
مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي يعلن عن جوائز اليُسر الذهبي ويكشف عن صندوق جديد لدعم أفالم  
 ما بعد اإلنتاج 

 مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي يعلن عن جوائز اليُسر الذهبي
 

 ويكشف عن صندوق جديد لدعم أفالم ما بعد اإلنتاج
 

 ألف دوالر لألفالم المتنافسة في مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي  350تقديم جوائز نقدية قيمتها 
 

 ألف دوالر  100صندوق جديد بإسم "بيت المونتاج" لدعم األفالم في مرحلة ما بعد اإلنتاج بقيمة 
 

 ماليين دوالر 3اجمالي الدعم السنوي في المهرجان يقارب 
 

 ر الذهبي سوف يتم اإلعالن عن مسابقة لتصميم جوائز اليُس
 

 تُقام المسابقة في النسخة األولى من مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي
 

 2020مارس  21إلى  12من 
 

: أعلن مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي عن جوائز نقدية تبلغ 2019أغسطس  28جدة، المملكة العربية السعودية، 
مارس   21إلى  12ل النسخة األولى من المهرجان، التي تُقام في جدة من ألف دوالر ستُمنَح خال 350قيمتها اإلجمالية 

ألف دوالر لألفالم الفائزة في المسابقة الرئيسية للمهرجان، فيما سوف  250. وسوف تُمنَح جوائز نقدية بقيمة 2020
 مرحلة ما بعد اإلنتاج. ألف دوالر لصندوق اضافي يحمل إسم بيت المونتاج لدعم األفالم العربية في  100يُخصص مبلغ 

 
وتوّزع على األفالم الفائزة في المسابقة الرئيسية ستة جوائز، يتم اختيارها عبر لجنة تحكيم ستضم شخصيات سينمائية دولية 

 بارزة. 
 

ائزة  ألف دوالر، فيما تمنح ج 100و يمنح الفيلم الفائز جائزة اليُسر الذهبي ألفضل فيلم روائي طويل اضافة الى جائزة نقدية 
 ألف دوالر.  50اليُسر الفضي ألفضل مخرج اضافة الى 

 
 كما تُمنَح جائزة اليُسر الفضي ألفضل سيناريو وأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل مساهمة سينمائية.

 
ف  أل 50واضافة الى ذلك سوف تمنح جائزة اليُسر الذهبي ألفضل فيلم قصير في إطار مسابقة الفيلم القصير، مع مكافأة بقيمة 

أشهر في جدة التاريخية.   3دوالر تمنح للمخرج كإسهام في مشروع فيلمه الطويل األول، إلى جانب برنامج إقامة فنيّة لمدة 
يُذكر أن جائزة أفضل فيلم قصير تندرج في إطار مسابقة البحر األحمر لألفالم القصيرة، والتي ستشهد مشاركة األصوات  

 ي. السينمائية الصاعدة في العالم العرب
 

ألف دوالر، تذهب ألفضل فيلم يختاره تصويت  50وكشفت إدارة المهرجان أيضاً عن تقديم جائزة الجمهور التي تبلغ قيمتها 
 المشاهدين.

 
ويرمز تصميم جائزة اليسر الذهبي الى التشكيالت المرجانية الخالّبة التي تختص بها البيئة البحرية للبحر األحمر، و هي  

 لي. وسوف يتولى تصميم الجائزة فنان سيتم اختياره عبر مسابقة دولية تُقام الحقاً. تعتمد ُمسماها المح
 

وإلى جانب جوائز المسابقة الرئيسية، أعلنت إدارة المهرجان عن صندوق جديد بإسم بيت المونتاج لمرحلة ما بعد اإلنتاج،  
ألف دوالر. يتم اإلعالن عنها ضمن برنامج   100والذي سيدعم ما يصل إلى ستة أفالم عربية بمنح تبلغ قيمتها اإلجمالية 

 "سوق أفالم البحر األحمر" على هامش المهرجان. 
 

وتؤكد هذه اإلعالنات على إلتزام مؤسسة مهرجان البحر األحمر السينمائي إلطالق بيئة مستدامة لقطاع السينما في المنطقة، 



تطوير المشاريع السينمائية المبتكرة، والمنتهي بجائزتي تمويل وهي تنضم الى ما سبق إطالقه كبرنامج معمل البحر األحمر، ل
لفيلمين فائزين، والى صندوق "تمهيد" لتمويل األفالم المحلية الطويلة الجاهزة، والى مبادرة أومنيبوس/أفالم المخرجات  

ماليين   3ى ما يقارب ليصل إجمالي ما تقدمه المؤسسة لصنّاع األفالم في نسخة المهرجان األول —السعوديات القصيرة 
 دوالر أمريكي. 
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