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برنامج لتوجيهية  إرشادات

  الحوافز
 مقّدمة .1

 
 

هيئة المنطقة ، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل من ذ.م.م -منطقة الحرة أفالمهو اإلسم التجاري لشركة  "ظبي لألفالملجنة أبوإّن " 1.1
 ظبي.أبو -اإلعالمية

 
إنفاق اإلنتاج المؤهل في  من% 30يصل إلى  ارجاع نقديمن خالل ظبي لألفالم تقّدمه لجنة أبومخطط تحفيزي " هو برنامج الحوافز" 1.1

 (.4القسم  مراجعة، الرجاء "إنفاق اإلنتاج المؤهل في أبوظبي")أبوظبي 
 

 شروطويبّين والمنتجين ( "مقّدمي الطلب") برنامج الحوافزلالستفادة من التوجيهية الخاصة بمقّدمي الطلب  اإلرشاداتتعرض هذه الوثيقة  1.3
 لجنة أبوظبي لألفالم. لتقديريتم تفسيرها وتطبيقها وفقا و إلى آخر وقتللتعديل من  اإلرشادات التوجيهيةعملية تقديم الطلب. قد تخضع هذه 

 
أو  2410 401 2 (0) 971+ظبي لألفالم عبر الهاتف على الرقم إلى لجنة أبو برنامج الحوافزبشأن  استفساراتالرجاء إرسال أي   1.1

ويمكن تحميل هذه االرشادات من خالل الموقع اااللكتروني للجنة أبوظبي  .info@film.gov.aeالبريد اإللكتروني على العنوان ب
 . ww.film.gov.aewلاللفالم

 
 مشروع:المتوفّرة لكل  برنامج الحوافز دفعاتالحّد األقصى ل 1.4

 

 درهم( 18,367,500) أميركيدوالر  ماليين 5     :األفالم الطويلة 

  درهم( 3,673,500) أميركيمليون دوالر  1   زيونية:المسلسالت التلفالبرامج أو 

 درهم( 1,836,750) أميركيدوالر  500,000     :اإلعالنات 
 

 :فقط لمرحلة ما بعد اإلنتاج 

 درهم( 918,375) أميركيدوالر  150,000     :طويلةاألفالم ال 

 درهم( 551,015) أميركيدوالر  150,000   زيونية:البرامج أو المسلسالت التلف 

 :درهم( 551,015) أميركيدوالر  150,000     اإلعالنات 
 

 .1.13 فقرةمفّصل في ال اإلنتاج المؤهل في أبوظبيإّن الحّد األدنى إلنفاق  1.6
 

 

mailto:info@film.gov.ae
http://www.film.gov.ae/
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  برنامج الحوافز من تستفاد أهلّية اال .2
 

 
 .برنامج الحوافزمؤهلة للحصول على  غير 1011سبتمبر  1التي باشرت بالتصوير الرئيسي قبل  اإلنتاجات 1.1

 
 :برنامج الحوافز من ستفادةلال ليكون مؤهالا  مفّصلة أدناهالمعايير اليلبي اإلنتاج أن  يجب 1.1

 

 ملّف مقّدم الطلب 

 اإلنتاج صيغة 

 التمويل هيكل 

 الحّد األدنى إلنفاق اإلنتاج المؤهل في أبوظبي 
 

 .من التصوير الرئيسي في أبوظبي للتأهل لبرنامج الحوافزعلى االقل لمدة يوم واحد  إتمام التصوير يجب 1.3
 

الستفادة من برنامج ل اطلبيقدموا أن  ،عملهم اإلنتاجيإنتاج لتمويل من أبوظبي  اا حكومي تمويالا  ونستلمي ذينال مقدمي الطلباتال يحق ل 1.4
  مباشرة أو عن طريق طرف ثالث. الحوافز

 

وال يسمح في أي  .كحد أقصى ةالواحدالسنة التقويمية ( حوافز في 4)اربعة يحق لمقدمي الطلبات و/أو المنتجين التقدم بطلب للحصول على  1.5
أي طرف ثالث )من ذوي الصلة أو غيرهم(، ويعود تحديد مثل عن طريق بطلباتهم حال من األحوال لمقدمي الطلبات و/أو المنتجين بالتقدم 

من اإلنتاج نفسه )سواء تم التقدم بالطلب كمنتج سلسلة ويعتبر كل موسم أو  للجنة أبوظبي لألفالم. والخاصالتقدير المطلق إلى هذه الحاالت 
ا منفصالا طلبأو مقدم   لحوافز.برنامج االستفادة من ل( طلبا

 

 ملّف مقّدم الطلب
 

 ظبي.أبو –تحمل رخصة تجارية صالحة من هيئة المنطقة اإلعالمية  شركة إنتاج أو شركة خدمات إنتاجأن يكون كّل مقّدم طلب  يجب 1.6
http://twofour54.com/en/regulatoryaffairs/about-متطلبات الرخصة التجارية على الموقع  تتوفر المعلومات حول

licensing.html-twofour54/mza. 

 
 

رخصة  أن تحمل ("المنتج"ظبي )لمشمولة في صناعة اإلنتاج في أبوشكل أساسي عن جميع األنشطة االجهة المسؤولة ب يتعين علىال  1.7
عن طريق مقّدم  لالستفادة من برنامج الحوافزبطلب  هذه الجهة ظبي ومن الممكن أن تتقّدمأبو –طقة اإلعالمية تجارية صالحة من هيئة المن

 طلب.
 

السماح لمقّدم الطلب بالنفاذ الكامل إلى السجالت القانونية والمالية ذات حال كان المنتج يقّدم الطلب عن طريق مقّدم طلب، يتعين عليه في 1.8
وإبرام اتفاق ملزم قانوناا مع مقّدم الطلب )وإرسال نسخة عن االتفاق إلى لجنة أبوظبي لألفالم( بشأن عملية تقديم الطلب الصلة باإلنتاج؛ 

 بها. لالستفادة من برنامج الحوافز وتوزيع األموال المعمول
 

 
 .لكل إنتاجأكثر من جهة واحدة من اذج طلب تقديم طلبات مشتركة أو نم ال يجوز 1.9

 

اإلنتاج صيغة  
 

 :التالية الصيغمع البرنامج لالستفادة من أن تتطابق اإلنتاجات المؤّهلة  يجب 1.10
 

  التجارية والمسرحية والوثائقية(: على أن يبلغ الحّد األدنى لمّدة الفيلم خمس وسبعين دقيقة وأن  طويلةاألفالم ال )بما في ذلك طويلفيلم
 .األولي لدور السينما للتوزيع التجاري اا يكون معدّ 

 

  :ّث كّل حلقة عن نصف ساعة وأن يكون البرنامج أو ائم بحّد ذاته حيث ال تقّل مّدة ببرنامج أو مسلسل قبرامج ومتسلتسالت تلفزيونية
 :هموضوعيلة إعالمية غير السينما ويشمل في وس األولي المسلسل معّداا للتوزيع التجاري

o أفالم وثائقية 
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o  تلفزيونيةأفالم 
o ( أفالم ذات حلقات متعّددة)دراما/ كوميديا 

من شأنها  إذا كانت تتضّمن عناصر دراميةإذا كانت الحلقات تعرض موضوعاا أو مواضيع مشتركة و/أو  لمسلسل اا أو موسم مسلسالا  المشروع ُيعتبر
  .الستفادة مّرة واحدة وحسب من برنامج الحوافزأن تؤلّف بنية روائية. ويحّق لكّل مسلسل أو موسم ا

 

  :أن يكون المحتوى مخّصصاا للترويج لمنتجات معّينة )بما فيها  يجبولكن غاني المصوّرة األدنى لمّدة اإلعالن أو حّد أ ما مناإلعالنات
  .أي مزيج مما سبقالسلع والخدمات( أو شركات أو أفكار أو 

 

 :برنامج الحوافزغير المشمولة بفئات اإلنتاج  1.11

 األخبار وشؤون الساعة 

  والخاصة بأسلوب الحياة ، البرامج الحواريةالترفيهييرامج المجالت، االعالم 

 شكل أساسي إلى جمع األموالاإلنتاجات التي تهدف ب 

 داخل الشركات التدريب أو اإلعالنات/الترويج 

  العامة الفعالياتالرياضة والفعاليات تغطية 

 رسوم المتحركةال 

 األغاني المصورة 

  ،وبرامج االلعابتلفزيون الواقع 
 

 التمويل هيكل

 
يوفرها ممولون مقيمون، ويكون المقر األساسي لألعمال في إجمالي ميزانية اإلنتاج،  أنّ قادرا على إيضاح  كون مقدم الطلبيجب أن ي 1.11

 نطاق قضائي خارج اإلمارات العربية المتحدة باستثناء الحاالت التالية:
 

 دقيقة( 75 مّدتهاالتي تتجاوز ) التلفزيونيةواألفالم  األفالم الطويلة 

  عن نصف شرط أال تقل مدة بث كل حلقة حلقة  13الدراما أو الكوميديا الطويلة ذات الحلقات المتعددة التي ال يقّل عددها عن
 ساعة.

 
 الحّد األدنى إلنفاق اإلنتاج المؤهل في أبوظبي

 
 (4في أبوظبي في القسم إنفاق اإلنتاج المؤهل )الرجاء قراءة تعريف  إلنفاق اإلنتاج المؤهل في أبوظبي الدنيا الحدود 1.13

 

 درهم( 734,700) أميركيدوالر  100,000     :األفالم الطويلة 

 درهم( 183,675) أميركيدوالر  50,000   زيونية:البرامج أو المسلسالت التلف 

 درهم( 91,837.50) أميركيدوالر  15,000     :اإلعالنات 
 

 :فقط لمرحلة ما بعد اإلنتاج

 درهم( 157,145) أميركيدوالر  70,000     :األفالم الطويلة 

 درهم( 55,101.50) أميركيدوالر  15,000   زيونية:البرامج أو المسلسالت التلف 

 درهم( 36,735) أميركيدوالر  10,000     :اإلعالنات 
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 عملية تقديم الطلبات .3
 

 
 جنة أبوظبي لألفالمللالموقع اإللكتروني الكترونية ويمكن العثور عليها في  االستفادة من برنامج الحوافز هو إستمارةطلب  إن 3.1

www.film.gov.ae 
 

 ؛قبل بدء عملية معالجة الطلب ،الى لجنة أبوظبي لالفالم جميع الوثائق المطلوبةمع  عن الطلب بعد تعبئتهية نسخة إلكترون تقديم يجب 3.1
 

 قة المجلس الوطني لإلعالممواف
 

 في اإلمارات العربية المتحدة. اإلعالمقطاع  تنظيم ولة عنهو الهيئة اإلتحادية المسؤ"( المجلس)"إّن المجلس الوطني لإلعالم  3.3
  

برنامج  لالستفادة منيسعى ألّي إنتاج  أو لجنة أبوظبي لألفالمو/ على موافقة المجلس الوطني لإلعالمالحصول لى مقّدمي الطلبات عيتعين  3.4
من أجل التأّكد  ،وقت ممكن من عملية تقديم الطلب أقربظبي لألفالم في ى هذه الموافقة عن طريق لجنة أبوويجب الحصول عل ،الحوافز

 .برنامج الحوافز االستفادة منمن احتمال التمّتع بأهلية 
 

من تاريخ إرسال النّص  عمل يوم 10عشرين في غضون  أو لجنة أبوظبي لألفالم المجلس الوطني لإلعالم ردّ من المتوقّع الحصول على  3.5
 عن االنتاج. كامالا  اا ذات الصلة التي تقّدم وصف المطلوبة من قبل لجنة أبوظبي لألفالم و/أو غيره من المواد

 
زيد من المعلومات من مقّدم الطلب قبل التوّصل ظبي لألفالم بحّق إحالة اإلنتاج إلى المجلس الوطني لإلعالم و/أو طلب المتحتفظ لجنة أبو 3.6

 وفق التقدير المطلقوذلك  ، طلب موافقة مجلس أبوظبي لإلعالم أو لجنة أبوظبي لألفالم،المحتوى مدى مالءمةإلى قرار نهائي بشأن 
  ظبي لألفالم.لجنة أبولوالوحيد 

 

بهدف  نتاج بناءا على طلب خطياإلأول مقطع منجز من استالم نسخات من و زيارة مواقع تصوير األفالم يحق لممثلي لجنة أبوظبي لألفالم 3.7
 .الحوافز مراجعة المالئمة مع هذه اإلرشادات وبرنامج

 
التي يتّم تطبيقها على المحتوى في اإلمارات العربية المتحدة، الرجاء االطالع  ة بشأن المبادئ والحساسياتمفيدال التوجيهاتللحصول على  3.8

 المرفقة بها على: التوجيهات وظبي أبو - هيئة المنطقة اإلعالميةب الخاصةمحتوى لل تشريعيةالالئحة العلى 
 

http://www.mzaabudhabi.ae/en/Images/20111026_MZA-CONTENT-CODE-12-October-2016_tcm27-

12717.pdf   

، في حالة األفالم الطويلة واإلنتاجات التلفيزيونية المكتوبة واألشكال ونصوص القصص وفي حالة أو السيناريوهاتالنصوص  عتبرال تُ  3.9
ظبي لألفالم أو لجنة أبوو/مجلس الوطني لإلعالم التي لم تتّم الموافقة عليها خّطياا من جانب ال نات،اإلنتاج التلفيزيوني غير المكتوب واإلعال

 . برنامج الحوافز لالستفادة منمؤهلة 

 
 الشهاد  المؤقتة

 
الذي يجب  برنامج الحوافزلُيعتبر المبلغ المقّدر و بشكل أولي فقط. لالستفادة من برنامج الحوافزتؤّكد الشهادة المؤقتة على أهلية المشروع  3.10

 يخضع لتقييم نهائي. وسيتّم إصدار الشهادة النهائية كما هو مفّصل أدناه.أن خالل هذه المرحلة مجّرد مؤّشر أولّي في 
 

 .الرئيسيبالتصوير  أي قبل البدء ؛حلة ما قبل اإلنتاجعلى الشهادة المؤقتة خالل مر الحصولعلى مقّدمي الطلب يتعين  3.11
 

 :على الوثائق التالية طلب نموذجكّل  أن يشتمليجب  ،أجل الحصول على الشهادة المؤقتة من 3.11
 

 مع جميع القصص المصّورة والملخصات  أو السيناريو أو الشكل وفق ما هو قابل للتطبيق التصوير سيناريو المسوّدة األخيرة من

 المتوفرة

 بي لألفالم على اإلنتاجاتلجنة أبوظأو و/ نسخة عن موافقة المجلس الوطني لإلعالم 

 لكامل اإلنتاج داخل أبوظبي الجدول الزمني للتصوير 

http://www.film.gov.ae/
http://www.film.gov.ae/
http://www.mzaabudhabi.ae/en/Images/20111026_MZA-CONTENT-CODE-12-October-2011_tcm27-12717.pdf
http://www.mzaabudhabi.ae/en/Images/20111026_MZA-CONTENT-CODE-12-October-2011_tcm27-12717.pdf
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  في تقديم الميزانية بأي شكل معترف به مكن ي. إلنتاجوالتي تغّطي كامل إنفاق افي أبوظبي الميزانية اإلجمالية المفّصلة لإلنتاج الكامل

الميزانية  تكونو في أبوظبيالمتوقع إنفاق اإلنتاج المؤهل تحدد أن ولكن يجب  ،ويفّضله مقّدم الطلب (Movie Magic )مثالا  القطاع

 عنها في نهاية استمارة الطلب. اا ي من الممكن إيجاد نموذجتمرفقة بورقة العمل الخاصة بلجنة أبوظبي لألفالم وال

 والممّول الدولي للمشروع )أو دليل نّية  )والمنتج وفق ما هو قابل للتطبيق( بين مقّدم الطلب )االتفاقيات( المنفذة يةنسخة عن االتفاق

 .(ذلك إلبرام

 االستفادة من بين مقّدم الطلب والمنتج بشأن طلب  يةعندما يكون المنتج ومقّدم الطلب كيانين مختلفين، ينبغي تقديم نسخة عن االتفاق

 .برنامج الحوافز

  نّية للحصول على عّمال )أو دليل ومسؤولية التعويض للالمسؤولية المدنية ضد على تأمين  اا تتضّمن برهاننسخة عن وثيقة تأمين اإلنتاج

 )وال ينطبق هذا لطلبات ما بعد االنتاج فقط(. (مثل هذا التأمين

 

المحتوى، ب الخاصةالضرورية  لجنة أبوظبي لألفالم نموذج الطلب المكتمل مع الوثائق المطلوبة الداعمة، بما في ذلك الموافقة عند استالم 3.13
 يوم عمل. 10خالل  والتي قد تخضع لشروط، ،يتم إصدار شهادة مؤقتة

 
، ويمكن تمديد هذه ظبي لألفالملشهادة المؤقتة من جانب لجنة أبويوماا من إصدار ا 60ستين  غضون في الرئيسيأن يبدأ التصوير  يجب 3.14

ا نتيجة التأخيرات المتسبَّبة من حوادث النية  90تسعين إلى ما مجموعه لجنة أبوظبي لألفالم ل والخاصوفقاا للتقدير المطلق  ،المدة يوما
 ..الحسنة

 

من هذه اإلرشادات، تنتهي  3.14غضون الفترات الزمنية المنصوص عليها في الفقرة بفي الحاالت التي ال يبدأ فيها التصوير الرئيسي  3.15
لحصول على شهادة مؤقتة أخرى تتعلق بذات اإلنتاج اويمنع مقدم الطلب و/أو المنتج من تقديم طلب صالحية الشهادة المؤقتة وتصبح باطلة 

 لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء صالحية الشهادة المؤقتة.
 

المثال ال على سبيل تشمل ) ادة المؤقتةهالخاص بمقدم طلب حاصل على الش على العناصر المادّية لإلنتاج الحق تغيير حدثفي حال  3.16
 :(الحصر

 

نسبة زيادة أو  إنفاق اإلنتاج المؤهل في أبوظبياالنتاج قد يؤثر على الميزانية، حيث يختلف مجموع  في اييرا تغ 3.16.1
 ؛درهم )أيهما أقل( من قيمة الشهادة المؤقتة 1,000,000% أو 10نقصان تبلغ حوالي 

 ،و/أو الممثلين اإلبداعيينالموظفين تغيير  3.16.1
 ؛مواقع التصوير 3.16.3
 ،في برنامج اإلنتاج اتغييرا و/أو  3.16.4

حقّق مع يتوأن  يبلغ لجنة أبوظبي لألفالم خطّياا على مقّدم الطلب عند القيام بهذه التغيرات أن يتعينبعد حصول مقّدم الطلب على الشهادة المؤقتة،  
 أم ال. ستفادة من برنامج الحوافزظبي لألفالم مّما إذا كان تطبيق هذه التغيرات قد يؤثر على أهلية اإلنتاج لاللجنة أبو

 
اإلنتاج  فقدعّما إذا تّم إلغاء اإلنتاج وإاّل  فوراا ظبي لألفالم صل على الشهادة المؤقتة أن يقوم بإبالغ لجنة أبوعلى مقّدم الطلب الذي ح يتعين 3.17

 .ستفادة من برنامج الحوافزلال أهليته
 

بدفاتر حسابات وإيصاالت وسجالت مالئمة تستوفي معايير  (االحتفاظ )أو اإليعاز للمنتج حيث ينطبق ذلك باالحتفاظ الطلب مقدمعلى  يتعين 3.18
الحسابات واإلصاالت والسجالت في دولة اإلمارات العربية  ترادفاإلحتفاظ بكل ، ويجب على مقدم الطلب التأكد من قطاع اإلنتاج الدولي

 .المتحدة
 

بيانات تكاليف وتقارير تقدم اإلنتاج مع  مشاهد/نسخ سريعة، الطلب أن يوفر للجنة مقدممن لجنة أبوظبي لألفالم، على بناءا على طلب خطي  3.19
 من وقت آلخر لسبب منطقي. لجنة ابوظبي لالفالمإيضاح كامل عن أي معلومات أخرى قد تطلبها 

 

 التقييم النهائي
 

لجنة ابوظبي من شهادة نهائية  قيمة برنامج الحوافز المستحق لمقدم الطلب يصدر بموجب علىلجنة أبوظبي لألفالم  من التأكيد النهائيإّن  3.10
 .("الشهاد  النهائية") تثّبت األهلية لالستفادة من البرنامج لالفالم

 
الرئيسي )أو أعمال مرحلة ما بعد اإلنتاج حيثما التصوير عمال أ، يجب أن ينهي كل إنتاج للتأهل من اجل الحصول على الشهادة النهائية 3.11

  في أبوظبي.  األمر ذلك(  يقتضي
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أو ) التصوير الرئيسيمن إنهاء  اا يوم 180مئة وثمانين  ضونغفي ُيرسل مقّدم الطلب، و أن يجبمن أجل الحصول على الشهادة النهائية،  3.11

 :إلى لجنة أبوظبي لألفالم الوثائق التالية ،ظبيمرحلة ما بعد اإلنتاج( في أبو
 

 ويحّدد هذا ل بموجب معايير المحاسبة الدولية، إنفاقات اإلنتاج المؤهلة في أبوظبي يقّدمه مدقّق حسابات مؤهّ يلّخص جميع  خطي بيان

التفصيلي التي البيان وعمل مدققي الحسابات كل الوثائق الخاصة بو ،("المدقق"بيان اإلنفاق المطلوب ) قيمة برنامج الحوافزالبيان 

، مسؤوالا  يجوز له أن يكونوال  اا ظبي لألفالم مسبقحسابات على موافقة لجنة أبولينبغي أن يحظى مدقّق ا .تدعم بيان االتفاق المدقق

  في اإلنتاج.  كيان مشاركذات صلة أو أّي  نكيالدى مقّدم الطلب أو لدى أّي  اا أو موظف اا شريك

 ولية على شكل قرص فيديو رقميعن اللقطات األ نموذج عن التصوير أو (DVD)،تحتفظ  ، في حال طلبت ذلك لجنة ابوظبي لالفالم

 .في هذه المرحلة التقييم فقط به لجنة أبوظبي لألفالم لغرض

 وذج المرفقالنم حسب ومن المنتج )المنتج الرئيسي الشخصي أو المنتج التنفيذي ومحاسب اإلنتاج إقرار تحت القسم من مقّدم الطلب 

 ؛ و3.13بالشهادة المطابقة للجزء  بالطلب

 .أي وثائق اخرى قد تطلبها لجنة أبوظبي لألفالم 

 
بريطانيا أو فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا يحق لمحاٍم المصادقة على بيان تحت القسم إذا كان مؤهالا للعمل في دول مجلس التعاون الخليجي أو  3.13

رص أو أو هولندا أو بلجيكا أو لوكسمبورغ أو سويسرا أو النمسا أو السويد أو النرويج أو الدنمارك أو البرتغال أو إيرلندا أو اليونان أو قب
المتحدة أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا أو اليابان أو  فنلندا أو مالطا أو إسبانيا أو موناكو أو الفاتيكان أو أيسلندا أو لشتنشتاين أو الواليات

الجزر العذراء البريطانية وجزر كايمان وجزر القنال اإلنكليزي )جيرسي بروناي أو سنغافورة أو ماليزيا أو هونغ كونغ أو الصين أو 
أو ليبيا أو موريتانيا أو المغرب أو فلطين أو  وجيرنسي( أو جزيرة مان أو الجزائر أو دجيبوتي أو مصر أو العراق أو األردن أو لبنان

لب الط مقدمبحق مطالبة  لجنة ابوظبي لالفالم. وتحتفظ السودان أو سوريا أو تونس أو اليمن أو بنغالدش أو الهند أو باكستان أو سريلنكا
 ين الوارد فيه.بتوفير إثبات على مصادقة نسخة عن شهادة مزاولة المحامي وونسخة مطبوعة ومؤرخة لسجل المحام

 
من استالم جميع الوثائق عمل  يوم 10 عشرين في غضون برنامج الحوافزاالستفادة من ظبي لألفالم بالتقييم النهائي لطلب ستقوم لجنة أبو 3.14

  .المدققالمطلوبة وبيان اإلنفاق 
 

ضرورية من مقّدم الطلب قبل إصدار  لالفالملجنة ابوظبي فالم بحّق طلب المزيد من المعلومات التي تعتبرها ألظبي لتحتفظ لجنة أبو 3.15
  الشهادات النهائية.

 
 يوم 60ستين إلى مقّدم الطلب في غضون  تسديد برنامج الحوافز يتمأو عدم طلب أي معلومات إضافية،  استفساراتفي حال عدم وجود أي  3.16

 إصدار الشهادة النهائية. من عمل
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 إنفاق اإلنتاج المؤهل في أبوظبي .4
 

 المرتبطو المعمول به لإلنتاج تامشكل بحين ينطبق ذلك( المنتج مقدم الطلب )أو اإلنفاق الذي يتكّبده  اإلنتاج المؤهل في أبوظبي هو إّن إنفاق 4.1
 مفّصلة أدناه.تقديمها في أبوظبي كما هي جلبها أو لخدمات التي يتّم بفئات السلع وا

 
عدد الحلقات ومّدة  ة )مثلإلنفاق اإلنتاج المؤهل في أبوظبي وغيرها من معايير األهليّ  مقّدم الطلب مراقبة الحّد األدنى من المستحسن على 4.1

 األهلّية. لمشروطاإلنتاج  إلنتاج من أجل ضمان استمرار تلبيةالحلقة( خالل عملية ا
 

ل على تأشيرة صالحة داخبأبوظبي حيازة جميع األفراد ذوي الصلة المشاركين في اإلنتاج  يبرهن إثباتتقديم مقّدم الطلب على يجب  4.3
االفراد بعض افراد الطاقم و همضمنبوأي مصاريف يتم دفعها لألفراد المؤهلين ) .أبوظبيبخالل كل الوقت خاص باإلنتاج  ،ظبيأبو

 .أبوظبيإذا كان الفرد المؤهل يملك تأشيرة صالحة داخل  فقط إنفاق إنتاج مؤهل في أبوظبيبمثابة يمكنها أن تعتبر اإلضافيين( 
 

الموّرد إنفاق اإلنتاج المؤهل في أبوظبي إلى التي تصّب في خانة  الدفعاتتسديد جميع  ، يجبالثانوي )دون الحدود(باستثناء رسوم الطاقم  4.4
 الصلة. ذيرخصة تجارية حالية للقيام بالنشاط ظبي والذي يحمل المسّجل في أبو

 
على أساس غير  تقد تمّ ، إنفاق اإلنتاج المؤهل في أبوظبيمعاملة يتّم من خاللها المطالبة بأّن أّي ظبي لألفالم في حال اعتبرت لجنة أبو 4.5

سعر السوق على  أن تطّبقظبي لألفالم يجوز للجنة أبو(، معامالت مع األطراف ذات الصلة تولة وليسبأسعار تجارية معق)أي  تجاري
وكافة العمليات المرتبطة باألطراف يجب ن إنفاق اإلنتاج المؤهل في أبوظبي. األسعار م استثناءالسلع أو الخدمات موضوع الطلب أو كلفة 

 التصريح عنها بشكل منفصل في تقرير التدقيق.
 

 إنجاز كل كامل قبلشدفعة ب إنفاق اإلنتاج المؤهل في أبوظبي للتدقيق من أجل التأّكد من أّنه تّم صرف وتسديد كلّ ستخضع جميع المطالبات ب 4.6
يمكن المطالبة و .(4.13 فقرةيقة نقدية )فيما عدا البدالت اليومية بحسب الروال يتم صرف الدفعات لالشخاص بط .المدققبيان اإلنفاق 

ضمن إنفاق اإلنتاج المؤهل في أبوظبي  درهم يمكن إعتبارها 10,000( الدفعات أكثر من i)بالدفعات النقدية للموردين األخرين كما يلي: 
درهم يجب أن تكون مدعومة بوصل مطبوع  10,000الدفعات أقل من ( ii)فقط في حالة وجود موافقة خطية من لجنة أبوظبي لألفالم؛ 

از وصل مطبوع )عبر جهدرهم حيث ال يمكن توفير  10,000( الدفعات أقل من iii))عبر جهاز وصوالت( ويمكن التحقق منه؛ و
باإلضافة الى ما ورد اعاله وفي جميع  .خطية من لجنة أبوظبي لألفالم وصوالت( ويمكن التحقق منه، يجب أن تكون مدعومة بموافقة

وقد ال يتم اعتبارها ضمن  ،لفحص وتدقيق اضافي من قبل لجنة أبوظبي لالفالمللموردين ضرورية قد تخضع أي دفعات نقدية ، االوقات
 وذلك وفق التقدير الخاص للجنة أبوظبي لالفالم. المؤهل في أبوظبيإنفاق اإلنتاج 

 
تصرف د أو سوء ( بوجود تضليل أو احتيال أو إهمال متعمّ والخاص)وفقاا لتقديرها المطلق شبهة معقولة لجنة أبوظبي لألفالم وجدت إذا ما  4.7

اكالا أو لها أن تلغي الحوافز ) يمكنالمنتج و/أو مقدم الطلب، جانب من  يجوز للجنة كما ( أو ترفضها أو تسحبها أو تحجبها أو تبطلها. جزءا
ا دائمة على مقدم الطلب و/أو المنتج والخاص أبوظبي لألفالم وفقاا لتقديرها المطلق  و/أو على الحوافز التقدم للحصول في أن تفرض قيودا

ا ،بشكل مباشر أو غير مباشرسواء )ها تلقي مزّور إلى طلب مشبوه أو بوظبي لألفالم بحّق اإلبالغ عن أّي تحتفظ لجنة أ(. وكالا او جزءا
 .السلطات المعنّية

 

 اآلخرون  اإلعالميون والموظفون طاقم الممثلين
 

 .ضمن إنفاق اإلنتاج المؤهل في أبوظبيالرسوم المدفوعة إلى الممثلين ال تعتبر  4.8
 

 أدناه(. 4.16القسم  راجع( كخدمات محلّية )الكاميرا من دون أي كالميظهرون أمام يتّم التعامل مع الممثلين اإلضافيين )أي الذين  4.9
 

إن التكاليف المدفوعة للموظفين اإلعالميين اآلخرين )على سبيل المثال ال الحصل المنتجين التنفيذيين والمنتجين والمخرجين ومخرجي  4.10
 .إنفاق اإلنتاج المؤهل في أبوظبياب( ال تعتبر طاقم التمثيل ووكاالت المواهب واالستشاريين ومؤدي المشاهد الخطرة ووالكت

 

 طاقم العمل
 

إنفاق إنتاج مؤهل في أبوظبي فقط خالل المّدة التي تّم خاللها تقديم الخدمات بمثابة الثانوي )دون الحدود( ُتعتبر الرسوم المدفوعة إلى الطاقم  4.11
 في أبوظبي.

 
 .1الملحق  مراجعةالرجاء ، الثانوي )دون الحدود(للحصول على قائمة غير حصرية وداللية عن الطاقم  4.11
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 البدالت اليومية
 

 ممثلين أمللشخص الواحد في اليوم الواحد، سواء يتّم دفعها للدرهم(  367.35) أميركيدوالر  100ُتعتبر البدالت اليومية التي ال تتخّطى  4.13
للمّدة  ، كإنفاق إنتاج مؤهل في أبوظبيام ال( المؤهل في أبوظبي إنفاق اإلنتاج)أكانت الرسوم المدفوعة لهذا الشخص تعتبر  لطاقم العمل

 ظبي.الخدمات داخل أبوقّدم خاللها األفراد المتعاقد معهم يالتي 
 

 المعدات
 

ـأو أي مزود  جمات إنتادمزّود خ من قبل يتم توريد هذه المعداتإنفاق إنتاج مؤهل في أبوظبي شرط أن ك المعداتُتعتبر رسوم استئجار  4.14
 ظبي.يحمل رخصة تجارية صالحة في أبو مالئم آخر

 
 نتاج مؤهل في أبوظبي.إإنفاق ك المعداتال ُتعتبر تكاليف استهالك  4.15

 

الموقع وغيرها من الخدمات الخاصة بالموقع اتستئجار  
 

بناء الموقع وتكاليف السكن اإلضافيين واستئجار الموقع ونتاج المدرجة في الميزانية )بما فيها تكاليف توظيف الممثلين تكاليف اإلعادة ُتعتبر  4.16
تّم إدراج هذه التكاليف في فئة منفصلة كما إنفاق إنتاج مؤهل في أبوظبي إاّل إذا الموقع( ك اخلي وخدمات ما بعد اإلنتاج واستئجارالد تنقّلوال

 هو وارد أدناه. 
 

 .إنفاق اإلنتاج المؤهل في أبوظبي ضمنكاليف ذات الصلة والت األراضي أو استئجارها الطويل األمد ال يندرج شراء 4.17
 

 النفقات
 

في حال كانت  (i)مؤهل في أبوظبي فقط النتاج اإلإنفاق ل إيجار المكتب والخدمات العامة ضم مث نفعات األعمال العامة إدراج يجوز 4.18
في ما  بشكل كامل ومالئمالمبالغ  في حال تّم دفع هذه (ii)ظبي وفقط والمرّخص لهم في أبوإلى مزّودي الخدمات المسّجلين المدفوعات ُتسّدد 

 .المعمول به في أبوظبينتاج اإلب يتعلق
 

 النقل الدولي
 

حجز الرحلة قد تم عن طريق وكالة سفريات موجودة في المنطقة يكون إنفاق إنتاج مؤهل في أبوظبي شرط أن ُتعتبر تكاليف السفر الدولي ك 4.19
 .أبوظبي –االعالمية 

 

 المتستشارون المهنيون
 

شرط أن يقّدم هذه الخدمات إنفاق إنتاج مؤهل في أبوظبي ك وخدمة الرواتب القانونية االستشاراتووالمحاسبة التدقيق ُتعتبر رسوم  4.10
ناصر اإلنتاج موضوع الطلب التي تتم في على ع ومناسبشكل كامل ب منطبقة على أن تكون ،ظبين في أبومستشارون مهنّيون مسّجلو

لإلنتاج القابل  إنفاق اإلنتاج المؤهل في أبوظبي)في حالة خدمات الراتب، إلى حد تولي الرواتب للموظفين الذين تعتبر خدماتهم ك ظبيأبو
 .للتطبيق

 
ن تندرج  أ أعاله 4.10 فقرةمن قبل االستشاريين والواردة في ال برنامج الحوافزالوثائق الخاصة ب بإعداد المتعلقةتكاليف المعقولة لل يجوز 4.11

 مؤهل في أبوظبي.النتاج اإلإنفاق ضمن 
 

باإلنتاج من تحديد العمل الذي يتعلّق/ كان يتعلّق  للتمكنمفّصالا عن رسوم خدماتهم  جدوالا ن أن يرفع المستشارو ضمانعلى مقّدمي الطلبات  4.11
   مؤهل في أبوظبي.النتاج اإلإنفاق  والمؤهل ليكون ضمن

 

 التأمين
 

إنفاق اإلنتاج المؤهل في أبوظبي  أن تندرج ضمن لث وتأمين اإلنتاجعّمال ومسؤولية الطرف الثاللويض تعالثل م التأمين وثائقكلفة يجوز ل 4.13
 ظبي.داخل أبو إنتاج وما بعد اإلنتاج أنشطةب وأن تكون متعلقة ومرخصة ظبيتتم من خالل شركة تأمين مقرها أبوشرط أن 
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إنفاق اإلنتاج المؤهل في أبوظبي إتستثناءات  

      
 على التمويلاإلنفاق  4.14

على المبالغ بطاقة اإلئتمان، رسوم سعر صرف العمالت والتعديالت ذات الصلة، والعائدات على التمويل رسوم المصرف/يشمل اإلنفاق 
إنفاق اإلنتاج المؤهل في ، ويتم استثناء ذلك من الفوائد تسديدإلنتاج مثل ل اشة واإلنفاق المتعلّق بجمع األمواللشنتاج لاإلالمستثمرة في 

 .أبوظبي
 

 اإلنتاج واالتستثمار يةإتفاق 4.15
إنفاق من  وبالتالي، يتّم استثناؤها تمويالا  ، بما في ذلك الدين واألسهم العاديةاإلنتاج واالستثمار يةالخاصة باتفاق ُتعتبر جميع األنشطة القانونية
 اإلنتاج المؤهل في أبوظبي.

 
 األخطاء والحذوفات وضمانات إنجاز مشروع 4.16

من إنفاق اإلنتاج المؤهل في  استثناؤهاالتأمين الخاصة باألخطاء والحذوفات وضمانات إنجاز المشروع ويتّم  وثائقال يتّم احتساب تكاليف 
 أبوظبي.

 
 الدفعات المرحلة والمشاركة في الربح والمخلفات 4.17

 على سبيل المثال: ، نتاج ومردودهإلالتجاري لء اإلنفاق الذي يعتمد على األدا إنّ 

 أي شكل من الدفعات المؤخرة 

 الدفعات التي تعتمد على األرباح النهائية التي يوفرها اإلنتاج؛ 

 أي شكل من الدفعات المتبقية ضمن أي اتحاد في قطاع الترفيه أو اتفاقية نقابة المبالغ المدفوعة المرتبطة ب 

 المؤهل في أبوظبي.إنفاق اإلنتاج يستثنى من 

 الدفعات المقدمة 4.18
إنفاق تستثنى من  كافة الدفعات التي تأتي على شكل دفعة مقدمة أو الدفعات المؤخرة أو الدفعة المتبقية المشروطة )كما يرد وصفها أعاله(

 .اإلنتاج المؤهل في أبوظبي
 

  الترفيه الهدايا وتفقات 4.19
 .إنفاق اإلنتاج المؤهل في أبوظبيتستثنى من  والمكافآتالترفيه نفقات اإلكراميات النقدية والهدايا و

 
 نفقات اإلعالن والترويج 4.30

 .إنفاق اإلنتاج المؤهل في أبوظبيتستثنى من  اإلعالم والترويجنفقات
 

 رأتسماليةشراء التسلع ال 4.31
إنفاق اإلنتاج تستثنى من  ظبي،نشاط اإلنتاج في أبو بعد إنجاز بعمر إنتاجي التي تتمتع، وهي السلع رأسماليةتكاليف شراء السلع ال إن

في حال تم شراء وبخصوص كّل سلعة.  ظبي لألفالماصة من جانب لجنة أبوخ ةمسبق حصول على موافقةالإاّل إذا تّم  المؤهل في أبوظبي
إنفاق تستثنى من كلفة إيجار هذه السلع فإن المنتج )أو أي شخص تابع له أو جهة مرتبطة بالمنتج(، مقدم الطلب أو بعض البضائع من قبل 

  اإلنتاج المؤهل في أبوظبي.
 

 ضريبة القيمة المضافة 4.31
 ضريبة القيمة المضافة.إحتساب ساب كامل اإلنفاق المؤهل في أبوظبي والمتعلق بالحوافز ودفعه دون تحايتم 
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 التنازلإمكانية  .5
 

يمكن لمقدم . ووفقها برنامج الحوافز بموجب الشهادة النهائيةالتنازل عن حق الحصول على بعد إصدار الشهادة المؤقتة، يحق لمقدم الطلب  5.1
 :بعد تنفيذ الشروط التاليةبرنامج الحوافز الحصول على حق الطلب التنازل عن 

 

 انا أو كيا شخصاا المتنازل له ال يكون أ (i ) الواحدة )بأي صفة( التقويمية ( حوافز في السنة 4)الحد األقصى للحوافز والبالغ من قبل لم يتلق
لعقوبات اقتصادية من حكومة أبوظبي/اإلمارات العربية المتحدة أو األمم المتحدة أو أي منظمة شبيهة، بما في ذلك حاليا خاضع ( iiأو )

األمم المتحدة او  ،هة حكوميةجاألشخاص أو المنظمات الممنوعة التي تحتفظ بها  ،على سبيل التعداد ال الحصر، أي قائمة بالكيانات
 "(المؤهلتنازل له الممنظمة مشابهة. )"

 األصلي للمنتج قبل دفع تنازل من المالتنازل بإعادة  إضافي إالنازل مبلغ برنامج الحوافز، وال يخضع لتلكل مرة واحدة نازل يتم الت
 "(نازلإعاد  التالحوافر )"

  والمنفذ  لجنة ابوظبي لالفالممن قبل  "( الموافق عليه خطياا التنازل)"التنازل (، استخدام نموذج التنازلحالة )بما في ذلك إعادة في كل
ا للجنة تنازل له والمسلم من قبل مقدم الطلب والم  لكل من:أبوظبي لالفالم مع نسخة عنه ومقدم فورا

 بالبريد أو البريد المسجل ( أ)
i.  أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة77809لجنة أبوظبي لألفالم، أفالم المنطقة الحرة ذ.م.م، ص ب ، 

ii.  أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة1454، ص ب االعالميةالمنطقة هيئة ، 

 .info@film.gov.aeبالبريد اإللكتروني إلى  ( ب)

  ويسلمه للجنة )"اإلقرار"( وتوافق هذه األخيرة عليه.نازل قبول التب اا إقرارله المتنازل وقبل دفع الحوافز، ينفذ  التنازللدى 
 

واإلقرار المسلمة التنازل التي يحق لها بالحوافز كما يرد في نماذج الجهة ملزمة بدفع الحوافز ألي كان غير  لجنة ابوظبي لالفالمال تكون  5.1
ا للهيئة على الرغم من أي مذكرة مضادة وأي معلومات أخرى يقدمها المنتج أو  او أي طرف آخر للهيئة باستثناء إعادة التنازل له مؤخرا

 فقط.التنازل 
 

)كما هو  له مؤهالا  يعتبر متنازالا الممول كان  إذا ،الحوافز من قبل مقدم الطلب لضمان ممول واحد لإلنتاجالحصول على حق  منحيمكن  5.3
للحصول على منح هذا الحق  كما يرد أعاله، ال يشكلأبوظبي لالفالم إلى لجنة الرسمي واإلقرار التنازل تسليم ولحين . معرف اعاله(

 .حتى لو كانت على علم به ذلكمسؤولة عن  لألفالملجنة ابوظبي للحوافز وال تكون نازال لضمان تا
 

 عام .6
 

التأكد على الدوام خالل اإلنتاج من امتثال المنتج )ما لم يكن هو نفسه مقدم الطلب( وجميع موظفيه إلى القوانين  مقدمي الطلباتيجب على  6.1
قانون العمل في دولة  ،واللوائح والتشريعات والقرارات الوزارية السارية من حين إلى آخر، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر

 علق بظروف العمل الصيفي والحد األدنى ألجور الموظفين.اإلمارات العربية المتحدة والمت
 

)سواء في 1 إماراتيين اثنين /ممثلتين( ممثلينiيضم كحد أدنى )حوافز أن لالستفادة من برنامج الو/أو منتج يتقدم طلب كل مقدم يجب على  6.1
 إنتاج.كل بفي طاقم العمل  1 ( موظفين إماراتيين اثنينiiأدوار أساسية أو ثانوية( و)

 

تدريب لعشرة مواطنين إماراتيين في كل يحق للجنة أبوظبي لألفالم في أي وقت أن تطلب من مقدمي الطلبات و/أو المنتجين توفير فرص  6.3
 عمل إنتاجي أو وفق ما يتم االتفاق عليه بين مقدم الطلب واللجنة.

 

اللجنة كافة الجهود المعقولة للحفاظ على سرية المعلومات الموفرة من قبل مقدم الطلب ولكن قد ُيطلب منها تشارك بعض المعلومات  ستبذل 6.4
 التي يوفرها مقدم الطلب مع السلطات العامة والهيئات الناظمة )بما في ذلك المجلس الوطني لإلعالم( واالستشاريين المستقلين.

 

يحق للجنة في أي وقت ومن خالل محاسب مؤهل تفتيش والتدقيق في كافة دفاتر المحاسبة والسجالت التي يحوزها مقدم الطلب و،أو  6.5
 المنتج في ما يتعلق بكافة البيانات المتصلة ببرنامج الحوافز واالتصال بمدققي مقدم الطلب مباشرة عند الحاجة.

 

ر أو الشريط النهائي في كافة الحاالت وكافة المطبوعات المرتبطة بالفيلم )أو أي محتوى آخر ستحظى اللجنة بكلمة شكر في قائمة الشك 6.6
 وفق ما هو قابل للتطبيق(، على شكل الشعار الذي توفره اللجنة.

 

، قد تطلب يحق للجنة نشر التصوير إلنتاج مقدمي الطلب في أبوظبي ويساعد مقدم الطلب اللجنة في تسهيل الترويج وفق المطلوب. مثالُ  6.7
 اللجنة من مقدم الطلب و/أو المنتج توفير نموذج عن التصوير أو مقتطفات مصورة في أبوظبي ألهداف تسويقية خاصة باللجنة.
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1الملحق   
الثانوي الطاقم   
 

 جااإلنت

 دةمدير اإلنتاج/ الوح 

 المخرجين مساعدو 

  السيناريوالُمشرف على 

 منّسق اإلنتاج 

 مساعد منّسق اإلنتاج  

 سّر اإلنتاج أمين 

 محاسب اإلنتاج 

 المحاسبين مساعدو 

 المنتج اعدومس 

 اللقطات الجوية/المائية منسقّو  

 ونالمنفذ ونالمنتج 
 

 القتسم الفّني

 مصّمم إنتاج 

 فّني مدير 

  /الشارينمساعد المدير الفّني  

 منّسق القسم الفني 

 الموقع مصّممو 

 رسامو القصة المصّورةفّنانو/ 

 فنانو الغرافيك  

 ن )الذين ال يتكلّمون أمام الكاميرا(اإلضافيو مثلونالم

 اإلضافيين مثلينمنّسق الم 

 ناالحتياطيون الممثلو 

 ن ممثلون بديلو 

 ن ذوي قدرات خاصةممثلون إضافيو 

 ممثلون إضافيون عاّمون 

 بناء موقع التصوير

 منّسق البناء 

 مدير بناء الموقع 

 مدير الدهان 

 مدير العّمال 

  ّنارون/ دهانونج 

  عّمال  
 

 ديكور الموقع

 مصّمم ديكور الموقع 

 مدير الموقع  

 الموقع يرات الطارئة/ مزّينون عن التغاألشخاص المسؤولو 

 الشخص المسؤول عن النباتات الخضراء  
 

 األكتستسوارات

  األكسسواراتالمسؤول عن 

  األكسسواراتمساعد المسؤول عن  

  األكسسواراتصانعو 

 ن عن األسلحةالموظفون المسؤولو 

 ن عن الحيواناتالموظفون المسؤولو  
 

 الكاميرا

 مدير تصوير 

 مصّورون 

 مساعدو المصّورين  

 تقنيون مسؤولون عن التصوير الرقمي  

 مصّور ثابت  

 مساعد مشّغل الفيديو 
 

 موقع التصوير داخل العمليات

 الرافعات مشّغل 

  الرافعات مشّغلمساعد 

 مشّغل عربة الكاميرا 

 مشّغل رافعة الكاميرا   

 مسؤولو تركيب الرافعات 

 نالنجارون/ الدهانون االحتياطيو 

 خدمات الطعام 

 االسعافات األّولية   
 

 إضاء  الموقع

 تقني مدير إضاءة 

 مشرف على إضاءة  

 إضاءة الموقع ءة/ تقنّيواإلضا ومشغل 

 مدير اإلضاءة 

 الصوت

 الصوت مازج 

  عن الميكروفونالمسؤول 

 تأجهزة الصووظّف المسؤول عن إمداد الكابالت/الم 

 تسجيل وإعادة الصوت 

 مهندس الصوت 
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   مؤثرات خاصة

 منّسق المؤثرات الخاصة 

 مدير المؤثرات الخاصة 

 تقنّيو المؤثرات الخاصة 
 

 ماكياج وتصفيف الشعر

 فنانو تجميل 

 مصففو شعر 

 مكياج المؤثرات الخاصة  
 

  األزياء

 مصّمم األزياء الرئيسي 

 مشرف على األزياء 

 األزياء مصّممو 

 خّياط  

 صّباغ 
 

  مواقع التصوير

 مدير الموقع/ مستكشف الموقع 

 وقعممساعد مدير ال 

 عناصر شرطة/ رجال إطفاء 

 حّراس أمن 

 ممّثلون عن الموقع     
  

 
 النقل

 منّسق النقل 

 مشرفون على النقل 

 سائقون 

 منّسق مراكب التصوير  
  

 

    المونتاج

 مسؤول مونتاج 

  مسؤول المونتاجمساعد 

 مبتدئ مسؤول مونتاج 

  البصريةمشرف على المؤثرات 

 


