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القانون العام
أل اّيم قرطاج السيامنئية
من  62أأكتوبر اىل  26نومفرب 6229
الفصل 2
أأّيم قرطاج السيامنئية يه تظاهرة س نوية هم امهتا ا ألساس ية تقدمي أأفالم للجمهور العريض وتنظمي لقاءات بني امجلهور واملؤلفني و
اخملرجني واملنتجني واملوزعني والفنيني واملمث الني ولك املتدخالني يف امليدان السيامنيئ .و ان الهدف الرئييس لهذه ا ألّيم هو تطوير
السيامن العربية و الفريقية والهنوض هبا.
الفصل 6
توضع أأّيم قرطاج السيامنئية حتت ارشاف وزارة الشؤون الثقافية و ا
يتوىل ادارهتا:
 مدير عام حيداد توهجاهتا العامة ويسهر عىل تس يريها من خالل هيئة تنظميية تعمل حتت ارشافه. هيئة مديرة اتتشّك من مسؤويل املنظامت السيامنئية الأكرث متثيلية يف القطاع ،واملدير العام للمركز الوطين للسيامن والصورة،
ومدير الفنون السمعية و البرصية يف وزارة الشؤون الثقافية ،واملدير العام للمهرجان ومديره الفين واكتبه العام ومنسقه العام.
يُ اعني وزير الشؤون الثقافية هذه الهيئة املُديرة  ،وير أأسها مدير أأ اّيم قرطاج السيامنئية ،وتُدعى لالجامتع مبعدال مرة يف الشهر،
ُوُكاام دعت احلاجة اىل ذكل.
الهيئة املُديرة يه هيّك استشاري هم امته مناقشة اخليارات السرتاتيجية ألّيم قرطاج السيامنئية واملصادقة علهيا ،و لفت انتباه
املدير العام اىل ما قد حيدث من جتاوزات لهذا القانون العام.
 هيئة تنس يق تتأألف من ممثلني عن الوزارات واملؤسسات املعنية بتنظمي أأّيم قرطاج السيامنئية ،ير أأس املدير العام للمهرجانهذه اللجنة.
 هيئة تنظميية خيتارها املدير العام للمهرجان وتعمل حتت ارشافه .ويه ملكافة ابجلانب التنظميي يف أأّيم قرطاج السيامنئيةاملتعلق ابملسائل الفنية والتقنية واللوجستية واملالية.
الفصل 3
ي ُشرتط يف ا ألفالم املشاركة يف أأقسام املسابقات الرمسية ألّيم قرطاج السيامنئية ،أأن يكون اترخي اجنازها بعد موعد اغالق ابب
التسجيل يف ادلورة السابقة .لك فيمل يُدرج مضن برانمج أأّيم قرطاج السيامنئية:
 ل ميكن حسبه من الربانمج من قبل خمرجه أأو منتجه (قبل العرض أأو بعده) يُمكن أأن يُعرض يف املناطق ادلاخلية من البالد ،يف اطار برانمج لمركزية أأّيم قرطاج السيامنئية.أيام قرطاج السينمائية
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الفصل 4
أأّيم قرطاج السيامنئية مفتوحة ل ألفالم الروائية و أأفالم التحريك و ا ألفالم الواثئقية الطويةل والقصرية.
 يُعترب فيلام طويال لك فيمل ل تق ال مداته عن  22دقيقة. يُعترب فيلام قصريا لك فيمل ل تتجاوز مدته  32دقيقة.يتضمن الربانمج الرمسي ألّيم قرطاج السيامنئية ا ألقسام التالية:
 قسم املسابقة الرمسية ل ألفالم الروائية :مفتوح ل ألفالم الطويةل والقصرية الروائية و أأفالم التحريك العربية و الفريقية. قسم املسابقة الرمسية ل ألفالم الواثئقية :مفتوح ل ألفالم الواثئقية القصرية والطويةل العربية و الفريقية. قسم سيامن قرطاج الواعدة :و الهدف منه تقدمي أأفالم مدارس السيامن العربية و الافريقية الروائية أأو أأفالم التحريك أأوالواثئقية اليت ل تتجاوز مدهتا ثالثني ( )32دقيقة.
 قسم الربجمة الرمسية خارج املسابقة :ويه مفتوحة ل ألفالم الطويةل و القصرية روائية أأو حتريك أأو واثئقية عربية أأو افريقية. قسم العروض املوازية :سيامن العامل ،التكرميات ،عروض خاصة وغريها :مفتوحة ل ألفالم الطويةل والقصرية همام اكنت أأصولها أأونوعها (روائية ،واثئقية ،حتريك)
أأنشطة أأخرى:
عىل هامش العروض ،ميكن ألّيم قرطاج السيامنئية تنظمي أأنشطة ذات طابع همين وغريها :
 ورشة ش بكة ،خمصصة لتشجيع النتاج املشرتك بني البدلان العربية و الفريقية و بدلان أأخرى من خالل ربط الصةل بني املنتجني وأأحصاب املشاريع اليت يه يف مرحةل التطوير مع املنتجني ادلوليني.
 ورشة تمكيل ،خمصصة دلمع مشاريع املؤلفني العرب و ا ألفارقة من أأجل احلصول عىل منح ل ألفالم اليت يه يف املراحلا ألخرية من النتاج.
 سوق ا ألفالم ندوة دولية حول حمور اقتصادي هيم املهن السيامنئية حوارات قرطاج تتطرق ملسائل هتم املهنيني العرب و ا ألفارقة  ،دروس يف السيامن. معارض و لقاءات وندوات وموائد مس تديرة وحمارضات حول الفن والصناعة السيامنئية يف البدلان العربية والفريقيةوالصناعات السيامنئية يف بدلان اجلنوب.
 برجمة أأفالم يف مدن خمتلفة داخل البالد دلمع لمركزية أأّيم قرطاج السيامنئية. برجمة أأفالم ابملؤسسات السجنية و من مضهنا أأفالم يف املسابقة من بني الافالم القصرية و الطويةل و ذكل حبضور خمرجني وممثلني و ضيوف ابلشرتاك مع مؤسسات وطنية و دولية.

أيام قرطاج السينمائية
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الفصل 5
اختيار ا ألفالم خملتلف ا ألقسام يه من الصالحيات احلرصية لدارة أأّيم قرطاج السيامنئية ،اخملول لها ،دون غريها ،حتديد عدد
ا ألفالم الطويةل والقصرية اليت ميكن اختيارها يف أأي من ا ألقسام املذكورة أأعاله ،وذكل بعد مشاهدة الروابط اللكرتونية أأو
أأقراص دي يف دي (.)DVD
ا
للرتّش يشرتط يف ا
لك ا ألفالم:
 اما بطلب من ادارة أأّيم قرطاج السيامنئية قصد تسجيلها يف أأحد ا ألقسام بعد موافقة خمرجهيا أأو منتجهيا أأو من ميلكونا ألهلية القانونية ذلكل.
 وا اما أأن تتلقاى ادارة أأّيم قرطاج السيامنئية طلبا من خمرجهيا أأو منتجهيا أأو من ميلكون ا ألهلية القانونية ذلكل قصد ادراهجا يفأأحد ا ألقسام.
ابلنس بة ل ألفالم التونس ية ،الروائية و أأفالم التحريك أأو الواثئقية ،تتوىل مشاهدهتا جلنة استشارية مس تقةل .و ذكل حبضور
ممثل عن ا ألّيم للمحافظة عىل اخلط التحريري للمهرجان .كام تستشار هذه اللجنة يف اختيار ا ألفالم املشاركة يف املسابقات
الرمسية ل ألفالم الطويةل والقصرية.
الفصل 2
يشرتط يف ا ألفالم املشاركة يف املسابقات الرمسية :
 أأن يكون خمرهجا عربيا أأو افريقيا. أأن ل تكون شاركت يف همرجان تونيس أخر ،ابس تثناء ا ألفالم التونس ية اليت ل ختضع لهذا الرشط. أأن تكون أأنتجت يف اترخي لحق ملوعد اغالق ابب الرتحشات للمشاركة يف ادلورة السابقة للمهرجان (يوم  25أأوت 6228بدخول الغاية).
تفتح املسابقات الرمسية أأمام فيلمني اثنني ( )6قصريين وفيلمني اثنني ( )6طويلني ،ل أأكرث ،من لك بدل يف لك مسابقة،ابس تثناء تونس اليت يُمكن لها تقدمي أأربعة ( )4أأفالم طويةل و أأربعة ( )4أأفالم قصرية.
الفصل 7
ل متثل ا ألفالم املشاركة يف أأّيم قرطاج السيامنئية ا ال خمرجهيا و /أأو منتجهيا ،اذلين تس ند هلم اجلوائز وا ِملنح والامتيازات
خوةل هلم حسب ا ألقسام .و ا
تتوىل ادارة أأّيم قرطاج السيامنئية عرض هذه ا ألفالم للجمهور حتت مسؤوليهتا دون
ا ألخرى امل ُ ا
سواها طبقا لهذا القانون العام.
ول ميكن بأأ اي حال من ا ألحوال اعتبار ا ألفالم املعروضة للجمهور ُملزمة أأو ممث اةل رمسيا للحكومات أأو لدلول اليت ينمتي الهيا
خمرجو هذه ا ألفالم و /أأو منتجوها.
أيام قرطاج السينمائية
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الفصل 8
تعني ادارة املهرجان جلنة حتكمي دولية مكونة من  5اىل  7أأعضاء تسهر عىل مشاهدة ا ألفالم الطويةل و القصرية املدرجة يف
املسابقة الرمسية ل ألفالم الروائية و أأفالم التحريك ،و تس ند الهيا اجلوائز الرمسية الواردة يف القانون العام.
كام تعني ادارة املهرجان جلنة حتكمي دولية مكونة من  3اىل  5أأعضاء ملشاهدة ا ألفالم الطويةل و القصرية املدرجة يف املسابقة
الرمسية ل ألفالم الواثئقية و تس ند الهيا اجلوائز الرمسية الواردة يف القانون العام.
و أأخريا تعني ادارة املهرجان حتكمي دولية مكونة من  3اىل  5أأعضاء لختيار أأفضل فيمل طويل أأول من بني ا ألفالم الطويةل
املدرجة يف املسابقات الرمسية ل ألفالم الطويةل الروائية و أأفالم التحريك و ا ألفالم الواثئقية ،و تس ند لهذا الفيمل جائزة الطاهر
رشيعة ألفضل فيمل أأول.
الفصل 9
التتوجي الرمسي للمسابقة الرمسية ل ألفالم الروائية و أأفالم التحريك و ا ألفالم الواثئقية الطويةل والقصرية يتضمن اجلوائز التالية:
أأ – جوائز التانيت:
 – 2التانيت اذلهيب (اجلائزة ا ألوىل)
 التانيت اذلهيب ألفضل فيمل طويل.التانيت اذلهيب ألفضل فيمل قصري.التانيت اذلهيب ألفضل معل طويل أأول(جائزة الطاهر رشيعة) التانيت اذلهيب ألفضل فيمل واثئقي طويل. التانيت اذلهيب ألفضل فيمل واثئقي قصري. – 6التانيت ا
الفّض (اجلائزة الثانية)
 التانيت الفّض لفيمل طويل. التانيت الفّض لفيمل قصري. التانيت الفّض لفيمل واثئقي طويل. التانيت الفّض لفيمل واثئقي قصري. – 3التانيت الربنزي (اجلائزة الثالثة)
 التانيت الربنزي لفيمل طويل. التانيت الربنزي لفيمل قصري. التانيت الربنزي لفيمل واثئقي طويل. التانيت الربنزي لفيمل واثئقي قصري.أيام قرطاج السينمائية

المركز الوطني للسينما والصورة  -مدينة الثقافة

شارع دمحم الخامس  -تونس  - 1001الجمهورية التونسية
+216 70 028 367 / 70 028 368 Fax : +216 70 028 347 / www.jcctunisie.org

5

ب – اجلوائز الرمسية ا ألخرى :
 جائزة أأفضل سيناريو فيمل طويل مشارك يف املسابقة الرمسية. جائزة أأفضل أأداء دلور نسايئ يف ا ألفالم املشاركة يف املسابقة الرمسية. جائزة أأفضل أأداء دلور رجايل يف ا ألفالم املشاركة يف املسابقة الرمسية.جائزة أأفضل موس يقى مبتكرة. جائزة أأفضل تصوير. جائزة أأفضل تركيب.اس ناد اجلوائز املنصوص علهيا يف النقطة ب ،أأو جحهبا ،ختضع لتقدير جلنة التحكمي.
خاصة.
ميكن للجنة التحكمي أأن تس ند تنوهيات ا
ل ميكن منح جوائز ابلتساوي يف مجيع املسابقات (التانيت وغريها من اجلوائز).
عىل اجلهات الراغبة يف منح جوائز أأو اس ناد تنوهيات أأو ماكفأت أأن تتقدام بطلب يف ذكل اىل ادارة أأّيم قرطاج السيامنئية
واحلصول عىل موافقهتا قبل انطالق ادلورة يف حد أأقصاه  32سبمترب.
جيب أأ ال تَق ال القمية املادية لّك من هذه اجلوائز املوازية عن مخسة ألف ( )5.222دولر أأمرييك كحد أأدىن.
ينتظم مبناس بة اعالن النتاجئ وتوزيع اجلوائز املوازية حفل خاص بدمع من ادارة أأّيم قرطاج السيامنئية.
الفصل 22
ان الفوز ابلتانيت و اجلوائز الرمسية ا ألخرى ختول الامتيازات التالية :
 التانيت اذلهيب للفيمل الطويل :مثال مصغر للتانيت وماكفأأة قدرها أأربعون أألف دينار ( 42.222د .ت). التانيت اذلهيب للفيمل الواثئقي الطويل :مثال مصغر للتانيت وماكفأأة قدرها ثالثون أألف دينار ( 32.222د.ت). التانيت اذلهيب ألول معل فيمل طويل (جائزة الطاهر رشيعة)  :مثال مصغر للتانيت وماكفأأة قدرها عرشون أألف دينار( 62.222د.ت).
التانيت اذلهيب للفيمل الروايئ أأو فيمل التحريك القصري :مثال مصغر للتانيت وماكفأأة قدرها عرشة ألف دينار (22.222د.ت).
 -التانيت اذلهيب للفيمل الواثئقي القصري :مثال مصغر للتانيت وماكفأأة قدرها عرشة ألف دينار ( 22.222د.ت). التانيت الفّض للفيمل الطويل :مثال مصغر للتانيت وماكفأأة قدرها مخسة عرش أألف دينار ( 25.222د.ت). التانيت الفّض للفيمل الواثئقي الطويل :مثال مصغر للتانيت وماكفأأة قدرها عرشة ألف دينار ( 22.222د.ت). التانيت الفّض للفيمل الروايئ أأو فيمل التحريك القصري :مثال مصغر للتانيت وماكفأأة قدرها مخسة ألف دينار ( 5.222د.ت). التانيت الفّض للفيمل الواثئقي القصري :مثال مصغر للتانيت وماكفأأة قدرها مخسة ألف دينار ( 5.222د.ت). التانيت الربنزي للفيمل الطويل :مثال مصغر للتانيت وماكفأأة قدرها عرشة ألف دينار ( 22.222د.ت)أيام قرطاج السينمائية
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 التانيت الربنزي للفيمل الطويل الواثئقي :مثال مصغر للتانيت وماكفأأة قدرها س تة ألف دينار ( 2.222د.ت) التانيت الربنزي للفيمل الروايئ أأو فيمل التحريك القصري :مثال مصغر للتانيت وماكفأأة قدرها ثالثة ألف ( 3.222د.ت) التانيت الربنزي للفيمل الواثئقي القصري :مثال مصغر للتانيت وماكفأأة قدرها ثالثة ألف ( 3.222د.ت) جائزة أأفضل سيناريو للفيمل الطويل :مثال مصغر للتانيت. جائزة أأفضل أأداء دور نسايئ :مثال مصغر للتانيت. جائزة أأفضل أأداء دور رجايل :مثال مصغر للتانيت. جائزة أأفضل موس يقى مبتكرة :مثال مصغر للتانيت. جائزة أأفضل صورة  :مثال مصغر للتانيت. جائزة أأفضل تركيب :مثال مصغر للتانيت.مجيع املبالغ املالية املذكورة أأعاله تس ند مناصفة بني خمرج الفيمل املعين ومنتجه ،و ترصف كام ييل :
 عن طريق حتويل بنيك ابدلينار التونيس أأو بعمةل قابةل للتحويل ،حسب اختيارمه. عن طريق حتويل بنيك ابدلينار التونيس للفائزين التونس يني.الفصل 22
ي ُشرتط يف لك ا ألفالم ،حىت تُربمج يف أأّيم قرطاج السيامنئية ،أأن تكون مجيع نسخها عىل محمل رمقي احرتايف ( )DCPأأو بلو-
راي ()Blu-ray
تنبيه  :يف ُكتا حاليت العرض عىل محمل رمقي احرتايف ( )DCPأأو عىل محمل بلو-راي ( ،(Blu-rayفان توفري نسخة احتياطية
عىل محمل بلو راي ( )Blu-rayرشط ُملزم.
الفصل 26
لك فيمل يقدام يف اطار املسابقة الرمسية ألّيم قرطاج السيامنئية جيب أأن يتضمن ترمجة اىل الفرنس ية أأو النقلزيية أأو العربية
ابلضافة اىل لغته ا ألصلية.
الفصل 23
املوعد الهنايئ لتسجيل ا ألفالم يف املسابقة الرمسية هو  25أأوت ( 6229بدخول الغاية) .الرابط www.jcctunisie.org :

أيام قرطاج السينمائية
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الفصل 24
جيب أأن تصل نسخ ا ألفالم اىل مقر الهيئة املديرة ألّيم قرطاج السيامنئية ،يف أأجل ل يتجاوز  25سبمترب ( 6229بدخول
الغاية) عىل العنوان التايل:
أأّيم قرطاج السيامنئية
املركز الوطين للسيامن والصورة
مدينة الثقافة
شارع دمحم اخلامس  -تونس  - 2222امجلهورية التونس ية
الفصل 25
تاكليف التأأمني ونقل نسخ ا ألفالم اىل تونس و اعادهتا يتحملها املهرجان .تتح امل ادارة أأّيم قرطاج السيامنئية املسؤولية املادية
عىل نُسخ ا ألفالم بني اترخي اس تالهما واعادهتا.
اذا اكن الفيمل قد وصل عن طريق وس يط مبارش يف تونس ،عىل غرار بعثة دبلوماس ية معمتدة يف تونس ،فان اعادته تكون
عن طريق نفس الوس يط اذلي يتحمل التاكليف.
الفصل 22
ا
لك طلب مشاركة يف مجيع ا ألقسام و ا ألنشطة يف اطار أأّيم قرطاج السيامنئية يعين الزتام خمريج ا ألفالم املعنية و منتجهيا هبذا
القانون العام دون احرتاز.
الفصل 27
يسمح أأحصاب حقوق ا ألفالم املشاركة يف أأّيم قرطاج السيامنئية ،بغض النظر عن حماملها أأو نوعها ،للمهرجان ابقتباس أأو
اس تخدام أأو بث مقتطفات من الفيمل ل تزيد عن ثالث دقائق من أأجل الرتوجي للمهرجان.
الفصل 28
ادارة أأّيم قرطاج السيامنئية يه وحدها صاحبة الصالحية لختاذ أأي قرار بشأأن النقاط اليت مل يتعرض لها هذا القانون العام
و /أأو تأأويهل.
الفصل 29
عند حدوث خالف بني ادارة أأّيم قرطاج السيامنئية و أأي طرف رشيك ،و بعد استيفاء مجيع س بل حل الزناع ابحلس ىن ،فان
احملامك التونس ية يه صاحبة الاختصاص.
أيام قرطاج السينمائية
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