
 

 

 القانون العام 

 ألّ�ام قرطاج السینمائ�ة

 2021نوفمبر  06الى  أكتو�ر  30من 

 

 1الفصل 
ھي تظاھرة سنویة مھّمتھا األساسیة تقدیم أفالم للجمھور العریض وتنظیم لقاءات بین  أیام قرطاج السینمائیة 

الجمھور والمؤلفین و المخرجین والمنتجین والموزعین والفنیین والممثّلین وكل المتدّخلین في المیدان 

 الھدف الرئیسي لھذه األیام ھو تطویر السینما العربیة و اإلفریقیة والنھوض بھا.ان  و السینمائي.

 2الفصل 
 :تولّى إدارتھاأیام قرطاج السینمائیة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافیة وی توضع

 .یحّدد توجھاتھا العامة ویسھر على تسییرھا من خالل ھیئة تنظیمیة تعمل تحت إشرافھ مدیر عام -

الفني وكاتبھ العام ومنسقھ العام، المدیر العام للمركز  المدیر العام للمھرجان ومدیره من كّونتت ھیئة مدیرة -

یُعیّن وزیر الشؤون  . لبصریة في وزارة الشؤون الثقافیةومدیر الفنون السمعیة و ا الوطني للسینما والصورة

  .ةأیّام قرطاج السینمائی الثقافیة ھذه الھیئة الُمدیرة ، ویرأسھا مدیر

مناقشة الخیارات  ادعت الحاجة إلى ذلك. مھّمتھ بمعّدل مرة في الشھر، وُكلّمالالجتماع  ھذه الھیئة  تُدعى

مدیر العام إلى ما قد یحدث من الألیام قرطاج السینمائیة والمصادقة علیھا، و لفت انتباه  االستراتیجیة

 .تجاوزات لھذا القانون العام

 یختارھا المدیر العام للمھرجان و تكون تحت مسؤولیتھ . ھیئة تنفیذیة -

ألیام قرطاج   ة والمالیةتكلّف ھذه الھیئة بالجانب التنظیمي المتعلق بالمسائل الفنیة والتقنیة واللوجستی

 السینمائیة

 موسعة یختارھا المدیر العام للمھرجان و تكون تحت مسؤولیتھ. ھیئة استشاریة-

مستشارین   )3ثالث ( مسؤولي المنظمات السینمائیة األكثر تمثیلیة في القطاع، تتكّون ھذه الھیئة من 

 دعت الحاجة إلى ذلك. ھذه الھیئة لالجتماع ُكلّما ، تدعى شخصیین یعینھم المدیر العام للمھرجان 

أیام قرطاج السینمائیة، یرأس المدیر  تتألف من ممثلین عن الوزارات والمؤسسات المعنیة بتنظیم دعمھیئة   -

 العام للمھرجان ھذه اللجنة.

  3الفصل 
ألیام قرطاج السینمائیة، أن یكون تاریخ إنجازھا  المسابقات الرسمیةیُشترط في األفالم المشاركة في أقسام 

 بعد موعد إغالق باب التسجیل في الدورة السابقة.



 

 

 :أیام قرطاج السینمائیة كل فیلم یُدرج ضمن برنامج 

 ال یمكن سحبھ من البرنامج من قبل مخرجھ أو منتجھ (قبل العرض أو بعده)  -

المناطق ب یمكن أن یبرمجمحتمل الرابع العرض ال   ،یمكن أن تتم برمجتھ في أربعة عروض كحد أقصى  -

 .أیام قرطاج السینمائیة الداخلیة من البالد، في إطار برنامج المركزیة

 4الفصل 
 .أیام قرطاج السینمائیة مفتوحة لألفالم الروائیة و أفالم التحریك و األفالم الوثائقیة الطویلة والقصیرة

 .دقیقة 60فیلما طویال كل فیلم ال تقّل مّدتھ عن  یُعتبر -

 .دقیقة 30یُعتبر فیلما قصیرا كل فیلم ال تتجاوز مدتھ  -

 :یتضمن البرنامج الرسمي ألیام قرطاج السینمائیة األقسام التالیة

حریك العربیة : مفتوح لألفالم الطویلة والقصیرة الروائیة و أفالم التلألفالم الروائیة المسابقة الرسمیةقسم  -

 .و اإلفریقیة

 : مفتوح لألفالم الوثائقیة القصیرة والطویلة العربیة و اإلفریقیة.المسابقة الرسمیة لألفالم الوثائقیة قسم -

 أو أفالم  الروائیة االفریقیة و العربیة السینماا مدارس أفالم یمتقد منھ الھدف و: الواعدة قرطاج سینما قسم -

 .دقیقة  30مدتھا  التي ال تتجاوز  أو الوثائقبة  التحریك

وھي مفتوحة لألفالم الطویلة و القصیرة روائیة أو تحریك أو  قسم البرمجة الرسمیة خارج المسابقة: -

 وثائقیة عربیة أو إفریقیة. 

مفتوحة لألفالم الطویلة  :سینما العالم، التكریمات، عروض خاصة وغیرھا: قسم العروض الموازیة -

 .والقصیرة مھما كانت أصولھا أو نوعھا (روائیة، وثائقیة، تحریك)

 
 :أنشطة أخرى

 تنظیم أنشطة ذات طابع مھني وغیرھا : على ھامش العروض، یمكن ألیام قرطاج السینمائیة

لتشجیع اإلنتاج المشترك بین البلدان العربیة و اإلفریقیة و بلدان أخرى من خالل  تخصص منحا، شبكة المنتجین -

  .ربط الصلة بین المنتجین أو أصحاب المشاریع التي ھي في مرحلة التطویر مع المنتجین الدولیین
تي مخصصة لدعم مشاریع المؤلفین العرب و األفارقة من أجل الحصول على منح لألفالم ال ورشة تكمیل، -

 ، تتعلق ھذه الورشة حصریا باألعمال األولى و الثانیة. ھي في المراحل األخیرة من اإلنتاج
 المھن السینمائیة ب موضوع خاصحول   ندوة دولیة  -

 .دروس في السینما  - 

موائد مستدیرة ومحاضرات حول الفن والصناعة السینمائیة في البلدان العربیة ،معارض  ، لقاءات   -



 

 

 .واإلفریقیة والصناعات السینمائیة في بلدان الجنوب

 .برمجة أفالم في مدن مختلفة داخل البالد لدعم المركزیة أیام قرطاج السینمائیة  -

و ذلك  القصیرة،الطویلة منھا و  المسابقة الرسمیةأفالم  في ذلك   عروض لألفالم بالسجون، بما برمجة -

  شتراك مع مؤسسات وطنیة و دولیة.و ممثلین و ضیوف باالبحضور مخرجین 

برمجة عروض لألفالم بثكنات الجیش ، بما في ذلك   أفالم المسابقة الرسمیة الطویلة منھا و القصیرة، و  -

 . المعنیةوطنیة ال ةمؤسسالذلك بحضور مخرجین و ممثلین و ضیوف باالشتراك مع 

في ذلك   أفالم المسابقة الرسمیة  الطویلة منھا بما ،  وسط المدرسي و الجامعيبرمجة عروض  لألفالم بال -

 ذلك بحضور مخرجین و ممثلین و ضیوف باالشتراك مع وزارات االشراف .و القصیرة  و

 5الفصل 
أیام قرطاج السینمائیة، المخول لھا،  اختیار األفالم لمختلف األقسام  ھي من الصالحیات الحصریة إلدارة

لطویلة والقصیرة التي یمكن اختیارھا في أي من األقسام المذكورة أعاله، دون غیرھا، تحدید عدد األفالم ا

  ).DVDوذلك بعد مشاھدة الروابط اإللكترونیة أو أقراص دي في دي (

 للترّشح یشترط في كّل األفالم: 

تجیھا في أحد األقسام  بعد موافقة  مخرجیھا أو من اتسجیلھ أیام قرطاج السینمائیة قصد إما بطلب من إدارة -

 أو من یملكون األھلیة القانونیة لذلك.

أو من یملكون األھلیة القانونیة  اھیأو منتج اھیمن مخرج أیام قرطاج السینمائیة طلبا وإّما أن تتلقّى إدارة -

 .في أحد األقسام الذلك قصد إدراجھ

متكونة  مشاھدتھا لجنة استشاریة مستقلةبالنسبة لألفالم التونسیة، الروائیة وأفالم التحریك أو الوثائقیة، تتولى 

 في ھذه اللجنة و ذلك  الفنیة للمھرجان االدارةالمدیر العام أو احد أعضاء  یشارك ، من سینمائیین مھنیین

 للمحافظة على الخط التحریري للمھرجان. 

 .المشاركة في المسابقات الرسمیة لألفالم الطویلة والقصیرة التونسیة تستشار ھذه اللجنة في اختیار األفالم 

 6الفصل 
 : المسابقات الرسمیة یشترط في األفالم المشاركة في

 .أن یكون مخرجھا عربیا أو إفریقیا  -

 أن ال تكون شاركت في مھرجان تونسي آخر،  -

یوم (ي الدورة السابقة للمھرجان أن تكون أنتجت في تاریخ الحق لموعد إغالق باب الترشحات للمشاركة ف -
 ).بدخول الغایة 2019 أوت 15

طویلین، ال أكثر، من كل بلد في  )2) قصیرین وفیلمین اثنین (2أمام فیلمین اثنین ( المسابقات الرسمیة تفتح-

 .) أفالم قصیرة3( ثالثة) أفالم طویلة و3( ثالثةكل مسابقة، باستثناء تونس التي یُمكن لھا تقدیم 



 

 

 

 7الفصل 
 إّال مخرجیھا و/أو منتجیھا، الذین تسند لھم الجوائز والِمنح  أیام قرطاج السینمائیة ال تمثل األفالم المشاركة في

أیام قرطاج السینمائیة عرض ھذه األفالم  واالمتیازات األخرى الُمخّولة لھم حسب األقسام. و تتولّى إدارة

 .لھذا القانون العامللجمھور تحت مسؤولیتھا  دون سواھا طبقا 

لحكومات أو لوال یمكن بأّي حال من األحوال اعتبار األفالم المعروضة  للجمھور ُملزمة أو ممثّلة رسمیا 

 للدول التي ینتمي إلیھا مخرجو ھذه األفالم و/أو منتجوھا.

 8الفصل 
األفالم الطویلة و أعضاء تسھر على مشاھدة  7إلى  5تعین إدارة المھرجان لجنة تحكیم دولیة مكونة من 

القصیرة المدرجة في المسابقة الرسمیة لألفالم الروائیة و أفالم التحریك، و تسند إلیھا الجوائز الرسمیة 

 الواردة في القانون العام. 
أعضاء لمشاھدة األفالم الطویلة و القصیرة  5إلى  3كما تعین إدارة المھرجان لجنة تحكیم دولیة مكونة من 

 سابقة الرسمیة لألفالم الوثائقیة و تسند إلیھا الجوائز الرسمیة الواردة في القانون العام.المدرجة في الم

من بین  أفضل فیلم طویل أول الختیارأعضاء  3تحكیم دولیة مكونة من لجنة و أخیرا تعین إدارة المھرجان 

األفالم الطویلة المدرجة في المسابقات الرسمیة لألفالم الطویلة الروائیة و أفالم التحریك و األفالم الوثائقیة، و 

 ألفضل فیلم أول." الطاھر شریعة"تسند لھذا الفیلم جائزة 

 9الفصل 
وثائقیة الطویلة والقصیرة لألفالم الروائیة و أفالم التحریك و األفالم ال للمسابقة الرسمیةالتتویج الرسمي 

 :یتضمن الجوائز التالیة

 جوائز التانیت: –أ 

 التانیت الذھبي (الجائزة األولى) – 1

 التانیت الذھبي ألفضل فیلم طویل.  -

 التانیت الذھبي ألفضل فیلم قصیر. - 

 )جائزة الطاھر شریعةالتانیت الذھبي ألفضل عمل طویل أول( -

 .وثائقي طویل التانیت الذھبي ألفضل فیلم -

 .التانیت الذھبي ألفضل فیلم وثائقي قصیر -

 

 التانیت الفّضي (الجائزة الثانیة) – 2

 .التانیت الفضي لفیلم طویل - 



 

 

 .التانیت الفضي لفیلم قصیر - 

 .التانیت الفضي لفیلم وثائقي طویل -

 .التانیت الفضي لفیلم وثائقي قصیر -

 

 البرنزي (الجائزة الثالثة) التانیت – 3

 .التانیت البرنزي لفیلم طویل  -

 .التانیت البرنزي لفیلم قصیر -

 التانیت البرنزي لفیلم وثائقي طویل. -

 التانیت البرنزي لفیلم وثائقي قصیر. -

 

 الجوائز الرسمیة األخرى : –ب 
في المسابقة الرسمیة و یعالج  "  ألفضل فیلم طویل روائي أو وثائقي ، مشارك لینا بن مھنيجائزة " -

 مواضیع خاصة بحریة التعبیر و حقوق االنسان.

 جائزة أفضل سیناریو فیلم طویل مشارك في المسابقة الرسمیة. - 

 .جائزة أفضل أداء لدور نسائي في األفالم المشاركة في المسابقة الرسمیة - 

 .أفضل أداء لدور رجالي في األفالم المشاركة في المسابقة الرسمیة جائزة -

 .في األفالم المشاركة في المسابقة الرسمیة جائزة أفضل موسیقى مبتكرة -

 .في األفالم المشاركة في المسابقة الرسمیة أفضل تصویر جائزة  -

 .في األفالم المشاركة في المسابقة الرسمیة أفضل تركیب جائزة  -

 في األفالم المشاركة في المسابقة الرسمیة أفضل دیكور جائزة  -

 .، أو حجبھا، تخضع لتقدیر لجنة التحكیم9بالفصل إسناد الجوائز المنصوص علیھا 

 یمكن للجنة التحكیم أن تسند تنویھات خاّصة.

 (التانیت وغیرھا من الجوائز). ال یمكن منح جوائز بالتساوي في جمیع المسابقات

أیام  الجھات الراغبة في منح جوائز أو إسناد تنویھات أو مكافآت أن تتقّدم بطلب في ذلك إلى إدارةعلى -ج 

 . سبتمبر 01حد أقصاه والحصول على موافقتھا قبل انطالق الدورة في  قرطاج السینمائیة

أمریكي كحد  ) دوالر5.000یجب أّال تَقّل القیمة المادیة لكل من ھذه الجوائز الموازیة عن خمسة آالف (

 .أدنى

 



 

 

 

 01الفصل 
 ( أ)-10

 إن الفوز بالتانیت و الجوائز الرسمیة األخرى تخول االمتیازات التالیة : 

 .د. ت) 40.000مثال مصغر للتانیت ومكافأة قدرھا أربعون ألف دینار ( التانیت الذھبي للفیلم الطویل:   -

 20.000ألف دینار ( عشرونمثال مصغر للتانیت ومكافأة قدرھا  التانیت الذھبي للفیلم الوثائقي الطویل: - 

 د.ت).

خمسة : مثال مصغر للتانیت ومكافأة قدرھا  شریعة) التانیت الذھبي ألول عمل فیلم طویل (جائزة الطاھر - 

 د.ت). 15.000ألف دینار ( عشر

تانیت ومكافأة قدرھا عشرة آالف مثال مصغر لل القصیر: الروائي أو فیلم التحریك التانیت الذھبي للفیلم -

 د.ت). 10.000دینار (

 10.000مثال مصغر للتانیت ومكافأة قدرھا عشرة آالف دینار ( التانیت الذھبي للفیلم الوثائقي القصیر: - -

 د.ت).

 د.ت). 15.000مثال مصغر للتانیت ومكافأة قدرھا خمسة عشر ألف دینار ( التانیت الفضي للفیلم الطویل: -

 10.000انیت الفضي للفیلم الوثائقي الطویل: مثال مصغر للتانیت ومكافأة قدرھا عشرة آالف دینار (الت -

 د.ت).

مثال مصغر للتانیت ومكافأة قدرھا خمسة آالف  :الروائي أو فیلم التحریك القصیر التانیت الفضي للفیلم -

 د.ت). 5.000دینار (

 5.000ل مصغر للتانیت ومكافأة قدرھا خمسة آالف دینار (مثا التانیت الفضي للفیلم الوثائقي القصیر: -

 د.ت).

 د.ت) 10.000التانیت البرنزي للفیلم الطویل: مثال مصغر للتانیت ومكافأة قدرھا عشرة آالف دینار ( - 

 د.ت) 6.000التانیت البرنزي للفیلم الطویل الوثائقي: مثال مصغر للتانیت ومكافأة قدرھا ستة آالف دینار ( -

القصیر: مثال مصغر للتانیت ومكافأة قدرھا ثالثة آالف الروائي أو فیلم التحریك التانیت البرنزي للفیلم  -

 د.ت) 3.000(

 د.ت) 3.000التانیت البرنزي للفیلم الوثائقي القصیر: مثال مصغر للتانیت ومكافأة قدرھا ثالثة آالف ( -

 د.ت) 10.000آالف ( عشرةفأة قدرھا ومكا للتانیت جائزة "لینا بن مھني "  : مثال مصغر -

 جائزة أفضل سیناریو للفیلم الطویل: مثال مصغر للتانیت.  -

 .جائزة أفضل أداء دور نسائي: مثال مصغر للتانیت -

 .مثال مصغر للتانیت دور رجالي: جائزة أفضل أداء -



 

 

 جائزة أفضل موسیقى مبتكرة: مثال مصغر للتانیت. -

 .مصغر للتانیت مثال  :جائزة أفضل صورة -

 .أفضل تركیب: مثال مصغر للتانیت جائزة -

 .أفضل دیكور: مثال مصغر للتانیت جائزة -

 

 ب)( -10

عن طریق تحویل منتجھ  المعني والفیلم (ة) مخرج  مناصفة بین جمیع المبالغ المالیة المذكورة أعاله تسند

 و التونسیین المقیمین بالخارج.  غیر التونسیین للفائزینبالنسبة بنكي بالدینار التونسي أو بعملة قابلة للتحویل، 

 یعیّن الفائز منتجا مفوضا الستالم الجائزة المالیة وتوزیع  المنابات.

 11الفصل 
یُشترط في كل األفالم، حتى تُبرمج في أیام قرطاج السینمائیة، أن تكون جمیع نسخھا على محمل رقمي 

 )Blu-rayراي   (-) أو بلوDCP( إحترافي

، Blu-ray)( راي-أو على محمل بلو )DCPعلى محمل رقمي إحترافي ( في كلتا حالتي العرض : تنبیھ 

 .) شرط ُملزمBlu-ray( فإن توفیر نسخة احتیاطیة على محمل بلو راي

 
 21الفصل 

كل فیلم یقّدم في إطار المسابقة الرسمیة ألیام قرطاج السینمائیة یجب أن یتضمن ترجمة إلى الفرنسیة أو 

 .اإلنقلیزیة أو العربیة باإلضافة إلى لغتھ األصلیة

 31الفصل 
 (بدخول الغایة).  2021أوت  15 الموعد النھائي لتسجیل األفالم في المسابقة الرسمیة ھو

 (بدخول الغایة).  2021أوت  30 ھو بقسم قرطاج الواعدة  األفالم لتسجیلالموعد النھائي 

 

 www.jcctunisie.org: الرابط 

 41الفصل 
سبتمبر  15 یجب أن تصل نسخ األفالم إلى مقر الھیئة المدیرة ألیام قرطاج السینمائیة، في أجل ال یتجاوز

 : (بدخول الغایة) على العنوان التالي 2021

 أیام قرطاج السینمائیة
 المركز الوطني للسینما والصورة

http://www.jcctunisie.org/


 

 

 مدینة الثقافة
 الجمھوریة التونسیة - 1001تونس  -شارع محمد الخامس 

 51الفصل 
السینمائیة أیام قرطاج  تكالیف التأمین ونقل نسخ األفالم إلى تونس و إعادتھا یتحملھا المھرجان. تتحّمل إدارة

 .المسؤولیة المادیة على نُسخ األفالم بین تاریخ استالمھا وإعادتھا

إذا كان الفیلم قد وصل عن طریق وسیط مباشر في تونس، على غرار بعثة دبلوماسیة معتمدة في تونس، فإن 

 .إعادتھ تكون عن طریق نفس الوسیط الذي یتحمل التكالیف

 61الفصل  
أیام قرطاج السینمائیة یعني التزام مخرجي األفالم  قسام و األنشطة في إطاركّل طلب مشاركة في جمیع األ

 المعنیة و منتجیھا بھذا القانون العام دون احتراز.

 71الفصل 
أیام قرطاج السینمائیة، بغض النظر عن محاملھا أو نوعھا،  یسمح أصحاب حقوق األفالم المشاركة في

 .تطفات من الفیلم ال تزید عن ثالث دقائق من أجل الترویج للمھرجانللمھرجان باقتباس أو استخدام أو بث مق

 81الفصل 
إدارة أیام قرطاج السینمائیة ھي وحدھا صاحبة الصالحیة التخاذ أي قرار بشأن النقاط التي لم یتعرض لھا 

 .ھذا القانون العام و/أو تأویلھ

 19الفصل  

و أي طرف شریك، و بعد استیفاء جمیع سبل حل النزاع  أیام قرطاج السینمائیة عند حدوث خالف بین إدارة

 بالحسنى، فإن المحاكم التونسیة ھي صاحبة االختصاص. 

  


