
 

 

 

الفائزين بجوائز سوق  يعلن عن  مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي

   2022 ر البحر األحم

 

ة والتي جرت على مدار أربعة أيام على  األحمر فعالياته  اختتم سوق البحر : 2022 ديسمبر  6- اململكة العربية السعودية -جدَّ

  يعتبر في جوائز مسابقات السوق، الذي الفائزين  أسماء السينمائي الدولي، وذلك باإلعالن عنهامش مهرجان البحر األحمر  

عالم  ف املواهب، واملشاريع، واألفكار التي ترسم مالمح صناعة السينما في السعودية والا كتشالمنّصة محورّية مصّممة 

توزيع على  والنتاج املشترك وذلك لتعزيز اإل   .أنحاء العالمتواصل مع أقطاب السينما من جميع  تهدف لل، و وإفريقيا العربي

 من. مستوى العالم
ً
ملوزعين ووكالء املبيعات واملنتجين الراغبين بإنشاء وتطوير مشاريعهم في  ا حيث يستقطب السوق كال

 . املنطقة

 بالشغو  ، املهتمين بصناعة السينمااجتذاب هذا العام  راستطاع سوق البحر األحم و 
ً
العرض،  صاالت   في فينفقد كان مكتظا

سوق  من فئة   القرار الختيار الفائزينوقد تولت لجنتي تحكيم  .والجلسات الحواريةأماكن العروض، و ،  اتقاعات االجتماعو 

جائزة لكل من مشاريع   24  يمبتقد، حيث ساهم صندوق البحر األحمر والجهات الراعية األعمال قيد اإلنجازفئة  املشاريع و 

 البحر األحمر. املعمل وسوق  

نسعد باإلنجازات الناجحة التي حققناها في نسخة هذا العام " :وبهذه املناسبة قالت زين زيدان، مديرة سوق البحر األحمر

املزيد من الفرص   خلقعزيز ثقة صانعي األفالم الطموحين ل ت إلى املمنوحة ونهدف من خالل الجوائز  . من سوق البحر األحمر

ات والرؤى واألفكار  ر أفاز أم ال، فماحدث في السوق على مدى أربعة أيام من تبادل للخب نفخر بكل من شارك سواء كما  .لهم

 
ً
 وسعيا

ً
". يعد بحد ذاته فوزا

ً
 لالرتقاء بتطوير وإثراء صناعة السينما العربية، فشكرا لكم جميعا

اكتشاف املشاريع في منافسات السوق لهذا العام  سعدناأ" : سوق البحر األحمر  مستشارةميريام عرب، قالت بدورها و 

 في النسخة الثانية من سوق  . و واملنتجين األفارقة والعرب بما في ذلك املغتربينمن قبل صانعي األفالم الجديدة  
ً
يظهر جليا

وإنشاء جسور جديدة للسينما   فاق مواصلة التوسع عبر ال من خالل  الهدف من وراءه  تحقيقناالبحر األحمر هذا العام، 

 ". املستقلة

 الدولي جوائز سخية نقدية وعينية  للفائزين وكانت كالتالي:وقدم الرعاة والشركاء ملهرجان البحر السينمائي 

 



 الجوائز العينية: 

جائزتين عينية في مرحلة التطوير أو اإلنتاج ملشروع سعودي واحد وملشروع عربي واحد  (ACC) مركز السينما العربيةقدم 

رحلة إلى  " العربي شروع املو    "نت الشاعر وأنا طيف"أ املشروع السعوديمعمل روتردام، وحصل عليها   2023باملشاركة في 

 . القدس" 

كاملة   DCP تم منح الجائزة األولى التي تشمل حزمةوقدمت شركة ذا سل ثالث جوائز ألفالم مرحلة ما بعد اإلنتاج. حيث 

. وحصل على الجائزتين الثانية والثالثة والتي تشمل كل منهما من حزمة  "عصابات"دوالر أمريكي إلى مشروع  8,000بقيمة 

 من مشروع  12,000ترويجية كاملة بقيمة 
ً
 . "املرهقون "ومشروع  "كيان" دوالر أمريكي، كال

دوالر أمريكي إلى    50,000برودكشن جائزتين عينية األولى للمونتاج واملعنية باملشاريع قيد اإلنجاز مبلغ  ومنحت جائزة ليث 

دوالر أمريكي  وقد حصدها مشروع   20,000والثانية لخدمات املزج الصوتي للمشاريع قيد اإلنجاز مبلغ  "كيان" مشروع 

 . "بانيل وآداما"

 2,000بقيمة لخدمات االستشارة املوسيقية ثالث جوائز عينية واحدة ملشاريع سوق البحر األحمر   أوتيكونزوقدمت شركة  

دوالر أمريكي   6,000والثانية والثالثة للمشاريع قيد اإلنجاز بقيمة   وراء النخيل" "مادوالر أمريكي وحصل عليها مشروع 

إلنتاج  دوالر أمريكي  10,000جائزة األخرى بقيمة وال "كذب أبيض"وحصل عليها مشروع للترخيص واإلشراف املوسيقي 

 . "يونان"وحصل عليها مشروع املوسيقى التصويرية األصلية 

  بقيمة البث خدمات أو الرقمية  العرض  ملفات  إنتاج أو  الترجمات إنتاج   عن جائزة عينية عبارة  وقدمت شركة تيترافيلم

 . "بانيل وآداما"أمريكي وحصل عليها مشروع  دوالر 6,000

 : الجوائز النقدية

وحصل   دوالر أمريكي  50,000بقيمة  للمشاريع العربية جائزتين لحقوق التوزيع في العالم العربي األولى  شبكة إي آر تي قدمت

"أنت  وحصل عليها مشروع  دوالر أمريكي  50,000بقيمة ، والجائزة الثانية للمشاريع السعودية "حزب العلكة"عليها مشروع 

 . "الشاعر وأنا طيف 

،  "كبش الفداء" دوالر أمريكي حصدها مشروع 50,000سينيويفز لخدمات التوزيع  جائزة نقدية بقيمة   وقدمت شركة

 قدمت شركة ماد سوليوشنز لخدمات التوزيع جائزة بقيمة 
ً
وراء   "مادوالر أمريكي حصل عليها ملشروع   50,000وأيضا

 .النخيل"

جائزة شاهد ملشروع سعودي  وقدمت مجموعة أم بي س ي ثالث جوائز نقدية لحقوق التوزيع في العالم العربي وهي كالتاللي:

 70,000، جائزة شاهد ملشروع سعودي بقيمة أيام الصيفية"  خر آ" ن نصيب مشروع دوالر أمريكي وكانت م 120,000بقيمة 

دوالر أمريكي وحصل   40,000،  جائزة شاهد ملشروع عربي بقيمة "الرقص على حافة السيل"دوالر أمريكي وحصدها مشروع 

 ."رجال في الشمس"عليها مشروع 



 الختيار لجنة تحكيم سوق البحر األحمر، وهي كالتالي: نقدية ومنح صندوق البحر األحمر ست جوائز  
ً
جائزة التطوير  وفقا

جائزة التطوير  ، "رحلة إلى القدس"وحصل عليها مشروع  دوالر أمريكي 35,000من لجنة تحكيم سوق البحر األحمر بقيمة 

جائزة اإلنتاج من سوق البحر  ، "أوالد الغولة" وحصل عليها مشروع  مريكي دوالر أ 35,000من سوق البحر األحمر بقيمة 

بقيمة  عربية جائزة معمل البحر األحمر للمشاريع ال، "املتشردين"وحصل عليها مشروع   دوالر أمريكي 100,000األحمر بقيمة 

معمل البحر األحمر للمشاريع  ، جائزة  "تستطيع الطيران بعد اآلن عائشة ال " وحصل عليها مشروع  دوالر أمريكي 100,000

مابعد  جائزة سوق البحر األحمر للمشاريع  ،  "كبش الفداء"مشروع دوالر أمريكي وحصل عليها  100,000بقيمة سعودية ال

   . "كذب أبيض"وحصل عليها مشروع   دوالر أمريكي 30,000بقيمة  اإلنتاج 

، 2022من ديسمبر 10ديسمبر وسيستمر حتى  1السينمائي الدولي تم افتتاحه في والجدير بالذكر بأن مهرجان البحر األحمر  

 في فندق الريتزكارلتون بمدينة جدة عروس البحر األحمر. 

 

 

 - انتهى -

 

 

 حول مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي

، حيث من املتوقع أن تحتضن أفضل إنتاجات 2022ديسمبر  10-1املمتدة من ستقام الدورة الثانية من مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي في الفترة 

 .السينما العربية والعاملية مًعا، في جدة 

أخرى تعمل على   ويخطط املهرجان لعرض باقة من أهم وأحدث اإلنتاجات السينمائية العربية والعاملية، إلى جانب أفالم كالسيكية لعمالقة اإلخراج، وبرامج

جميع  ب سينمائية جديدة من املنطقة وخارجها، للجمهور. حيث ُيعتبر املهرجان منصة بارزة للسينمائيين العرب والفاعلين في صناعة السينما من تقديم تجار 

عمل، التي ترمي  ل أنحاء العالم، من خالل بناءه لجسور من التواصل، إضافة إلى مسابقة األفالم الطويلة والقصيرة، ومجموعة من الفعاليات والندوات وورش ا

 .لدعم وتطوير الجيل الجديد من املواهب الواعدة 

ا للتالقح الثقافي والفني وعقد الشراكات ب ا ومركًزا عامليَّ ا سينمائيَّ
ً
ين صانعي السينما في اململكة  على هامش املهرجان، سينطلق سوق البحر األحمر، باعتباره سوق

شترك جنًبا إلى النشر   والعالم. على أن يجري السوق على امتداد أربعة
ُ
أيام كاملة، مع برنامج ثري يحتضن مجموعة من الفعاليات التي تعّزز من فرص اإلنتاج امل

  والتوزيع الدولي، مع تعزيزه أيًضا من فرص التعاون الجديد. وعليه، سيفتح السوق نافذة هاّمة تطّل على املشهد السينمائي السعودي النا
ً
بض بالحياة، فضال

ه ألفضل إنتاجات السينما العربية من خالل جلسات الطرح والتقديم والترويج، واالجتماعات الفردية وعروض األفالم والحوارات والنقاشات  عن احتضان

 .والندوات الخاصة بالصناعة، باإلضافة إلى فعاليات التواصل
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