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 مهرجان أفلمها أونالين السينمائي
AFLEMHA 

2022 

 عزيزي صانع الفيلم 

 

 مبروك اشتراك فيلمك القصير في دورتنا لهذا العام  

New Era Cinema 

 

هناك خطوات هامة و ضرورية جدا لدخول فيلمك المسابقة الرسمية  و لكن  

 

 أوال : عن شروط المسابقة التي من الضروري ان تقرأها لتتبعها و تضمن عدم االخالء بأي منها  

 

 باب التسجيل في مهرجان أفلمها  أونالين السينمائي لألفالم القصيرة   
 مفتوح للجميع. يجب على المشاركين دون السن القانوني تقديم خطاب موافقة من الوالدين أو   

 .الوصي
أن يكون الفيلم القصير مقتبًسا من موضوع أو مفهوم سينما المرأة. ال نقبل حاليًا مقاطع الفيديو  

 .الموسيقية و / أو األفالم اإلعالنية 
يمكن أن يكون الفيلم القصير بأي لغة. ومع ذلك ، يجب أن تتضمن جميع األفالم ترجمة باللغة  

 .اإلنجليزية 
يجب أن يكون إجمالي وقت تشغيل الفيلم القصير ، بما في ذلك االعتمادات االفتتاحية والختامية ،   

 .بحد أدنى 5 دقائق بحد أدنى و 40 دقيقة كحد أقصى
يجب أن تكون جميع المحتويات المستخدمة في الفيلم القصير مملوكة أو مرخصة. في حالة  

استخدام أي مادة محمية بحقوق الطبع والنشر في الفيلم ، يجب أن يحصل المشارك على إذن ويقدم  
 .نسخة إلى منظمي المهرجان
 آخر موعد لتقديم الطلبات هو 

  10  فبراير
بعد ١٠ فبراير  ، سنبدأ عملية "التقديم المتأخر" ، حيث ستتمكن من إرسال فيلمك القصير مقابل   

رسوم  إضافية قدرها 300 جنيه مصري. الموعد النهائي لتقديم الطلبات المتأخرة هو ٢٠ فبراير  
٢٠٢٢. 

https://www.aflemhaeg.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85
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  يجب تحميل األفالم القصيرة على  حساب المهرجان الرسمي 

 https://filmfreeway.com/AOFF  

  أو ارسال الفيلم و البوستر و المادة الصحفية و االنتاجية علي

 اإليميل الرسمي للمهرجان  : 

info@aflemhaeg.com 
WeTransfer من موقع 

wetransfer.com أو من خالل خدمات أخرى عبر اإلنترنت مثل Google Drive أو 
Dropbox ويجب إتاحتها للتنزيل لمنظمي المهرجان. 

  ال يتم قبول روابط
YouTube و Vimeo. 

 .األفالم القصيرة التي يتم إنتاجها وإكمالها بعد 1 أغسطس ٢٠٢١ هي المؤهلة للمهرجان
األفالم القصيرة التي تم تقديمها ألي مهرجان )مهرجانات( في٢٠١٦ – ٢٠١٧ – ٢٠١٨  -  

 .٢٠١٩ - ٢٠٢٠ غير مؤهلة للدخول مرة أخرى
  

يتم قبول إدخاالت متعددة من نفس المشارك ، ولكن يجب أن يكون كل فيلم مصحوبًا باستمارة  
 .منفصلة ورسوم دخول

سيقام مهرجان أفلمها أونالين السينمائي لألفالم القصيرة  كحدث على اإلنترنت فقط. سيتم عرض 
جميع األفالم القصيرة المختارة رسميًا عبر اإلنترنت على موقع المهرجان حسب الطلب تم  

تصميمه خصيًصا لمهرجان  أفلمها أونالين السينمائي لألفالم القصيرة. سيتم توفير األفالم القصيرة  
 .المشاركة للتدفق إلى الجمهور  ولن يتم مشاركة الملفات خارج موقع العرض 

يحتفظ مهرجان أفلمها أونالين السينمائي لألفالم القصيرة بالحق في نسخ أو استخدام المواد   
المقدمة من قبل المشاركين بأي شكل ، عبر اإلنترنت أو دون اتصال باإلنترنت ، ألغراض 

المهرجان الترويجية واألرشيفية. الحظ أنه لن تتم مشاركة فيلمك القصير بالكامل مع أي شخص أو  
تحميله عبر اإلنترنت دون إذنك. نحن نتفهم أن صانعي األفالم يريدون الحفاظ على خصوصية  

 .األفالم ، وسوف نحترم ذلك
األفالم القصيرة التي تم اختيارها للعرض النهائي لن يسمح لها باالنسحاب تحت أي ظرف من 

 .الظروف حتى انتهاء المهرجان
 .سيكون قرار القضاة نهائيا وملزما 

يحتفظ منظمو المهرجان ومهرجان أفلمها أونالين السينمائي  لألفالم القصيرة بالحق في تغيير /  
 .تعديل / تغيير أي قاعدة أو جزء منها أو  حدث من هذه المسابقة في أي وقت

 
 
 
 
 
 

https://filmfreeway.com/AOFF%C2%A0
mailto:info@aflemhaeg.com
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 لإلشتراك  بفيلمك القصير 

 نرجو رفع المواد التالية 

 

 الفيلم   

FULL HD 1080 – MP4 , MOV Only 

 

 البوستر

 

 جميع الداتا  المكتوبة فقط علي وورد  

Word docs , or text only 

 الكاست و العاملين

 نبذة عن الفيلم 

 سنة االنتاج 
 البلد

 النوعية 

 المخرج 

 كاتب السيناريو

 المنتج 

 

 علي اي وسيط من الوسائط التالية 

Google Drive  

Dropbox 

Wetransfer.com 

 

  علي االيميل التالي

 

info@aflemhaeg.com  

 
  ال يتم قبول روابط

YouTube و Vimeo. 

 

 

 

 مع تمنياتنا بالنجاح

 ... اصنع افالم استمر 

Aflemha Official website 

Aflemha On Facebook 

Aflemha Official Email : info@aflemhaeg.com 

 

 

mailto:info@aflemhaeg.com%20?subject=طلب%20اشتراك%20فيلم%20قصير
https://www.aflemhaeg.com/
https://www.facebook.com/Aflemha
mailto:info@aflemhaeg.com
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