
 
 

  

 منحة كتــــابة سينـــاريو - ورشـــة المشـــاريع
 عـــرض طلب مشـــاريع

 

 القــــانون الخـــاص بالورشة
 

 الموضــــوع:  الفصل األّول-1

ائّية للعرب و األفـــارقة للمساعدة على تطوير المشاريع السينم ترسيخ العمل على توفير منح قّررت إدارة المهرجان
 .ن السينمائّية ببلدان الجنوبه  من وراء ذلك المساهمة في دعم الم   محّققة

 
 تـــاريخ الورشة:  الفصل الثــاني-2

و  2112نـــوفمبر  22و  22ورشة المشاريع، الّتي ستدور يومي أعمال  نتهاءيقع اإلعالن على الفائزين بالمنح بعد إ

 .ذلك حسب الّشروط الّتالية ذكرها في باقي الفصول
 

 .ورشة المشـــاريع مفتوحة لكّل كّتـــاب السيناريوهات أو المخرجين العرب و األفـــارقة: الفصل الثالث -2
 

 لفرز األّولي ا: الفصل الّرابع -4

المترّشحة من طرف لجنة الورشة و الّنظر فيها  مشـــاريع روائّية طويلة من ضمن المشاريع( 11)يقع فرز عشرة

 .6حسب الّشروط المعلنة في الفصل 
 .الورشة مفتوحة لكّل المشاريع الخـــاّصة باألفالم الروائّية الطويلة العربّية و اإلفريقّية

 .لكّل مشارك الحّق في ترشيح عمل واحد
 
 تقديــــم المشاريع:  الفصل الخامس-5

 الفرز األّولي - أ

 :على المخرجين و كّتاب السيناريو الراغبين في المشاركة إرسال ملف متكّون من الوثائق التالية 
 *ستمارة التسجيل بعد تعميرهاإ-

 أسطر بالعربّية و الفرنسّية أو باإلنكليزّية( 15)ملّخص للموضوع ال يتعّدى الخمسة-

 نسّية أو باإلنكليزّيةصفحة بالعربّية و الفر 15و  11معالجة للسيناريو في ما بين -

 بيان لنوايا المؤلّف بالعربّية و الفرنسّية أو باإلنكليزّية-
 السيناريو  بالعربّية و الفرنسّية أو باإلنكليزّية-
 سيرة ذاتّية للمشاركة بالعربّية و الفرنسّية أو باإلنكليزّية-
 تكلفة تقديرّية لكتابة السيناريو-
 تكلفة تقديرّية عاّمة للفلم-
 خّطـــة تمويل أّولّية-
 لشريط أنجزه المشارك سابقا( DVD)قرص مضغوط -

 السيرة الذاتّية للمنتج-
 صورة للمخرج-

 
 : على العنوان الّتالي  PDFنسخ ورقّية و نسخة رقمّية ( 15)ترسل الملّفات في خمسة

 :العنوان البريدي 

 2102مدير أّيــام قرطاج السينمائّية 

 64ــــدد ب عــ.ورشة المشاريع ص

 تـــونس –بـــاب منـــارة  0111

 :العنوان اإللكتروني 
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 ال تؤخذ بعين اإلعتبار سوى الملّفـــات الّتـــاّمة الّشــروط

 .2112سبتمبر  15 آخر أجل لقبول الترّشحـــات

 الّشـــروط الّخـــاّصة  - ب

 : لمشاريع الّتي سبق لها أن تحّصلت على ا
 ....منحة دعم إنتاج أو منحة تشجيع أو تسبقة على المداخيل-
منحة كتابة السيناريو أو تطويره من طرف المؤّسســـات المانحة خالل ورشة المشاريع في أّيام قرطاج -

 رة الثقافة التونسّيةالسينمائّية أو من طرف وزا
 .كة في الورشةرال يمكنها المشا 
 

هم بالكفاءة في مجال السينما ّية متكّونة من شخصّيــات معترف لتنظر في المشاريع لجنة تحكيم دول:  الفصل الّسادس-6

 .اإلفريقّية ودعم سينما المؤلّف ودعم السينما العربّية  من أجل الجهودو الفنون السمعّية البصرّية و مشهود لهم ب
 .شهر و تنـــاقش مع أصحــابها خالل الورشةبتعرض المشاريع على اللجنة قبل تـــاريخ المهرجـــان 

 أصحـــاب المشــاريع مطالبون بمناقشتها و دعمها أمـــام اللجنة و يتحّمل المهرجان مصاريف تنّقلهم و إقــامتهم طوال
 .الورشة مّدة

 .على منح يقع اإلعالن عنها خالل سهرة اإلختتـــام و ُتسلّم للمؤلّفين تتحّصل المشاريع الفــأئزة
 
يتحّصل هذا الّشريط على دعم من ورشة المشاريع ألّيام قرطاج :  يتعّهد كّل فائز على إدراج عبارة:  الفصل الّسابع-7

 .في جينيريك الفلم و على كّل وثيقة إشهارّية 2102 السينمائّية
 

في حالة أي خالف تكون النسخة العربّية ربّية و الفرنسّية و اإلنكليزّية، حّرر هذا القــانون بالع:  الفصل الّثامن -8

لهيئة المديرة ألّيام قرطاج السينمائّية الصلوحّية الّتـــاّمة في اخذ أّي قرار أو إجراء لم يتطّرق له نوني ولالمرجع القــا
كلّما تراء لها وجود أسباب تمّثل  اأو إيقاف العمل به اأو الحّد منه أجيلهاالورشة أو ت هذا القانون و خاّصة قرار إلغاء

 .خطورة على المهرجان و تكون قراراتها باّتة و قطعّية 
 

 .يعتبر كّل من يترّشح للمشاركة في الورشة مّطلعا على هذا القانون و موافقا على فصوله: الفصل الّتـــاسع -9

 .وحدها صلوحّية الّنظر في أّي خالف يخّص ورشة المشاريع هذه للمحكمة اإلبتدائّية بتـــونس
 
 :إستمـارة التسجيل متوّفرة في الموقع اإللكتروني للمهرجان  *
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