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القانون املنظم
الفصل  :1التارخي
تنعقد ورشة "ش بكة" أايم  82و  82و  03أكتوبر  8312يف اطار أايم قرطاج السيامنئية وفق الرشوط احملددة أدانه.
الفصل  :8التارخي
تنعقد ورشة "ش بكة" عىل مدى ثالثة أايم ،و هتدف اىل تقدمي مشاريع أفالم عربية وافريقية ،يف مرحةل التّطوير ،من طرف خمرجهيا
ومنتجهيا ،لرشاكء عامليني ،من منتجني وموزعني وانرشين ،أو غريمه.
الفصل  :0اجلواز
تس ند منح املساعدة عىل التطوير لش بكة املنتجني من قبل جلنة حتكمي دولية بعد حصة املشاريع احملددة ليوم  03أكتوبر  ،8312و يمت
نرش قامئة املنح املس ندة و املبالغ اخملصصة لها عىل موقع املهرجان  www.jcctunisie.orgقبل هناية موعد التسجيل.
الفصل  :4حفل تسلمي اجلواز
يقام حفل تقدمي جواز "قرطاج حمرتفون" عند هناية أشغال ورش يت ''ش بكة'' و ''تمكيل"".
الفصل  :5الرتحش
يُدعى املُخرجون واملنتجون العرب و الفارقة لتقدمي مشاريعهم لورشة "ش بكة" .و حيق للك خمرج أو منتج أن يُقدما مرشوعي فيلمني
كحد أقىص.
الفصل  :6الانتقاء ال ّويل
ختتار جلنة انتقاء "ش بكة" من مجمل امللفات املعروضة علهيا 18 ،مرشوعا لفالم طويةل روائية أو واثئقية كحد أقىصّ ،مث تُقدّم املشاريع
اخملتارة وتُناقش عىل النحو املنصوص عليه يف الفصل (.)2
الفصل  :7تقدمي املشاريع
جيب عىل ّ
لك خمرج أو منتج يرغب يف ترش يح مرشوع لش بكة املنتجني ،أن يكون أجن  0أفالم قصرية أو فيلام طويال اخراجا أو
انتاجا.
كام ينبغى عىل ّ
املرتّشني أن يقدّ موا مشاريعهم ابللغة الفرنس ية و  /أو ابللّغة الجنلزيية و  /أو ابللغة العربية ،عىل أن يقدّم ّ
لك مرشوع يف
لغتني وجواب.
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وجيب أن حيتوي امللف املقدم للتسجيل عىل :
اس امترة التسجيل مكمتةل بدقة و ممضاة. فكرة خمزتةل عن املرشوع.مذكّرة رشح النّوااي من قبل املؤلّف. معاجلة للفيمل يف صفحة واحدة. مزيانية تقديرية للمرشوع. ّسرية همن ّية للمؤلف و للمخرج. ّسرية ّذات ّية و همن ّية للمنتج أو رشكة النتاج مع صورة مشس ية. سرية ذاتية للمخرج مع صورة مشس ية. رابط ملشاهدة أخر معل منج من قبل املنتج واخملرج.ل تدرس ال امللفات الاكمةل فقط ،كام جيب ارسال هذه امللفات قرسا عن طريق منصة التسجيل الالكرتوين لايم قرطاج السيامنئية.

حدّد اترخي  1سبمترب  8312موعدا هنائيا لقبول الرتّشات.
الفصل  :2دراسة امللف واجراءات الانتقاء
السمعي البرصي ،وذكل
مكونة من خشص ّيات معرتف هبا يف جمال ّ
السيامن واجملال ّ
تتوىل ادارة أ ّايم قرطاج السيامنئية تلكيف جلنة اختيار ّ
دلراسة املشاريع املعروضة وي ّمت اعالم أحصاب املشاريع املقبوةل قبل انعقاد ورشة "ش بكة" بشهر.
ويدعى منتج و/أو خمرج ّ
لك مرشوع مقبول للمشاركة يف ورشة ''ش بكة'' يف تونس.
ويتحمل املهرجان نفقات النّقل ادلويل والقامة بتونس للمنتج و/أو للمخرج و ذكل ملدة  5أايم و  4ليايل ل غري.
الفصل  :2الزتامات اجبارية
يلزتم أحصاب املشاريع املتوجة ،بعد اهناء الفيمل وجواب:
 ابدراج مجةل "بدمع من ورشة ش بكة " مع اثبات شعار أايم قرطاج السيامنئية مضن جنرييك الفيمل ويف لك واثئق ادلعاية املعمتدة. أن يكون العرض الول عربيا اجباراي حمجوزا لايم قرطاج السيامنئية ابلنس بة للفالم العربية والول افريقي ًا ابلنس بة للفالم الفريقية.الفصل  :13تراتيب عامة
مت ّت صياغة ّنص هذا القانون ابللّغات العرب ّية والفرنس ّية والاجنلزييّة .ويف صورة الاختالف يف فهم أو تفسري حمتواه ،تكون النّسخة
العرب ّية يه املرجع.
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يتعرض لها القانون ّ
املنظم و/أو
و ان ادارة همرجان أ ّايم قرطاج السيامنئية يه ّ
اخملول لها وحدها ّاختاذ أي قرار فامي يتعلّق ابلنّقاط اليت مل ّ
تأويهل .وميكن لدارة املهرجان الغاء أو تأجيل أو اختصار امل ّدة أو ايقاف التّظاهرة ،اذا ارتأت أس بااب ذلكل تكتيس جانبا من اخلطورة،
اخملول لها تقيميها .وتكون قرارات الدارة هنائ ّية وغري قابةل للمراجعة.
ويه الوحيدة ّ
كام تعين املشاركة يف ورشة ''ش بكة'' املصادقة ّالال مرشوطة لهذا القانون ّ
املنظم وللقانون العام ل ّايم قرطاج السيامنئية.
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