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 موجز شرح  .1
 

، السينمائي األحمر البحر  سوق فعاليات  ضمن يقام  السينما  صناعة لمحترفي  مخصص  السينمائية  للمشاريع سوق  هو

 . المشترك الدولي اإلنتاج تعزيز بهدف مشروعا   12 إلى 10 ويضم  
 

 والدورة،  السينمائي األحمر البحر سوق  فعاليات مع بالتزامن وذلك،  2022 ديسمبر 6-3 من المشاريع سوق  قامي  

 . السعودية العربية بالمملكة  جدة في الدولي السينمائي األحمر البحر لمهرجان ثانيةال
 

 من  لمخرجين (،  دقيقة 60 عن تقل  ال) التحريك وأفالم والوثائقية الروائية،  الطويلة لألفالم مفتوح المشاركة  باب

 مرحلة  في أو،  تطويره مراحل آخر في المشروع يكون أن على،  عربية أصول من أو العربية أو،  اإلفريقية الجنسية
 . اإلنتاج

 

 :التالي  النحو على أيام 4لـ المشاريع سوق  فعاليات تمتد
 

 . واإلقليمية الدولية الصناعة إلشعار اختيارها  تم التي اإلنجاز قيد األفالم عن يعلن صحفي بيان( أ
 
 فكرة  حيوض   موجز فيديو عرض إلعداد خبير إشراف تحت عمل ورشة في المختارة المشاريع تشارك( ب

 نوفمبر منتصف في الفيديو من االنتهاء بهدف أكتوبر شهر بداية في اإلنترنت عبر(. دقائق 4) المشروع
2022 . 

 

 . للمشاركين تسليمه سيتم والذي المهرجان  موقع على المتاح المشاريع  كتاب خالل من للعالم التقديم( ج
 
 من السينما  صناعة محترفي من مجموعة أمام بمشروعه الخاص الفيديو وعرض بتقديم فريق  كل يقوم( د

  .2022 ديسمبر 3 يوم السينمائي األحمر البحر سوق  في  المشاركين
 

 في  المشاركين من السينما  صناعة ومحترفي مشروع كل فريق  بين مباشرة فردية اجتماعات تنظيم يتم (هـ

  . 2022 ديسمبر 6، 5، 4 أيام السينمائي األحمر البحر سوق 
 

 والمهتمين  القرار اعبصن   والمنتجين المخرجين ربط على واالجتماعات التواصل جلسات تساعد( و

 . المعارف دائرة وتوسيع، واآلراء  الخبرات لتبادل وذلك، بمشروعهم
 



 

 

 من المقدمة الشفهية الترجمة خدمة من باإلنجليزية الناطقين غير من المختارة المشاريع على القائمين سيستفيد*
 . المهرجان

 

 الجوائز .2
 

 قرار  حسب وذلك األحمر البحر صندوق  من مقدمة جوائز ثالثة على السوق  في المشاركة* المشاريع كافة تتنافس

 :كالتالي الجوائز . التحكيم لجنة 
 

 (السوق  لمشروعات حصريا  ) أمريكي دوالر 35,000: التطوير جائزة -
 (السوق لمشروعات حصريا  ) أمريكي دوالر 35,000: التحكيم لجنة جائزة -
 ( السوق  لمشروعات حصريا  ) أمريكي دوالر 100,000: اإلنتاج  جائزة -

 

 . بالصندوق  الخاصة واألحكام للشروط  وتخضع، األحمر البحر صندوق  من ة مقدم وائز الج
 

 أو  التطوير جائزة على  للحصول   مؤهال   سيكون،  األحمر البحر صندوق  دعم على  حاصال   المشروع كان إذا* 

 الجائزة  قيمة تزيد أال على،  األحمر البحر صندوق  مهقد   الذي الدعم مبلغ إلى الجائزة قيمة  ضافوت  ،  اإلنتاج  جائزة
 35,000 الجائزة قيمة تتعدى لن،  األحوال جميع وفي. المشروع عليه حصل الذي الدعم قيمة من ٪  50  عن

 أمريكي  دوالر 100,000 أو(،  التحكيم لجنة جائزة) أمريكي دوالر  35,000(،  التطوير جائزة) أمريكي دوالر

 (. اإلنتاج  جائزة)
 

 الجوائز هذه عن اإلعالن سيتم. المهرجان وشركاء  رعاة مها يقد   إضافية جوائز على  أيضا   المشاريع كافة تتنافس

 . الحق  وقت في
 

 . السينمائي األحمر  البحر  سوق أيام آخر في  الجوائز توزيع حفل  خالل الفائزين عن اإلعالن يتم
 

 الطلبات تقديم  .3
 

 يقوم  كما ،  األحمر  البحر  صندوق  في المشاركة استمارة  خالل من المشاريع سوق في للمشاركة الطلبات تقديم يمكن
 . المشاركة بطلب  تتقدم لم إضافية مشاريع بانتقاء والسوق  المهرجان فريق 

 

 األحمر البحر  صندوق  أو المشاريع لتطوير األحمر  البحر صندوق  دعم على الحصول طلب  استمارات جميع
 رغبتهم  على التأكيد الطلب ميمقد  /  ممقد   على يجب . المشاريع سوق  في للمشاركة االعتبار بعين ستؤخذ لإلنتاج 

 .طلبك تأكيد تنس ال. المشاركة استمارة إكمال عند المشاريع سوق  إلى  باالنضمام
 

 التالية  المعايير وتؤخذ،  األحمر  البحر بصندوق  الخاصة  واألحكام للشروط  تخضع المشاريع سوق  في المشاركة 
 :طلب  كل تقييم عند االعتبار بعين

 



 

 

 أو   روائيا   كان  سواء  ،  األقل على واحد طويل فيلم  بصناعة قاموا  الذين المخرجين مشاريع على التركيز يتم •
 (.باإلنجليزية ترجمة مع السابقة األعمال لمشاهدة رابط تقديم يرجى) تحريك فيلم أو وثائقيا  

 . المشترك الدولي لإلنتاج ومناسبة دوليا   للنجاح تؤهلها  مواصفات تحمل التي  المشاريع •

 . األحمر البحر سوق  في  مشاركته قبل سينمائي سوق  أو مهرجان أي في  رضع   قد الفيلم  يكون أال •

 . اإلنجليزية باللغة وسيناريو فني بملف  المصحوبة المشاريع •

 إغالق قبل التصوير يبدأ لم إذا فقط  للتقديم مؤهلة وتكون،  نتدبةم   إنتاج شركة طريق  عن المشاريع تقديم يجب •
 . جدة في" المشاريع سوق "

 عمل  ورش في  نوفمبر منتصف وحتى أكتوبر منتصف من للمشاركة والمنتج المخرج  من كل تواجد يجب •
 . نفقتهم على ويكون، المشروع عن تقديمي فيديو تحضير أجل من، المشروع تقديم على بللتدر  

 موجز  فيديو وإنتاج  إلعداد أكتوبر في اإلنترنت عبر عمل  ورشة  في المشاركة من والمنتج  المخرج نيتمك   أن •
 . المشروع فكرة  لتوضيح

 . السعودية  العربية بالمملكة جدة في السوق  انعقاد  فترة طيلة التواجد من والمنتج المخرج نيتمك   أن  •
 

  التقديم ملف. 4
 

 : اإلنجليزية باللغة التالية  المستندات تقديم يجب
 

 (.كلمة ٣٠) الفيلم عن نبذة -

 (.كلمة ٣٠٠) الفيلم عن ملخص -

 .العمل على  القائمة األسماء سلسلة -
 . النهائية نسخته ضمن للفيلم الكامل النص   -
 . العمل تجاه المخرج رؤية/كلمة -
 (. فيديو مقطع) المخرج عاتوتطل   حافز -
 . المنتج مالحظات  -
 . المشروع ميزانية عن كامل تقرير -
 (. للتمويل المشروع اختيار حال)  ا إنتاجي   المنحة مبلغ توظيف تشرح التي المالية  الخطة  -
 . المشروع إلنهاء المتوقع والتاريخ التفصيلية الزمنية الجداول -
 .المشروع على نالقائمي   والمنتج المخرج من لكل المهنية  السيرة -
 (. وجدت إن) للمخرج السابقة لألعمال روابط  -
 .للفيلم المصورة  القصة /البصري الطابع لوحة -
 .اإلنجليزية باللغة بترجمة مصحوبة  ( أدنى  كحد دقيقة 20) الفيلم من مختارة مشاهد  أو كاملة لنسخة  رابط  -
 . عليها  الحصول تم/تقديمها  تم أخرى تمويل طلبات ألي الكاملة التفاصيل -

 
 . المشروع  اختيار من تعزز قد أخرى مواد ألي باإلضافة 

 

 االختيار  عملية .5
 

 ويحتفظ.  مشروعا   12 إلى 10 اختيار يتم أن على،  أعضاء 3 تضم خاصة لجنة قرار وفق  المشاريع اختيار سيتم

 . المشاركة للمشاريع النهائي العدد تحديد في بالحق  المهرجان فريق 
 



 

 

 لتأكيد  المطلوبة والعقود الوثائق  توقيع منهم طلبوي  ،  2022 سبتمبر 30  بحلول  االختيار عليهم وقع من إبالغ سيتم

  .2022 أكتوبر 7 بحلول المشاركة 

 :التالية  والتعهدات الشروط تطبيق  سيتم أنه إلى اإلشارة تجدر
 

 الوصول ) المنتجين وأحد المخرج من لكل،  ليال   6 لمدة واإلقامة السفر تكاليف تغطية المهرجان يتولى( أ

  .(2022 ديسمبر 7 في  والمغادرة ديسمبر 1 في
 

 أكتوبر  7 أقصاه موعد في،  السوق  انعقاد  فترة طيلة التواجد على قدرتهما  على والمنتج  المخرج ديؤك  ( ب
2022.  

 

 أكتوبر 14 بحلول اإللكتروني وموقعه الرسمية المهرجان  لمطبوعات المطلوبة المواد تقديم يجب( ج

 في  للمشاركة الدعوة رسالة في  وذلك المطلوبة  المواد لتحميل إلكتروني برابط  تزويدكم سيتم. 2022

 . السوق 
 

 باإلعالن المهرجان يقوم أن إلى  سريا   المشاريع سوق  في والمشاركة االختيار قرار بإبقاء االلتزام يرجى( د

 . المشاركة المشاريع عن رسميا  
 

 تقديره  وفق المشاريع  وسوق األحمر البحر  بسوق  الخاصة  والجداول األنشطة بتحديد المهرجان سيقوم( هـ

 . المطلق 
 

 المشاريع  سوق إلى اإلشارة .6
 

 السينمائي  األحمر البحر مهرجان من بدعم" عبارة  مع الرسمي الشعار بوضع  المشاركة المشاريع كافة تلتزم

 األحمر  البحر سوق  في العمل هذا شارك” عبارة  بوضع المشاريع تلتزم كما . النهائي الفيلم ختام في "الدولي

 أيضا   فيجب،  العمل مقدمة في اآلخرين الفيلم شركاء شعارات وضع حال وفي. الفيلم ختام في الشعار مع “ للمشاريع

 جائزة أو  التطوير بجائزة الفائز المشروع على،  ذلك إلى  إضافة . العمل مقدمة  في  السابقة والعبارة الشعار  وضع

 . األحمر البحر صندوق يضعها  التي الشروط  بكافة  وااللتزام الجائزة ذكر اإلنتاج
 

 سوق جائزة أو لإلنتاج  األحمر البحر سوق  جائزة على الحائز المشروع يعرض أن يجب ،  سبق  ما  إلى باإلضافة

 جائزة  أو/  2022 لإلنتاج  األحمر البحر سوق  جائزة" عبارة المهرجان شعار جانب إلى  للتطوير  األحمر  البحر

 االلتزامات  جميع يتبع وأن" التحكيم لجنة:  األحمر البحر سوق  جائزة أو 2022 للتطوير األحمر البحر سوق 

 . األحمر البحر صندوق  بلق   من طلبها  يتم قد التي األخرى

 

 ةعام   شروط  .7
 



 

 

 األحمر  البحر سوق  في المشروع وتمثيل المشاركة  طلب لتقديم القانونية األهلية لديهم بأن المشاركون يتعهد
 . للمشاريع

 

 السينمائي  األحمر البحر بمهرجان الخاصة واللوائح  الشروط  بكافة بااللتزام المشاريع سوق  في المشاركون يتعهد
 المهرجان  سيقوم،  واألحكام الشروط  هذه وتطبيق  فهم  في  التباس   وقوع حال  وفي. األحمر البحر وسوق الدولي

 كما،  المهرجان لوائح  ضمن إدراجها  يتم  لم قضايا أية تسوية في  بالحق المهرجان  يحتفظ. تقديره وفق  فيها   بالبت  

 . المطلق  تقديره وفق  خاص إعفاء منح أو التنازل في بالحق  يحتفظ 
 
 

 : للتواصل 
Souk@redseafilmfest.com 

 
https://redseafilmfest.com/en/red-sea-souk/ 

 


