
 

 

 قرطاج للمحترفین  
 "تكمیل" 

   القانون المنظم
 

 : التاریخ و المكان 1الفصل 

 .أیام قرطاج السینمائیة في إطار 2021نوفمبر  03و    02، 01تنعقد ورشة  تكمیل بتونس  أیام 
 . : األھداف 2الفصل 

 تسعى أیام قرطاج السینمائیة بتنظیمھا ورشة تكمیل الى:
 
 أعضاء.  5لجنة تحكیم دولیة مكونة من  أمام نتاجما بعد اال مرحلةأفارقة و عرب من تقدیم أفالمھم التي ھي في  سینمائیینتمكین -
و ھذه المنح    للمساعدة على مرحلة ما بعد االنتاج ،مالیة  عن طریق منح  األفالم العربیة و االفریقیة    إلتمامتقدیم مساعدة مادیة    -

 مقدمة من شركاء المھرجان. 
 

 : وصف الورشة3 الفصل
على   مساعدة  االنتاج تكمیل  ھي ورشة  بعد  ما  تنتظم    مرحلة   ، للمحترفین"  "قرطاج  قسم  السینمائیة ضمن  قرطاج  أیام  تنظمھا 

 .للدفاع عن مشروعھم أمام لجنة التحكیم  أیام یدعى خاللھا مخرج كل فیلم  3لورشة لمدة ا
 

 شروط قبول المشاریع :4الفصل 
 
 عربیة أو افریقیة  المخرجین من جنسیاتیجب أن یكون - 1
 یجب ان تكون االفالم في مرحلة ما بعد االنتاج  - 2
   دقیقة 60  التي ال تقل مدتھا النھائیة عن  االبداعیة ال تقبل االّ مشاریع األفالم الطویلة الروائیة أو الوثائقیة- 3
 دقیقة   40نسخ العمل التي ال تقل مدتھا عن  تقبل- 4
  كحدّ اقصى دقیقة   60و  40و تتراوح مدتھا بین  یجب أن تكون النسخ المقدمة للجنة معنونة باللغة االنقلیزیة - 5
 فقط  اعا واحدورلورشة تكمیل  االّ  مش ال یمكن للمخرج أن یقدّم- 6
 أقصى حد مشروعین ك لورشة تكمیل یمكن للمنتج أن یقدم- 7
 فیلم طویل   أوعلى األقل فیلمین قصیرین  أخرج المخرج قدیجب أن یكون - 8
 .على األقل فیلمین قصیرین و فیلم طویلأنتج   المنتج قدیجب أن یكون  -9
   

 طریقة االختیار   5الفصل 
 
ابداعیة  ألفالم طویلة روائیة أو وثائقیة  مشاریع    08اختیار  تم  تختار ادارة أیام قرطاج السینمائیة  المشاریع تحت مسؤولیتھا . ی  

 كحد أقصى.من بینھا ثالث مشاریع تونسیة   مجمل الملفات المعروضة من 
 

 فالم  تسجیل األ 6الفصل 
 

 :  ولھذا یجب بدخول الغایة  08/2021/ 20 األفالم  اخر أجل لقبول تسجیل
 www.jcctunisie.org  على االنترنت عبر الموقع الرسمي للمھرجان  تعمیر استمارة التسجیل بورشة تكمیل -
 Blu Rayبلوري أو   DVDقرطاج السینمائیة عن طریق رابط أنترنت أو قرص دي في دي  ألیامارسال نسخة من المشروع  -
 في نسختین   
 
 :  العنوان البریدي 

 أیام قرطاج السینمائیة 

 المركز الوطني للسینما والصورة

http://www.jcctunisie.org/


 

 

 مدینة الثقافة 

 الجمھوریة التونسیة  - 1001تونس  -شارع محمد الخامس 
الخاصة باألفالم  المرسلة لالختیار حتى و ان لم یقع اختیار الفیلم      DVDأقراص   قرطاج السینمائیة غیر ملزمة بإرجاعأیام * 

. 
 

 المشاریع المختارة 7الفصل 
 

المھرجان   و یلتزم المشاركون بسریة المعلومة الى حدّ اعالن ادراة   2021سبتمبر    30یوم  تتلقى األفالم المختارة اعالما بذلك  
 . عن البرنامج الرسمي للدورة 

 یتكفل المترشحون بمصاریف شحن المواد من موطنھا األصلي الي أیام قرطاج السینمائیة. 
 

 الدعوات و االستقبال  8الفصل 
 

 . لیالي ال غیر 4أیّام و  5ك لمدّة لمخرج و ذلل بتونس مصاریف النّقل الجوي واإلقامة  یتحّمل المھرجان

 " و االلتزامات اتمام االفالم الجوائز " منح المساعدة  9الفصل 
 

 قبل نھایة موعد التسجیل . www.jcctunisie.orgیتم نشر قائمة المنح المسندة و المبالغ المخصصة لھا على موقع المھرجان
 فیلم الفائزال نتجتسند المنح كاملة  لم -1
 على الفائزین امضاء وثیقة التزام  -2
" مع تثبیت  تكمیل-جملة " بدعم من قرطاج للمحترفین    بإدراجیلتزم أصحاب المشاریع المتوجة بعد انھاء الفیلم وجوبا   -3

 شعار أیّام قرطاج السینمائیة ضمن جینیریك الفیلم و في كل وثائق الدعایة المعتمدة، 
 ألیام قرطاج السینمائیة بالنسبة لألفالم العربیة .  مخصصا حصریا یا أن یكون العرض األول عرب المنتجیلتزم   -4
 ألیام قرطاج السینمائیة بالنسبة لألفالم االفریقیة . مخصصا حصریا  یلتزم المنتج بأن یكون العرض األول افریقیا    -5
 

 حفل تسلیم الجوائز  10الفصل 
 

 ل ورشتي شبكة و تكمیل. یقام حفل تقدیم جوائز "قرطاج للمحترفین" عند نھایة أشغا

 : تراتیب العامة11الفصل 

 . ھذا  القانون المنّظم وللقانون العام ألیّام قرطاج السنیمائیة احترام "  تكمیل تعنيالمشاركة في" ورشة 

لھا القانون المنّظم إدارة مھرجان أیّام قرطاج السنیمائیة ھي المخّول لھا وحدھا اتّخاذ أي قرار فیما یتعلّق بالنّقاط التي لم یتعّرض  
 و/أو تأویلھ 


