
  
  

ر  الفوريررللنش 

  

ر محمد ”السعوديرالمنتجرتعيي  ر ك 
 “التر

ا رتنفيذيًّ
ً
ر األحمر البحر مهرجانرلمؤسسة رئيسا  

 السينمائ 

  

 جدة، السعودية -  2022 مايو   10ر

ررراألحمررررالبحررررمهرجانررمؤسسةررأعلنت ،روه   
رررمستقلةررجهةررالسينمائ  رررربحيةررغت  وي    جررتعن  رررالسينمائيةررللثقافةرربالتر  

ررف 

أعلنت رررمحمدررراختياررررعنرراليومررالسعودية،ر ك 
رراألحمررررالبحررررمهرجانررلمؤسسةررالتنفيذيررالرئيسررمنصبررليشغلررالتر

،روالذي  
رر10ررإىلر1رمنرالثانيةردورتهرتقامررالسينمائ  ررالمقبلرديسمت   

 .ررجدةررف 

 

رررمحمدرررانضم ك 
رررالمؤسسةررفريقررإىلررالتر  

رررالسينمارررصناعةررنموررردعمرربهدفرر2020ررعامررف   
كت  رررخاللررمنررالسعودية،روذلكررف 

ررالتر

ررمنصبهررخاللررومن.رروالعربيةررالسعوديةررواإلبداعاتررالمواهبررمنررالجديدرررالجيلررلدعمررالراميةرررواألنشطةررالمبادراتررعىل

رتنفيذًيارررالجديدر
ً
رررمحمدرررالمهرجان،رسيواصلررلمؤسسةرررئيسا ك 

رررالنجاحرربعدرررالمهرجانرروتطويرررربناءرررعىلرررالعملررالتر ررالكبت 

ررراالفتتاحيةرردورتهررحققتهررالذي  
رررف  رررديسمت   

،روالنر  
ررراستقطبتررالماض  رررمنرر3155مشاهد،روررألفرر30ررمنررأكت   

ف  ررصناعةرررمحتر

 .ررالعالمرأنحاءرجميعرمنرواإلعالمرالسينمار

 

رررمحمدررراشتهرر ك 
رررنجحرركمنتج،رحيثررعملهررخاللررمنررالتر  

رجسوررررف 
ّ
قرربي  رررالتواصلررمد ررروالغربررالش   

رررمجالررف  فيه،رعت 
ررالتر

ة رررامتدترمهنيةررمست  ،روهورر12ررمنرألكت 
ً
اتيجيةرراألهدافرروتحقيقرلدعمرريؤهلهررمارررعاما ررباعتبارهررللمهرجانروالثقافيةراالستر

رمنررواإلفريقية،روليكونرروالعربيةررالسعوديةررالسينمائيةرراإلبداعاتررلدعمرررالرائدةرررالوجهة
ً
رررالمهرجاناتررأهمرررواحدا  

ررالمنطقةرررف 

 .رروالعالم

 

رررمحمدرررالجديدررررئيسهررقيادةررتحتررالمهرجانررويضّمرفريق ك 
رمنررالتر

ً
ررركال  

ررأفتابرررتنفيذية،ركليمررمديرةررمالهوتراررربانديارررشيڤائ 

نامج رللت 
ً
،رأنطوانررمديرا نامجررخليفةررالدوىل  رللت 

ً
رررمديرا رررالكالسيكية،رسماهررررواألفالمررالعرئ   ررللتسويق،رعمادرررمديرةررموصىل 

رلصندوقراسكندرر
ً
 .رراألحمرررالبحرررلسوقرمديرةررزيدانروزيناألحمر،ررالبحرررمديرا

 

رررمحمدرررقالررالمناسبةرروب  هذه ك 
رالختياري”رسعيدررالتر

ً
رررجدا  

رراألحمررررالبحررررمهرجانررلمؤسسةررالتنفيذيررالرئيسررمنصبررف 

،رفأنار  
ةررمنررالمستوىررهذارررعىلررفريقررمعرروبالعملررتحقيقهررالمهرجانرراستطاعرربمارررفخوررررالسينمائ  افيةررالخت  ،رررواالحتر  

والتفائ 

رررالمرحلةررعىلررالعملررسنواصلررحيث  
رف 
ً
رررواالزدهاررررالحراكررتحّوالت،روحالةررمنررنشهدهررمارررظلررالمقبلة،رخصوصا  

ررالثقاف 

ر  
ررروالفن   

رررواإلبداعاتررالمواهبررمنررالجديدرررمملكتنا،روالجيلررتمّرربهارررالنر  
سمررالنر رررمشهدرررمالمحررستر  

رررسينمائ  .ررمبهرررروإبداع 

رررهمكانتررعىلرررالتأكيدرررالمهرجانررسيواصل  
ررراإلسهامررإىلررالمحلية،رإضافةررصناعتناررردعمررف   

فيهررصناعةرررف  ررالدولية،رليكونررالتر

رمن
ً
حيبرررالعالم،روأتطلعررمستوىررعىلرررالمبادراتررأهمررواحدا رررهنارررالعالمرررأنحاءرررجميعررمنرررالمهرجانررضيوفررربجميعرررللتر  

ررف 

ر  
ررجدة،رف   .ر“ررهللارربإذنرالمقبلرديسمت 

 

امجررالمبادراتررإطالقررسيواصلررالمهرجانررأنررُيذكرر ررأهمرررمنررواحدةررإىلررالمملكةررلتحويلرر2030رررؤيةرردعمرربهدفرروالت 

رررالسينمائيةررالوجهات  
ررربمار.ررالعالمررف   

رروإنجازررروإنتاجررتطويررررلدعمررتصميمهررتمرررالذيرراألحمررررالبحررررصندوقررإطالقررذلكررف 



بهدفررمداررررعىلررتقامرربرامجررخاللرررمنرررواإلفريقية،روذلكرروالعربيةررالسعوديةرررواإلنتاجاتررالمشاري    ع ررسينماررردعمررالعام،ر

رررالصندوقردعمرروقدر.رالعالمررإىلرربهارروالوصولررالمنطقة ،رفيمارر97رراآلنرحنر
ً
وعا ررالمشاري    عررمنررالمزيدررعنراإلعالنرسيتمرمش 

اكةرراألحمررررالبحررررمعملررالمهرجانررأطلقررركمار.ررالمقبلةرراألشهررررخالل ررومهنيةرررإبداعيةررورشةرروهورررالبررفيلمررتورينورررمعرربالش 

فة
ّ
 .رأشهررر10رمدىرعىلررالمشاري    عرلتطويرررمكث

 

 - انتىه -

  

 :للمحررين مالحظات

  

ررالطلباتروتقديمرالمعلوماترمنرلمزيدر     redseafilmfest.comزيارةررريرج 

ررالصحفيةرلالستفسارات  media@redseafilmfest.com :رمراسلةريرج 

  

   األحمر  البحر مهرجان حول
 الدول   السينمائ 

ررراألحمررررالبحررررمهرجانرريسىع  
رررالسينمائ  ررروالعالميةررالعربيةررالسينمائيةرراإلنتاجاتررأهمررمنررباقةررلعرضررالدوىل   

ررالبلدرررجدةررف 

فة
ّ
روفقررالمصن

ً
رعالميا

ً
 .راليونيسكوررإرثا

  

ررأخرىرراإلخراج،روبرامجرلعمالقةرركالسيكيةررمختاراترجانبررالعالم،رإىلرأنحاءررجميعرمنرراألعمالرمنرنخبةرررالمهرجانريعرض

ر.روخارجهارررالمنطقةررمنررجديدةرربأصواترررالجمهوررررلتعريف رروالعاملي  رررالعربررللسينمائيي  ررمنصةررالمهرجانرُيعتت   
ررصناعةرررف 

حيثررأنحاءررجميعررمنررالسينمار إضافةررجسوررررلبناءرريسىعررالعالم،ر ة،ررررالطويلةرراألفالمررمسابقةررإىلررالتواصل،ر والقصت 

ررالعمل،رلدعمروورشرروالندواتراألنشطةرمنرباقةرواستضافة  .رالواعدةرالمواهبرمنررالجديدررالجيلروتطت 

  

قام
ُ
ررراألحمررررالبحررررسوقرررفعالياتررالمهرجانررهامشرررعىلررت  

ررالعالميةرررالسينمارررصناعةرربي  رررللجمعرريسىعررالذيررالسينمائ 

اترررالمعارفررتبادلررروالمحلية،ربهدف ررروالخت  ررربرنامجرروالفرص،رعت   
ك،رررراإلنتاجررلدعمررالراميةرروالمبادراتررباألنشطةررغن  المشتر

،روفرصرروالتوزي    عر ر.ررواإلنتاجرراالستثماررررالدوىل  رربمارررالواعدةررالسعوديةررالسينمارررصناعةمستقبلررررإىلرراألوىلررالبوابةررالسوقررُيعتت 

رررالعربية،روذلكرررالسينمارررصناعةررإىلرررإمكانيات،رإضافةررمنررتحملهر روجلساتررروالندواترررواالجتماعاتررالعروضرررسلسلةررعت 

 .روالتواصلرالتعارف

  

رررالمعلوماترمنرلمزيدر   redseafilmfest.com:رزيارةريرج 

  

 الفطيم  ماجد  مجموعة حول

ر1992عامررررالفطيمرررماجدرررمجموعةررتأسست كةرراليومرر،روه  ررررائدةررش   
فيهرررالتجزئةرررومحالتررالتسّوقررمراكزرررقطاعاتررف  رروالتر

ر  
قررأنحاءررجميعررف  كةررحققت.رروإفريقياررروآسياررراألوسطررالش  كةررمؤسسرررؤيةررعىلررمبنيةرررائعةررنجاحررقصةررالش  رررالش   

رأنررف 

فيهررالتسويقررتجربةررتصبح رواحدة.رريومررالناس،ركلررلكلرراللحظاتررأسعدرررلتحقيقررفرصةرروالتر
ّ
كاتررأهمررمنررتعد راإلماراتيةررالش 

رررحيث رررأعمالهارررتنتش   
رررف  فرر17ررمنررأكت 

ّ
رعالمية،روتوظ

ً
رررسوقا رررالتقديررررشخص،رمحققةرر43,000ررمنررأكت  رربي  ررراألعىلررالماىل 

كات ررالخاصةرالش   
 .رالمنطقةرف 

  

،رورر13تسوق،روررمركزررر29رروتديررررالمجموعةررتمتلك
ً
رررتوسعيةررخططررسكنية،رمعررمجّمعاترر4فندقا  

.رالمنطقةررأنحاءررجميعررف 

رمنررالتسّوقررمراكزرررتضم
ً
رررُعمان،رمراكزرررمرص،رمولررراإلمارات،رمولررمولررركال  

،روخمسةررسينر رررمجتمعيةررتسوقررمراكزرررسنتر  
ررف 

وع كررمش  كةررتملكررركمار.ررالشارقةررحكومةررمعررمشتر رررلكارفوررررالحرصيةرراالمتيازرررحقوقررالش   
رررف  ررر30ررمنررأكت   

رف 
ً
ررأنحاءرررجميعررسوقا

http://redseafilmfest.com/
http://redseafilmfest.com/
http://redseafilmfest.com/


ق رررإدارةرروإفريقيا،رإضافةرروآسياررراألوسطرررالش  ربماررر375ررمنررأكت 
ً
رتجاريا

ً
رررفيهارررموقعا  

رصندوقررربدونررمتجررررأولرربلس،روهورررسينر

رربالذكاءرريعملردفع  .راالصطناع 

  

رررالفطيمررماجدرررمجموعةررتديرر فيهررالتسليةرروجهاتررأفضلرررمنررباقةررإىلررسينمائية،رإضافةررصالةرر600ررمنررأكت  ررروالتر  
ررجميعرررف 

رررفيهارررالمنطقة،ربمارررأنحاء رررسك  ،رسك  رررفاليرررالصغار،روآيررربالنيت،رالمستكشفونررسكيب،رماجيكررمرص،ردريمررردئ   رروتديرر.رردئ  

كة رررالش   
ررالعالميةرررالتجاريةررالعالماتررمنررالعديدرررالتخصصيةرروالمحالتررواألزياءرربالمنازلررالخاصرربالتجزئةررالبيعررقطاعررف 

رررتشمل ،رأولساينتس،رلولوليمونررآندرررآبركرومن   ونرآندرررأثليتيكا،ركريترررفيتش،رهوليستر ررموند،رليغو،روالمتجرررردورررباريل،رمت  

رررالمجموعةررتديرررركمار.ررذاتررباألزياءررالمتخصصرروالتطبيقر كةررإنوڤا،روه  اكةررالمرافقررروإدارةرربالطاقةررمتخصصةررش  ررمعررربالش 

ررالرائدةررڤيوليار  
رف 
ً
 .رالمستدامةرالمرافقرتطويررررعالميا

  

www.majidalfuttaim.com 

https://www.youtube.com/user/majidalfuttaim 

https://twitter.com/majidalfuttaim                 

https://www.linkedin.com/company/majid-al-futtaim 

https://www.facebook.com/MajidAlFuttaim 

https://www.instagram.com/majidalfuttaim 

https://medium.com/@Majid.AlFuttaim 
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