
 
 

 
 

   الصندوق بدعم فيلًما 36 فوز عن يعلن األحمر البحر صندوق
 
   ف

 وما اإلنتاج مرحلت 
 اإلنتاج بعد

 
  واإلفريقية والعربية السعودية األفالم مشاري    ع من واعدة مجموعة األحمر البحر صندوق يدعمس

 
   السعودية، العربية المملكة جدة،

 
  2022 يناير 18 ف

 
   الفائزين عن اليوم األحمر البحر صندوق أعلن

 من أفالم صانع 36 حصل حيث ؛2022 لعام اإلنتاج ومابعد اإلنتاج بمرحلت 
   لمساعدتهم وذلك الصندوق تمويل منح عىل وإفريقيا العرب    والعالم السعودية

اتهمو مهاراتهم تطوير ف   واستكمال خب 
 الواقع.  أرض عىل ماثلة إبداعات إىل الرؤى تحويلو مشاريعهم

 
  الصندوق، أعمال انطالق بدء منذ المشاري    ع من عدد أكب   2022 للعام اإلنتاج تمويل لدورة  األحمر البحر صندوق تلق   وقد
  150 من أكب   المتخصصة اللجان من مجموعة راجعت حيث

ا
، عمل

ً
ا   53 تضم قائمة بعدها واختارت ممب  

ً
 بي    تنوعت فيلما

ة واألفالم والمسلسالت التحريك أفالمو والوثائقية الروائية األعمال .  الواقع وأفالم القصب   
اض   االفب 

 
  25 اختيار تم كما

ً
   الدعم عىل حصال قد كانا فيلمان بينها من اإلنتاج تمويل منح عىل للحصول منها فيلما

 من التطوير مرحلة ف 
صاوي مهدي للمخرج "ائشةع" وفيلم كاريكزي جويل للمخرج مباي" "كابي    فيلم وهما األحمر، البحر صندوق  وقع كما . الب 
   للمشاركة الدين فخر أمب   للمخرج "يونان" فيلم عىل االختيار

 
 األحمر البحر مهرجان من الثانية للدورة المشاري    ع سوق ف

  
، السينماب     الدوىل 

  فعاليتها اختتمت الت 
ً
   مؤخرا
 فالماأل مشاري    ع منتج    ربط إىل المشاري    ع سوق برنامج وي  هدف جدة.  مدينة ف 

   الدوليي    بالممولي    الجديدة
 األفالم.  صناعة قطاع ف 

 
ين هنية بن وكوثر جارس ماري آنو المنصور هيفاءك لهن   المشهود األفالم اتصانع من عدد منح تم  من ادعمً  دعيبس وشب 

   األحمر البحر مهرجان توجه الدعم هذا يمثل الجديدة.  أفالمهم إلنتاج الصندوق
   الدوىل   السينماب 

 األفالم صانعات تشجيع ف 
  
  ويلهمن الطريق يتصدرن الالب 

ا
ا جيل

ً
   مسفر سارة السعودية المخرجة مثل ؛المبدعي    من جديد

  تتلق   الت 
ا
 ثالث نتاجإل تمويل

ة أفالمها  . القصب 

 
 

 
ً
  11 فوز عن اإلعالن تم  وأيضا

ً
   فيلما
شيحات قائمة من اإلنتاج دبع ما مرحلة ف     المختارة الب 

 للحصول مرشًحا ٢٨ متض والت 
   تصويره تم سعودي فيلم وهو ،"نورا" السعودي الفيلم المختارة، األعمال بي    ومن الصندوق، دعم عىل

 من العال، مدينة ف 
 بجائزة فاز الذيو ،بهاء وليد إنتاج منو صالح بن كريم للمخرج األسود" "الضوء وفيلم ميلر، بول وإنتاج يدياالز توفيق إخراج
   فينيسيا« كات »فاينال ورشة

   فينيسيا مهرجان ف 
.  السينماب   الدوىل 

 
 

، محمد رصح ، األحمر البحر صندوق اختيارات وحول ك 
   األحمر البحر مهرجان مؤسسةل التنفيذي الرئيس الب 

  السينماب 
ا
 : قائل

ة االعمال من كبب   عدد "استقبلنا  للفوز فقط فيلًما 25 من قائمة اختيار الصعب من كان وبينما الصندوق، إنطالق منذ الممب  
ح
َ
ة ثقة عىل أننا إال اإلنتاج، ِبمن    الفائدة من كبب 

 من المقدم الدعم سيساعدها حيث المنح؛ هذهب الفائزة األفالم ستحققها الت 
ة قصصها رسد عىل األحمر البحر صندوق  الواعدة." فريقيةواأل والعربية السعودية المواهب عىل الضوء وتسليط المتمب  



 
 

ا
ً
   قبل من دعمهما تم الذين الفيلمي    عىل وتعليق

ك   أضاف التطوير، مرحلة ف 
  الب 

ا
ا  "نفخر : قائل ً  فيلم   حققه الذي بالتقدم كثب 

   تمويل عىل حصولهما منذ و"عائشة" مباي" "كابي   
   إىل ونتطلع ،التطوير رحلةم ف 

 المستمر التقدم عب   الدعم هذا ثمار جت 
صاوي ومهدي كاريكزي جويل العملي    لمخرج       الب 

   تجسيد رحلة ف 
ح بفضل ناجحي    عملي    إىل فيلمهما فكرب 

َ
 اإلنتاج ِمن

 
 
 األحمر." البحر صندوق من مةالمقد

 
ك   محمد أضاف اإلنتاج مابعد بمرحلة الفائزة األفالم عن و

  الب 
ا
 مع كبب   بزخم فيلًما 11 وعددها المختارة األفالم "تحظ   : قائل

ة لقصص تقديمها طرح لم ومبتكرة متمب  
ُ
نا فلقد قبل.  من الفنية الساحة عىل ت  ما مرحلةل منح عىل للحصول األفالم هذه اخب 

 ومبدعة." ناجحة أعمال إىل ستتحول أنها شعرنا ألننا اإلنتاج بعد
 

  
   أضافت لسياق؛ا ذات وف 

ة المديرة ؛بانديا شيفاب     األحمر البحر مهرجان لمؤسسة اإلدراي 
  ، السينماب 

ا
ا "نرى : قائلة

ً
 تحسن

ا وتطوًرا ً    كبب 
 
فنا يسعدنا ولذلك عام.  بعد عاًما األحمر البحر صندوق دعم عىل للحصول المقدمة األفالم عروض جودة ف  ويشر

 من العديد خالل من أكب   جمهور عىل أعمالهم لعرض العربية والمنطقة ريقيا،فأو السعودية، من األفالم صناع ندعم أن
   المبادرات

   األحمر البحر مهرجان يدعهما الت 
." السينماب   الدوىل 

 
  من:  كل الممولة األفالم من الكاملة القائمة وتضم

 

 اإلنتاج مرحلة – الثالثة الدورة
 

اهون، أبراهام إخراج من "SEFARI MEHAL" فيلم •    فيلم جب  
 (.  والدنمارك كندا ، )أثيوبيا طويل رواب 

 جمهورية) مسلسل حمادي، ديودو إخراج من " KINSHASA OF SOULS WANDERING THE" مسلسل •
 (. فرنسا و الديموقراطية الكونجو

   فيلم ،كاريكزي جويل إخراج من " MBAYE CAPTAIN" فيلم •
 ندا(. ا)رو طويل رواب 

   إخراج من " HOME GATEWAY THE AND KABA SIDI" فيلم •
، روب   ، )فرنسا التحريك أفالم هوتي  

 وألمانيا(.  بلجيكا ، لوكسبورغ

صاوي، مهدي إخراج من " AICHA" فيلم •    فيلم الب 
 السعودية(.  العربية والمملكة فرنسا ، )تونس طويل رواب 

   فيلم س،عبا ليىل إخراج من " US WITH BAKING FOR YOU THANK" فيلم •
(.  طويل رواب   )فلسطي  

، محمد إخراج من CRY DON’T BOYS BIG" فيلم •    فيلم مصطق 
 وألمانيا(.  )مرص وثائق 

   فيلم منصور، خالد إخراج من " RAMBO MR FOR HAVEN SEEKING" فيلم •
 )مرص(.  طويل رواب 

   فيلم هنية، بن كوثر إخراج من " MIME" فيلم •
 وتونس(.  )فرنسا طويل رواب 

   فيلم لزرق، كمال إخراج من " HOUNDS" فيلم •
 )المغرب(.  طويل رواب 

   فيلم الهورتش، نورا إخراج من " AMINA" فيلم •
 )المغرب(.  طويل رواب 

   فيلم سيساكو، الرحمن عبد إخراج من "HILL PERFUMED THE فيلم" •
 ، فرنسا ، )موريتانيا طويل رواب 

(.  وتايوان لوكسومبورغ  الصي  

   فيلم ،موساوي كريم إخراج من " VANISHING THE" فيلم •
 )الجزائر(.  طويل رواب 

   فيلم الدين، فخر أمب   إخراج من " YUNAN" فيلم •
 ، السعودية العربية المملكة ، فلسطي    ، )ألمانيا طويل رواب 

 وإيطاليا(.  فرنسا

   فيلم خطاب، يمت   إخراج من " METRES FIFTY" فيلم •
 )مرص(.  وثائق 

، عامر إخراج من "، EXPERIENCE VR HOTEL OFF WALLED THE" فيلم •  التفاعلية السينما أفالم شومىل 
 وهولندا(.  وألمانيا )فلسطي   

   فيلم األسدي، حسي    إخراج من " ALONE NOT WAS SHE" فيلم •
 )العراق(.  وثائق 



   فيلم ،فليفل مهدي إخراج من " SUN THE IN MEN" فيلم •
 وهولندا واليونان المتحدة )المملكة طويل رواب 

 والدنمارك(.  وفلسطي   

   بكر أبو إخراج من " SUMMER 67TH THE" فيلم •
   فيلم ،شوف 

 والنمسا(.  فرنسا ، )مرص طويل رواب 

   فيلم مسفر، سارة إخراج من "EDEN IN I AND HABIBI " فيلم •
 وقطر(.  السعودية العربية )المملكة قصب   رواب 

 السعودية(.  العربية )المملكة التحريك أفالم المنصور، هيفاء إخراج من " CAMEL MISS" فيلم •

   فيلم بامجبور، هللا عبد إخراج من " DAAR-AL" فيلم •
 السعودية(.  العربية )المملكة طويل رواب 

   فيلم تراوري، وأبولي    أسورف أولوس   إخراج من "DISHES COLD 3" فيلم •
يا(.  طويل رواب   )نيجب 

ين إخراج من "  YOU OF LEFT THAT'S ALL" فيلم •    دعيبس.  شب 
، ألمانيا،) طويل رواب   اإلمارات فلسطي  

ص ، قطر ، مرص المتحدة، العربية  السعودية(.  العربية والمملكة قب 

   جارس.  ماري آن إخراج من " YOU BEFORE ALL " فيلم •
،) طويل رواب   والمملكة المتحدة المملكة فلسطي  

 السعودية(.  العربية
 

 اإلنتاج بعد ما مرحلة – الرابعة الدورة
 

   فيلم الزايدي، توفيق إخراج من " NORAH" فيلم •
 السعودية(.  العربية )المملكة طويل رواب 

   فيلم صالح، بن كريم إخراج من " BLACKLIGHT" فيلم •
 وفرنسا(.  )الجزائر طويل رواب 

ان، بن وخليل محمود بن عفاف إخراج من " BACKSTAGE" فيلم •    فيلم كب 
 ، تونس ، )المغرب طويل رواب 

 وفرنسا(.  وبلجيكا

   فيلم عادل، نىه إخراج من " LAUGHING ON CAME SPRING" فيلم •
 )مرص(.  طويل رواب 

   اسماعيل محمد إخراج من " BORDERS OF HACKERS" فيلم •
   فيلم ،لواب 

 ، فرنسا ، )تونس طويل وثائق 
 ولبنان(.  ألمانيا

ا أسمهان إخراج من " LAND CONCRETE" فيلم •    فيلم ت،بكب 
 )األردن(.  طويل وثائق 

   فيلم رياض، وندا األمب   أيمن إخراج من " WOMEN OF LAND" فيلم •
 الدنمارك ، فرنسا  ، )مرص طويل وثائق 

 وقطر(. 

   فيلم قاسم، مكري إخراج من " THIIIRD" فيلم •
 )لبنان(.  طويل وثائق 

، ميدو إخراج من " ZERO BELOW CITY A" فيلم •    فيلم عىل 
 )العراق(.  طويل وثائق 

   فيلم الجعفري، كمال إخراج من " FILM FIDAI A" فيلم •
 وألمانيا(.  )فلسطي    طويل وثائق 

   فيلم عطيه، بن محمد إخراج من " VACUUM A IN FLOATING" فيلم •
 ونس(. )ت طويل رواب 

 
 

 
 

 -انتهى - 

 الدولي  السينمائي  األحمر  البحر  مهرجان  حول 

  للتواصل   العالم  أنحاء  جميع  من  الصناعة  ومحترفي  العرب  األفالم  لصانعي  منصة  الدولي  السينمائي  األحمر  البحر  مهرجان  قدمي

  املواهب   لدعم  العمل  وورش  الرئيسية  والدروس  الفعاليات  من  سلسلة  وتقديم  والقصيرة  الروائية  األفالم  مسابقات  واستضافة

ا باعتباره األحمر، البحر  سوق  ينطلق املهرجان  هامش علىو  .الناشئة
ً
ا سوق ا ومركًزا سينمائيَّ   وعقد  والفني الثقافي للتالقح  عامليَّ

  يحتضن   ثري   برنامج   مع   كاملة،  أيام  أربعة  امتداد  على   السوق   يجري   أن  على   والعالم.  اململكة   في  السينما   صانعي  بين   الشراكات 

شترك  اإلنتاج  فرص  من  تعّزز   التي   الفعاليات   من   مجموعة 
ُ
  التعاون   فرص   من  أيًضا  تعزيزه  مع  الدولي،  والتوزيع  النشر  إلى  نًبا ج  امل

   بالحياة،  النابض  السعودي  السينمائي  املشهد  على  تطلّ   هاّمة  نافذة  السوق   سيفتح   وعليه،  الجديد.
ً
  ألفضل   احتضانه  عن  فضال



  والحوارات   األفالم  وعروض  ةالفردي  واالجتماعات  والترويج،  والتقديم   الطرح  جلسات  خالل  من  العربية  السينما  إنتاجات

 . التواصل فعاليات إلى  باإلضافة بالصناعة، الخاصة  والندوات  والنقاشات 

 :زيارة ُيرجى الدولي؛ السينمائي  األحمر  البحر مهرجان  عن املعلومات  من للمزيد

media@redseafilmfest.com 

 
 
 
 

 

 


