
 

 

CineGouna Platform – Films in Post-production  2022 
 

 

KEY DATES 
GFF#6  

October 13 - 22, 2022 
 

Films in Post-production Submissions  
Open: March 31, 2022 

Close: August 1, 2022 

 

 

Rules and Regulations: 
For the 6th edition of CineGouna Platform, El Gouna Film Festival will accept 
submissions of feature narrative and feature documentary projects in 
development, as well as films in post-production, beginning  March 31, 2022. 
The deadline for receipt of submissions is July 15, 2022 for projects in development 
and August 1, 2022 for films in post-production.  
  

Article 1 

Submissions are invited in the following general categories: 

1.  Feature narratives in development 
2.  Feature documentaries in development 
3. Feature narratives in post-production 
4. Feature documentaries in post-production 

For the purpose of submission to CineGouna Platform, feature narratives are 
defined as works of fiction of at least 65 minutes in length, while feature 
documentaries are defined as non-fiction works of at least 52 minutes in length. 



 

Projects in development are those for which principal photography has not yet 
been started. Films in post-production are films for which the principal 
photography has been completed, and work on post-production is still in 
progress. 
Article 2 

All applicants must comply with the rules and regulations. 
Article 3 

Eligibility: 
a) The director of a submitted work must be a national of(or originally from) one 
of the countries listed below. In addition, at least one of the production 
companies must be from at least one of the following countries: 
Algeria, Bahrain, Comoros Islands, Djibouti, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, 
Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, 
Sudan, Syria, Tunisia, UAE and Yemen. 
b) Projects must have both a director and a producer attached. 
Article 4 

Application: 
a) The application process is to be completed online. Hard copies of the 
applications will not be accepted. 
b) The application can only be submitted by the producer or the director of the 
project. Applications made by any other person will not be accepted. 
c) The applications for feature narratives or feature documentaries in 
development must contain the following: 
i. A completed online application form submitted through GFF’s website 

ii. Logline (40 words max) 
iii. Short synopsis (250 words max) 
iv. Director's artistic statement (250 words max) 
v. Producer's note (250 words max) 
vi. Production details (co-producers, funds, tentative timeline) 
vii. Director's profile (150 words max) and filmography 

viii. Producer's profile (150 words max) 



 

ix. Script in original language for narrative films, a mood book for documentaries 

x. English translation of the script for narrative films, English translation of the 
mood book for documentaries 

xi. Treatment (7 to 12 pages) in original language 

xii. English translation of treatment 

d) The applications for feature narratives or feature documentaries in post-
production must contain the following: 
i. A completed online application form submitted through GFF’s website 

ii. A cover letter with brief details about the film 

iii. Biographies of director(s), producer(s) and key crew members (150 words max) 

iv. Contact information for each director, producer and key crew member 

v. Short synopsis (250 words max) 
vi. Director’s artistic statement (250 words max) 
vii. Video links of all previous work 

viii. Filmographies of the filmmaker(s) and producer(s) 
ix. Financial plan with confirmed financing, and a budget for the requested funds 

x. Copies of all confirmed financing agreements 

xi. Post-production estimated schedule 

xii. Video link of a scene assemblage or a rough cut (not less than 30 minutes) of 
the film. Details such as film title, running time of rough cut, applicant’s name and 
contact information must be provided along with a video link. The rough cut must 
be subtitled in English, unless the original language of the film is English. 
xiii. Detailed post-production budget and corresponding financial plan (in addition 
to the budget and financing plan of the whole production), with detailed 
information regarding the cost of the work not yet financed, along with an 
explanation of the budget deficit items and copies of documents regarding 
confirmed or requested funds. 
  
e) CineGouna Platform reserves the right to use the title, publicity material, 
digital pictures, or clips of a selected project for promotion purposes. 
  



 

f) The documents submitted by the applicant to CineGouna Platform must be 
rendered accessible to the third-party partners and evaluation committees 
associated with CineGouna Platform, as well as to the consultants/experts or jury 
members participating in CineGouna Platform. 
g) The submitted documents will be sent to the aforementioned parties by email. 
The applicant is aware of and understands the risks associated with 
correspondence by email. In particular, email can be unwittingly lost or read, 
received, copied or falsified by outside parties, which may result in considerable 
damages. 
h) The applicant allows GFF to conduct written email correspondence relating to 
the above-mentioned evaluation and to all matters associated with the 
CineGouna Platform, as well as to send project documents by email to the 
selection committees, consultants/experts, jury members and other third-party 
partners participating in the CineGouna Platform. 
Article 5 

Attendance: 
- Once the project in development or film in post-production is selected, either 
the producer and/or the director of the project must be present in El Gouna from 
October 15 to 20, 2022. 
- Participation in the orientation session that will be held on October 15, 2022 is 
mandatory. 
- Accommodation, travel and accreditation of the director and the producer of the 
selected projects for CineGouna SpringBoard will be covered by GFF. 
- Selected international applicants are required to obtain the necessary visa on 
their own. GFF will provide all the necessary documents. 
Article 6 

Selection Process: 
- Projects in development will be selected from applications received on or 
before the last date of submission: July 15, 2022. Films in post-production will be 
selected from applications received on or before the last date of submission: 
August 1, 2022 



 

- The selection committee will select projects or films in post-production on the 
basis of their content, artistic vision, and overall financial feasibility. 
- The selection committee’s decision will be final and binding. 
Article 7 

- Applicants may send in more than one submission, but only one project or film 
in post-production per director or producer will be selected. Each accepted 
submission will be eligible for any number of awards. 
- The award will be subject to the terms of the CineGouna SpringBoard. 
Participants must sign an agreement and accept the terms and conditions of the 
award before receiving the award. 
- The winner of the CineGouna Platform award must commit to holding the 
Middle East and North Africa (MENA) premiere of the film, when it is ready, at the 
immediate next edition of El Gouna Film Festival. 
Article 8 

- The selected projects will compete for CineGouna Platform certificate and a 
cash award of USD 15,000. 
- Additional grants, funded by different institutions, are expected to join the 
CineGouna Platform. These funding institutions may be required to be 
acknowledged for their support by way of inclusion of a line and their logo in the 
credits of the film once the film is completed. By submitting a project to 
CineGouna SpringBoard, the applicant agrees to include the text and logo in the 
credits of the film. 
- An international jury of film experts, invited by El Gouna Film Festival, will meet 
the representatives of the projects in development or films in post-production 
selected for the  6th  edition of CineGouna SpringBoard to discuss and help them 
fine-tune their projects. 
- The award will be decided by a jury of industry experts and announced at the 
CineGouna Platform closing ceremony to be held on October 20, 2022. 
- The cash amount of the awards will be disbursed to the applicant who has 
submitted the project to CineGouna SpringBoard, or to any other producer 
associated with the film that is nominated and authorized by the applicant to 



 

receive the grant. Such a nomination must be conveyed in writing to El Gouna 
Film Festival. 
Article 9 

CineGouna Platform reserves the right to invite a project or a film in post-
production. 
Article 10 

CineGouna Platform reserves the right to change the rules and regulations of the 
programs without prior notice. Changes will be published on the festival’s official 
webpage. 
Article 11 

Credits: 
- The applicant confirms, undertakes and agrees that in the event that the 
applicant’s project or film in post-production is selected for an award or a grant 
by CineGouna Platform, the applicant shall not be entitled to release her/his film 
based on the said project without giving credit to CineGouna Platform and 
inserting the CineGouna Platform logo in the credits of the film, on its poster and 
all its publicity material once finalized. The logo at the appropriate resolution will 
be sent upon request. Fulfilling this condition is a prerequisite for the project’s 
eventual release on any distribution platform. 
- The applicant agrees to provide a DVD copy of the finished film along with one 
of each publicity material used prior to the release of the film to enable 
CineGouna Platform to ascertain that the credits and placement of the 
CineGouna Platform logo are accurate. In the event that CineGouna Platform 
notifies the applicant in writing to change the credits or placement of the 
CineGouna Platform logo, then the applicant shall be bound to carry out such 
changes. The applicant agrees and understands that CineGouna Platform shall be 
entitled to seek injunctive relief against the film in the event of the applicant’s 
breach of this obligation to accord CineGouna Platform with appropriate credits 
as directed by CineGouna Platform. 
Article 12 



 

CineGouna Platform is an industry-oriented event whose aim is to enable film 
industry professionals to promote their projects and make valuable business 
contacts in the film circles. The role of El Gouna Film Festival in holding and 
organizing the CineGouna Platform is limited to providing a platform to the 
professionals in their interest and for the purpose specified above. The applicant 
agrees and undertakes that in case of a dispute in relation to the project 
submitted to CineGouna Platform with any third party, including but not limited 
to Intellectual Property Rights infringement claims or otherwise, the applicant will 
not make any claim against El Gouna Film Festival in this regard and will initiate 
claim only against the concerned individual before the appropriate forum. 
Article 13 

Applicants agree to be bound by the laws of the Arab Republic of Egypt. Disputes, 
if any, will be subject exclusively to the jurisdiction of the courts in Egypt. 
Completed entry form and all required enclosures should be submitted online. 
For more information or inquiries, please email us at:  
cinegounaplatform@elgounafilmfestival.com 

 

 
 2022األفالم في مرحلة ما بعد اإلنتاج  – منصة الجونة السينمائية 

 
 

 المواعيد األساسية 
  الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائية

 2022أكتوبر/تشرين األول  22 -13

ي مرحلة ما بعد اإلنتاج 
 
 مواعيد التقدم لألفالم ف

  2022مارس/آذار  31: فتح باب التقديم

  2022أغسطس/آب  1: غلق باب التقديم

 

 



 

 

السادسة   السينمائيةللدورة  الجونة  والوثائقية  لمنصة  الروائية  تقديم مشاريع األفالم  الجونة  يقبل مهرجان   ،
  .2022مارس/آذار   31الطويلة في مرحلتي التطوير وما بعد اإلنتاج، بداية من 

 

  2022أغسطس/آب    1  لمشاريع األفالم في مرحلة التطوير، و   2022يوليو/ تموز    15يُغلق باب التقديم في  
  نتاج. لألفالم في مراحل ما بعد اإل 

 

 اللوائح واألحكام: 

 

 1مادة 

 باب التقديم مفتوح للفئات التالية: 

 أ. األفالم الروائية الطويلة في مرحلة التطوير. 

 ب. األفالم الوثائقية الطويلة في مرحلة التطوير. 

 ج. األفالم الروائية الطويلة في مرحلة ما بعد اإلنتاج. 

 بعد اإلنتاج.  د. األفالم الوثائقية الطويلة في مرحلة ما 

 

دقيقة على    65: يُصنف العمل الروائي كفيلم طويل حال كون مدته  لمنصة الجونة السينمائية لغرض التقديم  
 دقيقة على األقل.  52األقل، ويُصنف العمل الوثائقي كفيلم طويل حال كون مدته 

  

ي مرحلة التطوير
 
ي لم تبدأ بها عمليات التصوير األساسي للفيلم.  المشاري    ع ف

ي مرحلة  هي تلك الت 
 
األفالم ف

ي اكتمل تصويرها ويجري العمل فيها عىل عمليات ما بعد اإلنتاج.  ما بعد اإلنتاج
  هي تلك الت 

 2مادة 

 تُطبق األحكام واللوائح التالية على كل المتقدمين. 

 

 3مادة 

 أهلية التقديم: 

 

البد أن يحمل المخرج جنسية/ أو تعود أصوله إلحدى البالد الُمدرجة أدناه، باإلضافة إلى حتمية    المتقدم: أ.
 وجود شركة منتجة واحدة أو أكثر، من البلدان الُمدرجة في القائمة أدناه. 

 

 قائمة البالد المؤهلة للتقديم:

، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب،  الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن 
العربية   اإلمارات  تونس،  سوريا،  السودان،  الصومال،  السعودية،  العربية  المملكة  قطر،  فلسطين،  عمان، 

 المتحدة، واليمن. 



 

 

 ب. المشاريع المتقدمة البد أن يتوفر لها ُمخرج ومنُتج. 

  

 

 4مادة 

 استمارة التقديم 

البد من ملء استمارة التقديم بشكل كامل على موقع المهرجان اإللكتروني. وال تُقبل النسخ المطبوعة   .1
 من االستمارة. 

الُمقدمة عبر   .2 المشروع. االستمارات  ُمنتج  أو  المقدمة من خالل ُمخرج،  يتم فقط قبول االستمارات 
 أطراف أخرى لن يتم قبولها. 

 ائقية الطويلة في مرحلة التطوير، ال بد وأن يرفق معه ما يلي: ملف التقديم لألفالم الروائية والوث  .3

 

 

 نسخة كاملة من استمارة التقديم بعد إتمام مألها على موقع المهرجان.  •

 كلمة كحد أقصى(.  40فكرة العمل ) •

 كلمة كحد أقصى(.  250ملخص قصير ) •

 كلمة كحد أقصى(.  250التصور الفني للمخرج ) •

 قصى(. كلمة كحد أ 250خطاب المنتج ) •

 الجدول الزمني المبدئي(.  – تفاصيل اإلنتاج )المنتجون المشاركون ـ المنح  •

 كلمة كحد أقصى( وقائمة باألفالم السابقة.  150سيرة ذاتية ملخصة للمخرج ) •

 كلمة كحد أقصى( وقائمة باألفالم السابقة.  150سيرة ذاتية ملخصة للمنتج )  •

 والتصور البصري للفيلم الوثائقي. السيناريو باللغة األصلية لألفالم الروائية،  •

 السيناريو باللغة اإلنجليزية لألفالم الروائية، والتصور البصري للفيلم الوثائقي مترجم إلى اإلنجليزية.  •

 صفحة( باللغة األصلية.   12الى  7المعالجة )من  •

 المعالجة باللغة اإلنجليزية.  •

 . ملف التقديم لألفالم الروائية والوثائقية في مرحلة ما بعد اإلنتاج، ال بد وأن يرفق معه ما يلي: 4

 نسخة كاملة من استمارة التقديم بعد إتمام مألها على موقع المهرجان.  •

 خطاب يحتوي على تفاصيل موجزة عن الفيلم.  •

وفريق   • المنتجين،  والمنتج/  المخرجين،  للمخرج/  الذاتية  أقصى  السير  )بحد  األساسي    150العمل 
 كلمة(. 

 وسائل اإلتصال بكل من المخرج، والمنتج، وفريق العمل األساسي.  •

 كلمة بحد أقصى(.  250ملخص قصير ) •



 

 كلمة بحد أقصى(.  250التصور الفني للمخرج ) •

 روابط فيديو لمشاهدة األعمال السابقة.  •

 فيلموجرافيا المخرج/ المخرجين، والمنتج/ المنتجين.  •

 التمويل محتوية على ما تم الحصول عليه بالفعل، والجزء المتبقي المطلوب إيجاده من الميزانية. خطة   •

 نسخ من االتفاقات التمويلية المؤكدة.  •

 الجدول الزمني المتوقع ألعمال ما بعد اإلنتاج.  •

عن   • يقل  )ال  الفيلم  لمشاهد  أولي  لتوليف/مونتاج  فيديو  تضمين    30رابط  ويجب  الفيلم.  من  دقيقة( 
التفاصيل الخاصة باسم الفيلم، ومدة النسخة المقدمة، واسم المتقدم، ووسائل اإلتصال، مع رابط الفيديو  

ليزية، ما لم يكن الفيلم  الٌمرسل لنسخة الفيلم األولية. كما يجب أن تكون النسخة المقدمة مترجمة لإلنج
  ناطقًا باإلنجليزية.

ميزانية مفصلة ألعمال ما بعد التصوير، وخطة التمويل الخاصة بها )باإلضافة الى ميزانية وخطة   •
تمويل العمل بالكامل(، إلى جانب توفير معلومات مفصلة عن تكلفة الجزء المتبقي من العمل، وشرح  

 ة من المستندات الخاصة بمصادر التمويل الموجودة والمطلوبة. للعناصر الناقصة من الميزانية، ونسخ

. تحتفظ منصة الجونة السينمائية بالحق في استخدام العناوين، والمواد الدعائية، والصور، ومقاطع الفيديو  5
 من المشاريع المختارة ألغراض الدعاية والترويج. 

صة الجونة السينمائية، لشركاء "طرف ثالث"، ولجان  . سيتم إتاحة ملفات المشاريع المرفقة بطلب التقديم لمن 6
في   المشاركين  التحكيم  ولجان  والخبراء،  المستشارين،  على  سيتم عرضها  وكذلك  بالمنصة.  مرتبطة  تقييم 

 منصة الجونة السينمائية. 

ستُرسل ملفات المشروع إلى األطراف المذكورة أعاله عبر البريد اإللكتروني، وعلى المتقدمين بالمشاريع     .7
وخاصة  االلكترونية،  بالمراسالت  المرتبطة  المخاطر  وتفهم  اإللكتروني،     إدراك  بالبريد  المتعلقة  المخاطر 

ا، أو تعرضها للنسخ، أو تغيير محتواها من  والتي تتضمن احتمال فقدان محتوياته، أو انعدام إمكانية قراءته
 قبل أطراف خارجية مما قد ينتج عنه خسائر ملموسة. 

. يمنح المتقدم بالملف مهرجان الجونة السينمائي إمكانية إرسال رسائل الكترونية بالمحتوى السابق، وبكل  8
طريق البريد اإللكتروني إلى  المواد التي تخص منصة الجونة السينمائية، وكذلك إرسال ملفات المشاريع عن 

 لجان االختيار والمستشارين، والخبراء، ولجان التحكيم المشاركين في منصة الجونة السينمائية. 

  

 

 5مادة 

 الحضور

بمجرد اختيار المشروع سواء في مرحلة التطوير أو عمليات ما بعد اإلنتاج، ستتم دعوة كال من منتج و/أو  
 . 2022أكتوبر/تشرين األول  20-15نة في الفترة من مخرج الفيلم للحضور إلى الجو

 



 

 إلزامية.  أكتوبر/تشرين األول  15المشاركة في جلسة التوجيه، والتي تُعقد في يوم 

 

يتكفل المهرجان بتكاليف اإلقامة، والتنقل، وإعتماد حضور المخرج والمنتج للمشاريع المختارة في منطلق  
مشاركون من دول أخرى مسؤولية الحصول على تأشيرة الدخول لجمهورية  الجونة السينمائي. بينما، يتحمل ال

 مصر العربية، على أن يُقِدم لهم المهرجان المستندات الالزمة من طرفه لتسهيل اإلجراءات المطلوبة. 

 

 6مادة 

 عملية االختيار: 

.  2022يوليو/ تموز    15سيتم اختيار المشاريع في مرحلة التطوير، من الطلبات الٌمقدمة حتى تاريخ يوم  
  .  2022أغسطس/آب  1ومرحلة ما بعد اإلنتاج من الطلبات الُمقَدمة حتى تاريخ يوم 

 

ستتخذ لجنة االختيار للمشاريع في مرحلة التطوير واألفالم في مرحلة ما بعد اإلنتاج، قراراتها بشكل أساسي  
  دى قابلية تنفيذ المشروع إنتاجيًا. اعتماًداعلى معايير عديدة من بينها المحتوى والرؤية الفنية وم

 

 قرارات اللجنة نهائية وملزمة. 

 

 7مادة 

يحق للمتقدمين التقدم بأكثر من مشروع، ولكن ال يتم قبول أكثر من مشروع في مرحلة التطوير، أو فيلم واحد  
 حدد من الجوائز. مرحلة ما بعد اإلنتاج لنفس المخرج أو المنتج. المشاريع المختارة مؤهلة لعدد غير مُ  في

يلتزم الفائز بإحدى الجائزتين المقدمتين من قبل منصة الجونة السينمائية، سواء جائزة مرحلة التطوير، أو  
ما بعد اإلنتاج بإتاحة حق العرض األول للفيلم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، لمهرجان    مرحلة
 من الفيلم. السينمائي في الدورة التي تعقب االنتهاء   الجونة

 الجوائز المقدمة ستكون خاضعة للوائح منصة الجونة السينمائي، وعلى المتقدمين توقيع اتفاق قبول اللوائح 

 والقواعد المنظمة للمنح قبل تلقيها. 

 

 8مادة 

 المشاريع المختارة ستتنافس على الجوائز التالية: 

 مرحلة التطوير: 

 . ألف دوالر أمريكي  15جائزة منصة الجونة السينمائي، وتشمل شهادة باإلضافة إلى جائزة مالية قدرها 

 مرحلة ما بعد اإلنتاج: 

 . ألف دوالر أمريكي  15جائزة منصة الجونة السينمائي، وتشمل شهادة باإلضافة إلى جائزة مالية قدرها 

 

 من المتوقع أن يتم اإلعالن عن عدة منح إضافية ممنوحة من مؤسسات أخرى فور انضمامها للمنصة. 

 



 

ال بإضافة سطر بخصوص دورها في دعم  المانحة قد تطلب اإلشارة لدعمها  فيلم باإلضافة إلى  المؤسسات 
 تثبيت )اللوجو/الشعار( الخاص بهم في تترات الفيلم. 

بتقديم المشروع لمنطلق مهرجان الجونة، يتعهد المتقدم بقبول إضافة النص المطلوب، واللوجو/ الشعار في  
 تيترات الفيلم. 

ن، لتقييم المشاريع  سيقوم مهرجان الجونة السينمائي بدعوة لجنة تحكيم دولية من مخرجين وخبراء سينمائيي 
السينمائي  الجونة  منطلق  من  الخامسة  للدورة  ومساعدتهم على    ،المرشحة  مع صناعها  المشاريع  ولمناقشة 

 تطويرها. 

سيتم اإلعالن عن الجوائز التي تقررها لجان التحكيم المكونة من خبراء في صناعة السينما في حفل ختام  
 . 2022ن األول  أكتوبر/تشري 20منصة الجونة السينمائية يوم 

 أو ألي من منتجي الفيلم، ، القيمة المالية للمنحة سيتم تسليمها للمتقدم بملف الفيلم لمنصة الجونة السينمائية

إدارة   إلى  التفويض  بهذا  كتابية  إفادة  إرسال  من  البد  المنحة  بالملف. الستالم  المتقدم  قبل  من  المفوض  أو 
 الجونة.  مهرجان

 9مادة 

  السينمائي بحق دعوة المشاريع في مرحلة التطوير أو األفالم في مرحلة ما بعد اإلنتاج.   يحتفظ منطلق الجونة

 

 10مادة 

  لمنصة الجونة السينمائي الحق في تغيير شروط ولوائح البرامج دون إعالم مسبق.

 تلتزم المنصة بنشر التعديالت على الصفحة الرسمية للمهرجان حال اتخاذها. 

 

 11مادة 

 التنويهات: 

يُقر المتقدم، ويتعهد بمسؤوليته في حالة حصول مشروعه في مرحلة التطوير، أو مرحلة ما بعد اإلنتاج، على  
إحدى جائزتي منصة الجونة السينمائية بأن ال يقوم بإطالق عرض الفيلم الناتج عن المشروع/ الفيلم المتقدم،  

رات الفيلم، وأن يُضمن اللوجو/ الشعار الخاص  والفائز بالجائزة دون تنويه بمنصة الجونة السينمائية في تيت
بالمنصة في تيترات الفيلم والملصقات الدعائية وكافة مواد الدعاية النهائية. سيتم إرسال اللوجو بجودة عالية  
حال طلبه. االلتزام بهذا الشرط ُملزم وضروري، والبد أن يتم قبل عرض الفيلم عبر أي وسيلة من وسائل  

 السينمائي.  التوزيع أو العرض 

 

( من الفيلم بعد االنتهاء منه، مرفق معها نسخة من كل مادة  DVDيتعهد المتقدم بالطلب بتسليم نسخة رقمية ) 
دعائية تسبق عرض الفيلم، لتمكين منصة الجونة السينمائية من التأكد من وضع ومكان اللوجو الخاص بها  

ضع اللوجو في التيترات، فعلى المتقدم  في التيترات وفي المادة الدعائية، وفي حالة طلب تغيير موضع وشكل و
 االلتزام بتنفيذ التعديل المطلوب. 

 



 

يوافق المتقدم ويتفهم أن لمنصة الجونة السينمائية الحق في اتخاذ إجراءات جزائية ضد الفيلم في حالة خرق  
في مختلف  االتفاق بين المتقدم بالمشروع والمنصة في شكل وضع التنويه الخاص بمنصة الجونة السينمائية  

 التيترات ومواد الفيلم الدعائية. 

 

 12مادة 

 

الترويج   المحترفين  السينما  ُصناع  تَُمكن  السينمائي،  بالسوق  مختصة  فعالية  هي  السينمائية  الجونة  منصة 
لمشاريعهم، وتكوين روابط وعالقات عمل مفيدة ضمن الدوائر السينمائية. وينحصر دور مهرجان الجونة  

تنظ في  بمختلف  السينمائي  للمحترفين  ملتقى  توفير  على  تعمل  والتي  السينمائية،  الجونة  منصة  وإقامة  يم 
  اهتماماتهم وفق السياق المذكور أعاله. 

 

يُقر المتقدم ويوافق على أنه في حالة حدوث أي خالف بخصوص المشروع المقدم لمنصة الجونة السينمائية  
حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الخالفات واردة    مع أي طرف ثالث، بما في ذلك، دعاوى التعدي على 

الخصوص،   بهذا  السينمائي  الجونة  مع مهرجان  قانونياً  بالخالف  يختص  أن  للمتقدم  فإنه ال يحق  الحدوث، 
 ويحق له فقط أن يختصم الطرف اآلخر في النزاع مباشرة ومن خالل الوسيط المالئم. 

 

 13مادة 

بإطار  بالمشاريع  المتقدمون  نزاع    يلتزم  أو  أي خالف،  حالة حدوث  العربية، وفي  قوانين جمهورية مصر 
 تختص به وتفصل فيه بشكل حصري المحاكم المصرية. 

 

  استمارة التقديم وكل المتطلبات يجب إرسالها بشكل إلكتروني. 

 

 : ي التالي
ون  يد اإلليكب   راسلنا عىل البر

ا
  لمزيد من المعلومات واالستفسارات، فضًل

cinegounaplatform@elgounafilmfestival.com 

  
 


