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برنامج لتوجٌهٌة  إرشادات

  الحوافز
 ممّدمة .1

 
 

 -هٌئة المنطمة اإلعالمٌة، وهً شركة مملوكة بالكامل من ذ.م.م -أفالم منطمة حرةهو اإلسم التجاري لشركة  "ظبً لألفالملجنة أبو" 1.1
 ظبً.أبو
 

إنفاق اإلنتاج المإهل فً  من% 30ٌصل إلى  ارجاع نمديمن خالل ظبً لألفالم تمّدمه لجنة أبوتحفٌزي  برنامج" هو الحوافزبرنامج " 1.2
 (.4المسم  مراجعة، الرجاء "إنفاق اإلنتاج المؤهل فً أبوظبً")أبوظبً 

 
 شروطوٌبٌّن والمنتجٌن ( "ممّدمً الطلب") الحوافزلالستفادة من برنامج التوجٌهٌة الخاصة بممّدمً الطلب  اإلرشاداتتعرض هذه الوثٌمة  1.3

لجنة أبوظبً المطلك ل لتمدٌرلٌتم تفسٌرها وتطبٌمها وفما و إلى آخر ولتللتعدٌل من  اإلرشادات التوجٌهٌةعملٌة تمدٌم الطلب. لد تخضع هذه 
 لألفالم.

 
أو  2410 401 2 (0) 971+ظبً لألفالم عبر الهاتؾ على الرلم إلى لجنة أبو برنامج الحوافزبشؤن  استفساراتالرجاء إرسال أي   1.4

 وٌمكن تحمٌل هذه االرشادات من خالل المولع اااللكترونً للجنة أبوظبً لاللفالم .info@film.gov.aeالبرٌد اإللكترونً على العنوان ب
www.film.gov.ae/ar/ . 

 
 مشروع:المتوفّرة لكل  برنامج الحوافز دفعاتلالحّد األلصى  1.5

 

 درهم( 1833673500) أمٌركًدوالر  مالٌٌن 5     :األفالم الطوٌلة 

  درهم( 336733500) أمٌركًملٌون دوالر  1   زٌونٌة:المسلسالت التلفالبرامج أو 

 درهم( 138363750) أمٌركًدوالر  5003000     :اإلعالنات 
 

 :فمط لمرحلة ما بعد اإلنتاج 

 درهم( 9183375) أمٌركًدوالر  2503000     :طوٌلةاألفالم ال 

 درهم( 5513025) أمٌركًدوالر  1503000   زٌونٌة:البرامج أو المسلسالت التلف 

 :درهم( 5513025) أمٌركًدوالر  1503000     اإلعالنات 
 

 .2.13 فمرةمفّصل فً ال الحّد األدنى إلنفاق اإلنتاج المإهل فً أبوظبً 1.6
 

mailto:info@film.gov.ae
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  برنامج الحوافز من تستفادةأهلٌّة اال .2

 
 

 .برنامج الحوافزستفادة من مإهلة لإل ؼٌر 2012سبتمبر  1التً باشرت بالتصوٌر الرئٌسً لبل  اإلنتاجات 2.1
 

 :برنامج الحوافز من ستفادةلال لٌكون مإهالا  مفّصلة أدناهالمعاٌٌر الٌلبً اإلنتاج أن  ٌجب 2.2
 

 ملّؾ ممّدم الطلب 

 اإلنتاج صٌؽة 

 التموٌل هٌكل 

 ًالحّد األدنى إلنفاق اإلنتاج المإهل فً أبوظب 
 

 .من التصوٌر الرئٌسً فً أبوظبً للتؤهل لبرنامج الحوافزعلى االلل ٌوم واحد إتمام  ٌجب 2.3
 

ا حكومٌ تموٌالا  ونستلمٌ ذٌنال ممدمً الطلباتال ٌحك ل 2.4 برنامج  الستفادة منل اطلبٌمدموا أن  ،عملهم اإلنتاجًإنتاج لتموٌل من أبوظبً  ا
  مباشرة أو عن طرٌك طرؾ ثالث. الحوافز

 

 ةالواحدالسنة التموٌمٌة حوافز فً ستفادة من برنامج اللإل اتطلب( 4)اربعة بالتمدم )بؤي من الصفتٌن( ٌحك لممدمً الطلبات و/أو المنتجٌن  2.5
أي طرؾ ثالث )من ذوي الصلة عن طرٌك بطلباتهم وال ٌسمح فً أي حال من األحوال لممدمً الطلبات و/أو المنتجٌن بالتمدم  .كحد ألصى

من اإلنتاج نفسه سلسلة وٌعتبر كل موسم أو  للجنة أبوظبً لألفالم. والخاصالتمدٌر المطلك إلى أو ؼٌرهم(، وٌعود تحدٌد مثل هذه الحاالت 
 لحوافز.برنامج االستفادة من ل( طلباا منفصالا طلب)سواء تم التمدم بالطلب كمنتج أو ممدم 

 

 ملّف ممّدم الطلب
 

 ظبً.أبو –تحمل رخصة تجارٌة صالحة من هٌئة المنطمة اإلعالمٌة  شركة إنتاج أو شركة خدمات إنتاجأن ٌكون كّل ممّدم طلب  ٌجب 2.6
 ./www.mzaabudhabi.ae/arتتوفر المعلومات حول متطلبات الرخصة التجارٌة على المولع 

 
رخصة  أن تحمل ("المنتج"ظبً )لمشمولة فً صناعة اإلنتاج فً أبوجمٌع األنشطة اشكل أساسً عن الجهة المسإولة ب ٌتعٌن علىال  2.7

عن طرٌك ممّدم  لالستفادة من برنامج الحوافزبطلب  هذه الجهة ظبً ومن الممكن أن تتمّدمأبو –تجارٌة صالحة من هٌئة المنطمة اإلعالمٌة 
 طلب.

 
لسماح لممّدم الطلب بالنفاذ الكامل إلى السجالت المانونٌة والمالٌة اى المنتج حال كان المنتج ٌمّدم الطلب عن طرٌك ممّدم طلب، ٌتعٌن عل فً 2.8

ا مع ممّدم الطلب )وإرسال نسخة عن االتفاق إلى لجنة أبوظبً لألفالم( بشؤن عملٌة تمدٌ  مذات الصلة باإلنتاج؛ وإبرام اتفاق ملزم لانونا
 .خاصة بهذا الشؤنالطلب لالستفادة من برنامج الحوافز وتوزٌع األموال ال

 
 .لكل إنتاجأكثر من جهة واحدة من اذج طلب تمدٌم طلبات مشتركة أو نم ال ٌجوز 2.9

 

اإلنتاج صٌغة  
 

 :التالٌة الصٌػبؤحد البرنامج لالستفادة من اإلنتاجات المإّهلة  تكونأن  ٌجب 2.10
 

  اا (: على أن ٌبلػ الحّد األدنى لمّدة الفٌلم خمس وسبعٌن دلٌمة وأن ٌكون معدّ الطوٌلة التجارٌة الوثائمٌةاألفالم  )بما فً ذلن طوٌلفٌلم 
 .األولً لدور السٌنما للتوزٌع التجاري

 

  :البرنامج أو ّث كّل حلمة عن نصؾ ساعة وأن ٌكون ائم بحّد ذاته حٌث ال تمّل مّدة ببرنامج أو مسلسل لبرامج ومتسلتسالت تلفزٌونٌة
 كون موضوعه:ٌلة إعالمٌة ؼٌر السٌنما وٌفً وس األولً المسلسل معّداا للتوزٌع التجاري

o ًوثائم 
o تلفزٌونًٌلم ف 
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o )ذات حلمات متعّددة )دراما/ كومٌدٌا 
ا أو موسم مسلسالا  المشروع ٌُعتبر ا أو مواضٌع مشتركة و/أو  لمسلسل ا عناصر  إذا كانت تتضّمنإذا كانت الحلمات تعرض موضوعا

 .من برنامج الحوافز فمطالستفادة مّرة واحدة من شؤنها أن تإلّؾ بنٌة روائٌة. وٌحّك لكّل مسلسل أو موسم ا درامٌة
 

  :ا للتروٌج لمنتجات معٌّنة )بما فٌها السلع والخدمات( أو  ٌجبدنى لمّدة اإلعالن ولكن ما من حّد أاإلعالنات أن ٌكون المحتوى مخّصصا
  .أي مزٌج مما سبكشركات أو أفكار أو 

 

 :برنامج الحوافزؼٌر المشمولة بفئات اإلنتاج  2.11

 األخبار وشإون الساعة 

 ًوالخاصة بؤسلوب الحٌاة ، البرامج الحوارٌةٌرامج المجالت، االعالم الترفٌه 

 شكل أساسً إلى جمع األموالجات التً تهدؾ باإلنتا 

 داخل الشركات التدرٌب أو اإلعالنات/التروٌج 

  العامة الفعالٌاتالرٌاضة والفعالٌات تؽطٌة 

 رسوم المتحركةال 

 األؼانً المصورة 

  ،وبرامج االلعابتلفزٌون الوالع 
 

 التموٌل هٌكل

 
ٌوفرها ممولون ممٌمون، وٌكون الممر األساسً لألعمال فً إجمالً مٌزانٌة اإلنتاج،  أنّ لادرا على إٌضاح  كون ممدم الطلبٌجب أن ٌ 2.12

 نطاق لضائً خارج اإلمارات العربٌة المتحدة باستثناء الحاالت التالٌة:
 

 دلٌمة( 75 مّدتهاالتً تتجاوز ) التلفزٌونٌةواألفالم  األفالم الطوٌلة 

  عن نصؾ شرط أال تمل مدة بث كل حلمة حلمة  13الدراما أو الكومٌدٌا الطوٌلة ذات الحلمات المتعددة التً ال ٌمّل عددها عن
 ساعة.

 
 الحّد األدنى إلنفاق اإلنتاج المؤهل فً أبوظبً

 
 (4أبوظبً فً المسم إنفاق اإلنتاج المإهل فً )الرجاء لراءة تعرٌؾ  إلنفاق اإلنتاج المإهل فً أبوظبً ىدناأل الحد 2.13

 

 درهم( 7343700) أمٌركًدوالر  2003000     :األفالم الطوٌلة 

 درهم( 1833675) أمٌركًدوالر  503000   زٌونٌة:البرامج أو المسلسالت التلف 

 درهم( 913837.50) أمٌركًدوالر  253000     :اإلعالنات 
 

 :فمط لمرحلة ما بعد اإلنتاج

 درهم( 2573145) أمٌركًدوالر  703000     :األفالم الطوٌلة 

 درهم( 553102.50) أمٌركًدوالر  153000   زٌونٌة:البرامج أو المسلسالت التلف 

 درهم( 363735) أمٌركًدوالر  103000     :اإلعالنات 
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 عملٌة تمدٌم الطلبات .3
 

 
 جنة أبوظبً لألفالمللالمولع اإللكترونً وٌمكن العثور علٌها فً  (الكترونٌة)االستفادة من برنامج الحوافز هو إستمارة طلب  إن 3.1

www.film.gov.ae/ar/. 
 

 ؛لبل بدء عملٌة معالجة الطلب ،الى لجنة أبوظبً لالفالم جمٌع الوثائك المطلوبةمع  عن الطلب بعد تعبئته (ٌةإلكترون)نسخة  تمدٌم ٌجب 3.2
 

 موافمة المجلس الوطنً لإلعالم
 

 فً اإلمارات العربٌة المتحدة. اإلعالملطاع  تنظٌم ولة عنهو الهٌئة اإلتحادٌة المسإ"( المجلس)"إّن المجلس الوطنً لإلعالم  3.3
  

برنامج  ٌسعى لالستفادة منألّي إنتاج  أو لجنة أبوظبً لألفالمو/ على موافمة المجلس الوطنً لإلعالمالحصول لى ممّدمً الطلبات عٌتعٌن  3.4
من أجل التؤّكد  ،ولت ممكن من عملٌة تمدٌم الطلب ألربظبً لألفالم فً ى هذه الموافمة عن طرٌك لجنة أبووٌجب الحصول عل ،الحوافز

 .برنامج الحوافز الستفادة منالمتولعة لهلٌة األمن التمتّع ب
 

من تارٌخ إرسال النّص  عمل ٌوم (20)عشرٌن فً ؼضون  أو لجنة أبوظبً لألفالم المجلس الوطنً لإلعالم ردّ من المتولّع الحصول على  3.5
ا ذات الصلة التً تمّدم وصف المطلوبة من لبل لجنة أبوظبً لألفالم و/أو ؼٌره من المواد  عن االنتاج. كامالا  ا

 
ظبً لألفالم بحّك إحالة اإلنتاج إلى المجلس الوطنً لإلعالم و/أو طلب المزٌد من المعلومات من ممّدم الطلب لبل التوّصل تحتفظ لجنة أبو 3.6

لجنة ل وفك التمدٌر المطلكوذلن  ، طلب موافمة مجلس أبوظبً لإلعالم أو لجنة أبوظبً لألفالم،المحتوى مدى مالءمةإلى لرار نهائً بشؤن 
  ظبً لألفالم.أبو

 

بهدؾ  نتاج بناءا على طلب خطًاإلأول ممطع منجز من استالم نسخات من و زٌارة موالع تصوٌر األفالم ٌحك لممثلً لجنة أبوظبً لألفالم 3.7
 .الحوافز مراجعة المالئمة مع هذه اإلرشادات وبرنامج

 
التً ٌتّم تطبٌمها على المحتوى فً اإلمارات العربٌة المتحدة، الرجاء االطالع  ة بشؤن المبادئ والحساسٌاتمفٌدال التوجٌهاتللحصول على  3.8

 المرفمة بها على: التوجٌهاتوظبً أبو - هٌئة المنطمة اإلعالمٌةب الخاصةمحتوى لل الالئحة التشرٌعٌةعلى 
 

https://www.mzaabudhabi.ae/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/Media-Zone-Abu-Dhabi-
Content-Code-2016_tcm27-27080.pdf  

 
واألشكال ونصوص المصص فً حالة  ،المكتوبة ، فً حالة األفالم الطوٌلة واإلنتاجات التلفٌزٌونٌةأو السٌنارٌوهاتالنصوص  عتبرال تُ  3.9

ا من جانب ال اإلنتاج التلفزٌونً ؼٌر المكتوب واإلعالنات، ظبً لألفالم أو لجنة أبوو/مجلس الوطنً لإلعالم التً لم تتّم الموافمة علٌها خّطٌا
 . برنامج الحوافز لالستفادة منمإهلة 

 
 الشهادة المؤلتة

 
تمدٌرٌة الخاصة لػ الاالمبٌنطبك ذلن على و ،بشكل أولً فمط لالستفادة من برنامج الحوافزتإّكد الشهادة المإلتة على أهلٌة المشروع  3.10

ًّ ٌخضع لتمٌٌم نهائًالتً تعتبر خالل هذه المرحلة  برنامج الحوافزب  إصدار الشهادة النهائٌة كما هو مفّصل أدناه.لحٌن  ،مجّرد مإّشر أول
 

 .الرئٌسًبالتصوٌر  أي لبل البدء ؛حلة ما لبل اإلنتاجعلى الشهادة المإلتة خالل مر الحصولعلى ممّدمً الطلب ٌن ٌتع 3.11
 

 :على الوثائك التالٌة طلب نموذجكّل  أن ٌشتملٌجب  ،من أجل الحصول على الشهادة المإلتة 3.12
 

 مع جمٌع المصص المصّورة والملخصات  أو السٌنارٌو أو الشكل وفك ما هو لابل للتطبٌك التصوٌر سٌنارٌو المسوّدة األخٌرة من

 المتوفرة

 لجنة أبوظبً لألفالم على اإلنتاجأو و/ نسخة عن موافمة المجلس الوطنً لإلعالم 

 لكامل اإلنتاج داخل أبوظبً الجدول الزمنً للتصوٌر 

https://www.mzaabudhabi.ae/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/Media-Zone-Abu-Dhabi-Content-Code-2016_tcm27-27080.pdf
https://www.mzaabudhabi.ae/ar/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/Media-Zone-Abu-Dhabi-Content-Code-2016_tcm27-27080.pdf
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  فً تمدٌم المٌزانٌة بؤي شكل معترؾ به مكن ٌ. إلنتاجوالتً تؽّطً كامل إنفاق اأبوظبً  فًالمٌزانٌة اإلجمالٌة المفّصلة لإلنتاج الكامل

المٌزانٌة  تكونو في أبوظبيالمتوقع إنفاق اإلنتاج المؤهل تحدد أن ولكن ٌجب  ،وٌفّضله ممّدم الطلب (Movie Magic)مثل  المطاع

ا الممكن إٌجاد نموذجً من تمرفمة بورلة العمل الخاصة بلجنة أبوظبً لألفالم وال  عنها فً نهاٌة استمارة الطلب ا

 والممّول الدولً للمشروع )أو دلٌل نٌّة  وفك ما هو لابل للتطبٌك( ،)والمنتج بٌن ممّدم الطلب )االتفالٌات( المنفذة ٌةنسخة عن االتفال

 (ذلن إلبرام

 االستفادة من بٌن ممّدم الطلب والمنتج بشؤن طلب  ٌةالتفالعندما ٌكون المنتج وممّدم الطلب كٌانٌن مختلفٌن، ٌنبؽً تمدٌم نسخة عن ا

 برنامج الحوافز

 ا نسخة عن وثٌمة تؤمٌن اإلنتاج تتضّمن برهان نٌّة للحصول على عّمال )أو دلٌل ومسإولٌة التعوٌض للالمسإولٌة المدنٌة ضد على تؤمٌن  ا

 )وال ٌنطبك هذا لطلبات ما بعد االنتاج فمط( (مثل هذا التؤمٌن

 

المحتوى، ب الخاصةلجنة أبوظبً لألفالم نموذج الطلب المكتمل مع الوثائك المطلوبة الداعمة، بما فً ذلن الموافمة الضرورٌة  عند استالم 3.13
 ٌوم عمل. 20خالل  والتً لد تخضع لشروط، ،ٌتم إصدار شهادة مإلتة

 
ا من إصدار ا 60ستٌن  ؼضون فً الرئٌسًأن ٌبدأ التصوٌر  ٌجب 3.14 ، وٌمكن تمدٌد هذه ظبً لألفالمالمإلتة من جانب لجنة أبولشهادة ٌوما

ا نتٌجة التؤخٌرات  90تسعٌن إلى ما مجموعه لجنة أبوظبً لألفالم ل والخاصوفماا للتمدٌر المطلك  ،المدة  .الناتجة عن حسن النٌةٌوما
 

من هذه اإلرشادات، تنتهً  3.14ؽضون الفترات الزمنٌة المنصوص علٌها فً الفمرة بفً الحاالت التً ال ٌبدأ فٌها التصوٌر الرئٌسً  3.15
لحصول على شهادة مإلتة أخرى تتعلك بذات اإلنتاج اصالحٌة الشهادة المإلتة وتصبح باطلة وٌمنع ممدم الطلب و/أو المنتج من تمدٌم طلب 

 لمدة ستة أشهر من تارٌخ انتهاء صالحٌة الشهادة المإلتة.
 

على سبٌل المثال ال تشمل ) ادة المإلتةهالخاص بممدم طلب حاصل على الش على العناصر المادٌّة لإلنتاج الحك تؽٌٌر حدثحال فً  3.16
 :(الحصر

 

نسبة زٌادة أو  إنفاق اإلنتاج المإهل فً أبوظبًاالنتاج لد ٌإثر على المٌزانٌة، حٌث ٌختلؾ مجموع  فً اٌٌرا تؽ 3.16.1
 ؛درهم )أٌهما ألل( من لٌمة الشهادة المإلتة 130003000% أو 20نمصان تبلػ حوالً 

 ،و/أو الممثلٌن اإلبداعٌٌنالموظفٌن تؽٌٌر  3.16.2
 ؛موالع التصوٌر 3.16.3
 ،فً برنامج اإلنتاج اتؽٌٌرا و/أو  3.16.4
 تؽٌٌرات مإثرة على النص، 3.16.5

 
ظبً لألفالم مّما إذا كان تطبٌك حمّك مع لجنة أبوٌتوأن  خطًٌّاعنها ٌبلػ لجنة أبوظبً لألفالم  على ممّدم الطلب أن ٌتعٌن عند حدوث هذه التؽٌٌرات،

 أم ال. ستفادة من برنامج الحوافزهذه التؽٌرات لد ٌإثر على أهلٌة اإلنتاج لال
 

اإلنتاج  فمدعّما إذا تّم إلؽاء اإلنتاج وإاّل  فوراا ظبً لألفالم صل على الشهادة المإلتة أن ٌموم بإبالغ لجنة أبوعلى ممّدم الطلب الذي ح ٌتعٌن 3.17
 .ستفادة من برنامج الحوافزلال أهلٌته

 

بدفاتر حسابات وإٌصاالت وسجالت مالئمة تستوفً معاٌٌر  (االحتفاظ )أو اإلٌعاز للمنتج حٌث ٌنطبك ذلن باالحتفاظ الطلب ممدمعلى  ٌتعٌن 3.18
صاالت والسجالت فً دولة اإلمارات العربٌة ٌالحسابات واإل ترادفاإلحتفاظ بكل ، وٌجب على ممدم الطلب التؤكد من لطاع اإلنتاج الدولً

 .المتحدة
 

بٌانات تكالٌؾ وتمارٌر تمدم اإلنتاج مع  مشاهد/نسخ سرٌعة، الطلب أن ٌوفر للجنة ممدمبناءا على طلب خطً من لجنة أبوظبً لألفالم، على  3.19
 مً.من ولت آلخر لسبب منط لجنة ابوظبً لالفالمإٌضاح كامل عن أي معلومات أخرى لد تطلبها 

 

 التمٌٌم النهائً
 

لجنة ابوظبً من شهادة نهائٌة  على لٌمة برنامج الحوافز المستحك لممدم الطلب بموجبلجنة أبوظبً لألفالم  من التؤكٌد النهائً ٌصدر 3.20
 .("الشهادة النهائٌة") تثبّت األهلٌة لالستفادة من البرنامج لالفالم
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الرئٌسً )أو أعمال مرحلة ما بعد اإلنتاج حٌثما التصوٌر عمال أ، ٌجب أن ٌنهً كل إنتاج للتؤهل من اجل الحصول على الشهادة النهائٌة 3.21
  فً أبوظبً.  األمر ذلن(  ٌمتضً

 
ا ٌوم (180)مئة وثمانٌن  ضونؼفً ٌُرسل ممّدم الطلب، و أن ٌجبمن أجل الحصول على الشهادة النهائٌة،  3.22  التصوٌر الرئٌسًمن إنهاء  ا

 :إلى لجنة أبوظبً لألفالم الوثائك التالٌة ،ظبًاإلنتاج( فً أبوأو مرحلة ما بعد )
 

 وٌحّدد هذا ل بموجب معاٌٌر المحاسبة الدولٌة، إنفالات اإلنتاج المإهلة فً أبوظبً ٌمّدمه مدلّك حسابات مإهّ ٌلّخص جمٌع  خطً بٌان

البٌان التفصٌلً التً وعمل مدلمً الحسابات الخاصة بكل الوثائك و ،("المدلك"بٌان اإلنفاق المطلوب ) لٌمة برنامج الحوافزالبٌان 

ا ظبً لألفالم مسبمحسابات على موافمة لجنة أبولٌنبؽً أن ٌحظى مدلّك ا .تدعم بٌان االتفاق المدلك ، مسإوالا  ٌجوز له أن ٌكونوال  ا

ا شرٌك ا أو موظف ا   . فً اإلنتاج كٌان مشارنذات صلة أو أّي  نكٌالدى ممّدم الطلب أو لدى أّي  ا

 ولٌة على شكل لرص فٌدٌو رلمًعن اللمطات األ نموذج عن التصوٌر أو (DVD)،تحتفظ  ، فً حال طلبت ذلن لجنة ابوظبً لالفالم

 .فً هذه المرحلة التمٌٌم فمط به لجنة أبوظبً لألفالم لؽرض

 النموذج المرفك حسب (ومن المنتج )المنتج الرئٌسً الشخصً أو المنتج التنفٌذي ومحاسب اإلنتاج إلرار تحت المسم من ممّدم الطلب 

 ؛ و3.23بالشهادة المطابمة للجزء  بالطلب

 .أي وثائك اخرى لد تطلبها لجنة أبوظبً لألفالم 

 
برٌطانٌا أو فرنسا أو إٌطالٌا أو ألمانٌا ٌحك لمحاٍم المصادلة على بٌان تحت المسم إذا كان مإهالا للعمل فً دول مجلس التعاون الخلٌجً أو  3.23

رص أو أو هولندا أو بلجٌكا أو لوكسمبورغ أو سوٌسرا أو النمسا أو السوٌد أو النروٌج أو الدنمارن أو البرتؽال أو إٌرلندا أو الٌونان أو لب
ا أو الٌابان أو فنلندا أو مالطا أو إسبانٌا أو موناكو أو الفاتٌكان أو أٌسلندا أو لشتنشتاٌن أو الوالٌات المتحدة أو كندا أو أسترالٌا أو نٌوزٌلند

لٌزي )جٌرسً الجزر العذراء البرٌطانٌة وجزر كاٌمان وجزر المنال اإلنكبروناي أو سنؽافورة أو مالٌزٌا أو هونػ كونػ أو الصٌن أو 
أو لٌبٌا أو مورٌتانٌا أو المؽرب أو فلطٌن أو  وجٌرنسً( أو جزٌرة مان أو الجزائر أو دجٌبوتً أو مصر أو العراق أو األردن أو لبنان

لب الط ممدمبحك مطالبة  لجنة ابوظبً لالفالم. وتحتفظ السودان أو سورٌا أو تونس أو الٌمن أو بنؽالدش أو الهند أو باكستان أو سرٌلنكا
 بتوفٌر إثبات على مصادلة نسخة عن شهادة مزاولة المحامً وونسخة مطبوعة ومإرخة لسجل المحامٌن الوارد فٌه.

 
من استالم جمٌع الوثائك عمل  ٌوم (20) عشرٌن فً ؼضون برنامج الحوافزاالستفادة من ظبً لألفالم بالتمٌٌم النهائً لطلب ستموم لجنة أبو 3.24

لرار  ع، وذلن للتؤكد من لبول جمٌع الوثائك الممدمة )من حٌث المادة والمحتوى( من لبل اللجنة، وٌخضالمدلكالمطلوبة وبٌان اإلنفاق 
  .المبول للتمدٌر المطلك والخاص للجنة أبوظبً لألفالم

 
  النهائٌة. ةالشهادفالم بحّك طلب المزٌد من المعلومات التً تعتبرها ضرورٌة من ممّدم الطلب لبل إصدار ألظبً لتحتفظ لجنة أبو 3.25

 
 ٌوم 60ستٌن إلى ممّدم الطلب فً ؼضون  تسدٌد برنامج الحوافز ٌتمأو عدم طلب أي معلومات إضافٌة،  استفساراتفً حال عدم وجود أي  3.26

 إصدار الشهادة النهائٌة. من عمل
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 إنفاق اإلنتاج المؤهل فً أبوظبً .4
 

 المرتبطو المعمول به لإلنتاج تامشكل بحٌن ٌنطبك ذلن( المنتج ممدم الطلب )أو اإلنفاق الذي ٌتكبّده  إّن إنفاق اإلنتاج المإهل فً أبوظبً هو 4.1
 مفّصلة أدناه.تمدٌمها فً أبوظبً كما هً جلبها أو لخدمات التً ٌتّم بفئات السلع وا

 
عدد الحلمات ومّدة  ة )مثلإلنفاق اإلنتاج المإهل فً أبوظبً وؼٌرها من معاٌٌر األهلٌّ  ممّدم الطلب مرالبة الحّد األدنى من المستحسن على 4.2

 األهلٌّة. لمشروطاإلنتاج  إلنتاج من أجل ضمان استمرار تلبٌةالحلمة( خالل عملٌة ا
 

ل على تؤشٌرة صالحة داخ بؤبوظبًحٌازة جمٌع األفراد ذوي الصلة المشاركٌن فً اإلنتاج  ٌبرهن إثباتتمدٌم ممّدم الطلب على ٌجب  4.3
االفراد بعض افراد الطالم و همضمنبوأي مصارٌؾ ٌتم دفعها لألفراد المإهلٌن ) .ؤبوظبًبخالل كل الولت خاص باإلنتاج  ،ظبًأبو

 .إذا كان الفرد المإهل ٌملن تؤشٌرة صالحة داخل أبوظبً فمط إنفاق إنتاج مإهل فً أبوظبًبمثابة ٌمكنها أن تعتبر اإلضافٌٌن( 
 

الموّرد إنفاق اإلنتاج المإهل فً أبوظبً إلى التً تصّب فً خانة  الدفعاتتسدٌد جمٌع  ، ٌجبالثانوي )دون الحد(باستثناء رسوم الطالم  4.4
 الصلة. ذيرخصة تجارٌة حالٌة للمٌام بالنشاط ظبً والذي ٌحمل المسّجل فً أبو

 
على أساس ؼٌر  تلد تمّ ، إنفاق اإلنتاج المإهل فً أبوظبًخاللها المطالبة بمعاملة ٌتّم من أّن أّي ظبً لألفالم فً حال اعتبرت لجنة أبو 4.5

سعر السوق على  أن تطبّكظبً لألفالم ٌجوز للجنة أبو(، معامالت مع األطراؾ ذات الصلة تولة ولٌسبؤسعار تجارٌة معم)أي  تجاري
وكافة العملٌات المرتبطة باألطراؾ ٌجب األسعار من إنفاق اإلنتاج المإهل فً أبوظبً.  استثناءالسلع أو الخدمات موضوع الطلب أو كلفة 

 التصرٌح عنها بشكل منفصل فً تمرٌر التدلٌك.
 

 إنجاز كل كامل لبلشدفعة ب إنفاق اإلنتاج المإهل فً أبوظبً للتدلٌك من أجل التؤّكد من أنّه تّم صرؾ وتسدٌد كلّ ستخضع جمٌع المطالبات ب 4.6
ٌمكن المطالبة و .(4.13 فمرةٌمة نمدٌة )فٌما عدا البدالت الٌومٌة بحسب الروال ٌتم صرؾ الدفعات لالشخاص بط .المدلكاإلنفاق  بٌان

درهم ٌمكن إعتبارها ضمن إنفاق اإلنتاج المإهل فً أبوظبً  103000( الدفعات أكثر من i)بالدفعات النمدٌة للموردٌن األخرٌن كما ٌلً: 
درهم ٌجب أن تكون مدعومة بوصل مطبوع  103000الدفعات ألل من ( ii)ود موافمة خطٌة من لجنة أبوظبً لألفالم؛ فمط فً حالة وج

وصل مطبوع )عبر جهاز درهم حٌث ال ٌمكن توفٌر  103000( الدفعات ألل من iii))عبر جهاز وصوالت( وٌمكن التحمك منه؛ و
باإلضافة الى ما ورد اعاله وفً جمٌع  .خطٌة من لجنة أبوظبً لألفالم بموافمةوصوالت( وٌمكن التحمك منه، ٌجب أن تكون مدعومة 

ولد ال ٌتم اعتبارها ضمن  ،لفحص وتدلٌك اضافً من لبل لجنة أبوظبً لالفالمللموردٌن ضرورٌة لد تخضع أي دفعات نمدٌة ، االولات
 لالفالم. وذلن وفك التمدٌر الخاص للجنة أبوظبً إنفاق اإلنتاج المإهل فً أبوظبً

 
تصرؾ د أو سوء ( بوجود تضلٌل أو احتٌال أو إهمال متعمّ والخاص)وفماا لتمدٌرها المطلك شبهة معمولة لجنة أبوظبً لألفالم وجدت إذا ما  4.7

الها أن تلؽً الحوافز ) ٌمكنالمنتج و/أو ممدم الطلب، جانب من  ٌجوز للجنة كما ( أو ترفضها أو تسحبها أو تحجبها أو تبطلها. كالا أو جزءا
و/أو على الحوافز التمدم للحصول فً أن تفرض لٌوداا دائمة على ممدم الطلب و/أو المنتج والخاص أبوظبً لألفالم وفماا لتمدٌرها المطلك 

ا ،بشكل مباشر أو ؼٌر مباشرسواء )ها تلمٌ طلب مشبوه أو تحتفظ لجنة أبوظبً لألفالم بحّك اإلبالغ عن أّي . وفً المستمبل (كالا او جزءا
 .مزّور إلى السلطات المعنٌّة

 

 اآلخرون  اإلعالمٌون والموظفون طالم الممثلٌن
 

 .ضمن إنفاق اإلنتاج المإهل فً أبوظبًالرسوم المدفوعة إلى الممثلٌن ال تعتبر  4.8
 

 أدناه(. 4.16المسم  راجعمحلٌّة )( كخدمات ٌظهرون أمام الكامٌرا من دون أي كالمٌتّم التعامل مع الممثلٌن اإلضافٌٌن )أي الذٌن  4.9
 

المنتجٌن التنفٌذٌٌن والمنتجٌن والمخرجٌن ومخرجً طالم  رإن التكالٌؾ المدفوعة للموظفٌن اإلعالمٌٌن اآلخرٌن )على سبٌل المثال ال الحص 4.10
 .أبوظبً إنفاق إنتاج مإهل فًكالتمثٌل ووكاالت المواهب واالستشارٌٌن ومإدي المشاهد الخطرة والكتاب( ال تعتبر 

 

 طالم العمل
 

إنفاق إنتاج مإهل فً أبوظبً فمط خالل المّدة التً تّم خاللها تمدٌم الخدمات بمثابة الثانوي )دون الحد( تُعتبر الرسوم المدفوعة إلى الطالم  4.11
 فً أبوظبً.

 
 .1الملحك  مراجعةالرجاء ، الثانوي )دون الحد(للحصول على لائمة ؼٌر حصرٌة وداللٌة عن الطالم  4.12
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 البدالت الٌومٌة
 

 ممثلٌن أمللشخص الواحد فً الٌوم الواحد، سواء ٌتّم دفعها للدرهم(  367.35) أمٌركًدوالر  100تُعتبر البدالت الٌومٌة التً ال تتخّطى  4.13
للمّدة  أبوظبً ، كإنفاق إنتاج مإهل فًام ال( إنفاق اإلنتاج المإهل فً أبوظبً)أكانت الرسوم المدفوعة لهذا الشخص تعتبر  لطالم العمل

 ظبً.الخدمات داخل أبومّدم خاللها األفراد المتعالد معهم ٌالتً 
 

 المعدات
 

ـؤو أي مزود  جمات إنتادمزّود خ من لبل ٌتم تورٌد هذه المعداتإنفاق إنتاج مإهل فً أبوظبً شرط أن ك المعداتتُعتبر رسوم استئجار  4.14
 ظبً.ٌحمل رخصة تجارٌة صالحة فً أبو مالئم آخر

 
 نتاج مإهل فً أبوظبً.إإنفاق ك المعداتال تُعتبر تكالٌؾ استهالن  4.15

 

المولع وغٌرها من الخدمات الخاصة بالمولع اتستئجار  
 

بناء المولع وتكالٌؾ السكن نتاج المدرجة فً المٌزانٌة )بما فٌها تكالٌؾ توظٌؾ الممثلٌن اإلضافٌٌن واستئجار المولع وتكالٌؾ اإلعادة تُعتبر  4.16
تّم إدراج هذه التكالٌؾ فً فئة منفصلة كما إنفاق إنتاج مإهل فً أبوظبً إاّل إذا المولع( ك اخلً وخدمات ما بعد اإلنتاج واستئجارالد تنمّلوال

 هو وارد أدناه. 
 

 .إنفاق اإلنتاج المإهل فً أبوظبً ضمنوالتكالٌؾ ذات الصلة  األراضً أو استئجارها الطوٌل األمد ال ٌندرج شراء 4.17
 

 النفمات
 

فً حال كانت  (i)مإهل فً أبوظبً فمط النتاج اإلإنفاق ل إٌجار المكتب والخدمات العامة ضم مث نفعات األعمال العامة إدراج ٌجوز 4.18
فً ما  بشكل كامل ومالئمالمبالػ  فً حال تّم دفع هذه (ii)ظبً وفمط والمرّخص لهم فً أبوإلى مزّودي الخدمات المسّجلٌن المدفوعات تُسّدد 

 .المعمول به فً أبوظبًنتاج اإلب ٌتعلك
 

 النمل الدولً
 

حجز الرحلة لد تم عن طرٌك وكالة سفرٌات موجودة فً المنطمة ٌكون إنفاق إنتاج مإهل فً أبوظبً شرط أن تُعتبر تكالٌؾ السفر الدولً ك 4.19
 .أبوظبً –االعالمٌة 

 

 المتستشارون المهنٌون
 

شرط أن ٌمّدم هذه الخدمات إنفاق إنتاج مإهل فً أبوظبً ك وخدمة الرواتب المانونٌة االستشاراتووالمحاسبة التدلٌك تُعتبر رسوم  4.20
ناصر اإلنتاج موضوع الطلب التً تتم فً على ع ومناسبشكل كامل ب منطبمة على أن تكون ،ظبًن فً أبومستشارون مهنٌّون مسّجلو

لإلنتاج المابل  إنفاق اإلنتاج المإهل فً أبوظبً)فً حالة خدمات الراتب، إلى حد تولً الرواتب للموظفٌن الذٌن تعتبر خدماتهم ك ظبًأبو
 .للتطبٌك

 
ج  أن تندر أعاله 4.20 فمرةمن لبل االستشارٌٌن والواردة فً ال برنامج الحوافزالوثائك الخاصة ب بإعداد المتعلمةتكالٌؾ المعمولة لل ٌجوز 4.21

 مإهل فً أبوظبً.النتاج اإلإنفاق ضمن 
 

باإلنتاج من تحدٌد العمل الذي ٌتعلّك/ كان ٌتعلّك  للتمكنمفّصالا عن رسوم خدماتهم  جدوالا ن أن ٌرفع المستشارو ضمانعلى ممّدمً الطلبات  4.22
   مإهل فً أبوظبً.النتاج اإلإنفاق  والمإهل لٌكون ضمن

 

 التأمٌن
 

إنفاق اإلنتاج المإهل فً أبوظبً  أن تندرج ضمن لث وتؤمٌن اإلنتاجعّمال ومسإولٌة الطرؾ الثاللوٌض تعالثل م التؤمٌن وثائككلفة ٌجوز ل 4.23
 ظبً.داخل أبو إنتاج وما بعد اإلنتاج ؤنشطةب وأن تكون متعلمة ومرخصة ظبًتتم من خالل شركة تؤمٌن ممرها أبوشرط أن 
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 إتستثناءات إنفاق اإلنتاج المؤهل فً أبوظبً
      

 على التموٌلاإلنفاق  4.24
على المبالػ بطالة اإلئتمان، رسوم سعر صرؾ العمالت والتعدٌالت ذات الصلة، والعائدات على التموٌل رسوم المصرؾ/ٌشمل اإلنفاق 
اإلنتاج المإهل فً إنفاق ، وٌتم استثناء ذلن من الفوائد تسدٌدإلنتاج مثل ل اشة واإلنفاق المتعلّك بجمع األمواللشنتاج لاإلالمستثمرة فً 

 .أبوظبً
 

 اإلنتاج واالتستثمار ٌةإتفال 4.25
إنفاق من  وبالتالً، ٌتّم استثناإها تموٌالا  ، بما فً ذلن الدٌن واألسهم العادٌةاإلنتاج واالستثمار ٌةالخاصة باتفال تُعتبر جمٌع األنشطة المانونٌة
 اإلنتاج المإهل فً أبوظبً.

 
 مشروعاألخطاء والحذوفات وضمانات إنجاز  4.26

من إنفاق اإلنتاج المإهل فً  استثناإهاالتؤمٌن الخاصة باألخطاء والحذوفات وضمانات إنجاز المشروع وٌتّم  وثائكال ٌتّم احتساب تكالٌؾ 
 أبوظبً.

 
 الدفعات المرحلة والمشاركة فً الربح والمخلفات 4.27

 لمثال: على سبٌل ا ،نتاج ومردودهإلء التجاري لاإلنفاق الذي ٌعتمد على األدا إنّ 

 أي شكل من الدفعات المإخرة 

 الدفعات التً تعتمد على األرباح النهائٌة التً ٌوفرها اإلنتاج؛ 

 ؤي شكل من الدفعات المتبمٌة ضمن أي اتحاد فً لطاع الترفٌه أو اتفالٌة نمابة المبالػ المدفوعة المرتبطة ب 

 إنفاق اإلنتاج المإهل فً أبوظبً.ٌستثنى من 

 الدفعات الممدمة 4.28
إنفاق تستثنى من  كافة الدفعات التً تؤتً على شكل دفعة ممدمة أو الدفعات المإخرة أو الدفعة المتبمٌة المشروطة )كما ٌرد وصفها أعاله(

 .اإلنتاج المإهل فً أبوظبً
 

  الترفٌه الهداٌا وتفمات 4.29
 .المإهل فً أبوظبًإنفاق اإلنتاج تستثنى من  الترفٌه والمكافآتنفمات اإلكرامٌات النمدٌة والهداٌا و

 
 نفمات اإلعالن والتروٌج 4.30

 .إنفاق اإلنتاج المإهل فً أبوظبًتستثنى من  اإلعالم والتروٌجنفمات
 

 رأتسمالٌةشراء التسلع ال 4.31
إنفاق اإلنتاج تستثنى من  ظبً،نشاط اإلنتاج فً أبو بعد إنجاز بعمر إنتاجً التً تتمتع، وهً السلع رأسمالٌةتكالٌؾ شراء السلع ال إن

فً حال تم شراء وبخصوص كّل سلعة.  ظبً لألفالماصة من جانب لجنة أبوخ ةمسبم حصول على موافمةالإاّل إذا تّم  المإهل فً أبوظبً
إنفاق تستثنى من كلفة إٌجار هذه السلع فإن المنتج )أو أي شخص تابع له أو جهة مرتبطة بالمنتج(، ممدم الطلب أو بعض البضائع من لبل 

  ل فً أبوظبً.اإلنتاج المإه
 

 (VAT) المضافةضرٌبة المٌمة  4.32
 .(VAT) ضرٌبة المٌمة المضافةإحتساب ساب كامل اإلنفاق المإهل فً أبوظبً والمتعلك بالحوافز ودفعه دون تحاٌتم 
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 التنازلإمكانٌة  .5
 

ٌمكن لممدم . ووفمها الشهادة النهائٌةبرنامج الحوافز بموجب التنازل عن حك الحصول على بعد إصدار الشهادة المإلتة، ٌحك لممدم الطلب  5.1
 :بعد تنفٌذ الشروط التالٌةبرنامج الحوافز الحصول على حك الطلب التنازل عن 

 

 ا المتنازل له ال ٌكون أ الواحدة )بؤي التموٌمٌة ( حوافز فً السنة 4)الحد األلصى للحوافز والبالػ من لبل  ىتلمسبك وأن ( i) انا أو كٌا شخصا
لعموبات التصادٌة من حكومة أبوظبً/اإلمارات العربٌة المتحدة أو األمم المتحدة أو أي منظمة شبٌهة، بما فً حالٌا خاضع ( iiصفة( أو )

األمم المتحدة او  ،هة حكومٌةجاألشخاص أو المنظمات الممنوعة التً تحتفظ بها  ،ذلن على سبٌل التعداد ال الحصر، أي لائمة بالكٌانات
 "(المؤهلنازل له تالممنظمة مشابهة. )"

 األصلً للمنتج لبل دفع تنازل من المالتنازل بإعادة  إضافً إالنازل مبلػ برنامج الحوافز، وال ٌخضع لتلكل مرة واحدة نازل ٌتم الت
 "(نازلإعادة التالحوافر )"

  ا التنازل)"التنازل (، استخدام نموذج التنازلحالة )بما فً ذلن إعادة فً كل والمنفذ  لجنة ابوظبً لالفالممن لبل  "( الموافك علٌه خطٌا
ا للجنة تنازل له والمسلم من لبل ممدم الطلب والم  لكل من:أبوظبً لالفالم مع نسخة عنه وممدم فورا

 بالبرٌد أو البرٌد المسجل ( أ)
i.  أبوظبً، اإلمارات العربٌة المتحدة77809لجنة أبوظبً لألفالم، أفالم المنطمة الحرة ذ.م.م، ص ب ، 

ii.  أبوظبً، اإلمارات العربٌة المتحدة2454، ص ب االعالمٌةالمنطمة هٌئة ، 

 .info@film.gov.aeبالبرٌد اإللكترونً إلى  ( ب)

  وٌسلمه للجنة )"اإللرار"( وتوافك هذه األخٌرة علٌه.نازل بمبول الت اا إلرارله المتنازل ولبل دفع الحوافز، ٌنفذ  التنازللدى 
 

واإللرار المسلمة التنازل التً ٌحك لها بالحوافز كما ٌرد فً نماذج الجهة ملزمة بدفع الحوافز ألي كان ؼٌر  لجنة ابوظبً لالفالمال تكون  5.2
ا للهٌئة على الرؼم من أي مذكرة مضادة وأي معلومات أخرى ٌمدمها المنتج أو  او أي طرؾ آخر للهٌئة باستثناء إعادة التنازل له مإخرا

 فمط.التنازل 
 

)كما هو  له مإهالا  ٌعتبر متنازالا الممول كان  إذا ،الحوافز من لبل ممدم الطلب لضمان ممول واحد لإلنتاجالحصول على حك  منحٌمكن  5.3
للحصول على منح هذا الحك  كما ٌرد أعاله، ال ٌشكلأبوظبً لالفالم إلى لجنة الرسمً واإللرار التنازل تسلٌم ولحٌن . معرؾ اعاله(

 .حتى لو كانت على علم به ذلنمسإولة عن  لألفالملجنة ابوظبً تكون للحوافز وال نازال لضمان تا
 

 عام .6
 

ممدمً الطلبات التؤكد على الدوام خالل اإلنتاج من امتثال المنتج )ما لم ٌكن هو نفسه ممدم الطلب( وجمٌع موظفٌه إلى الموانٌن ٌجب على  6.1
لانون العمل فً دولة  ،آخر، بما فً ذلن على سبٌل المثال ال الحصرواللوائح والتشرٌعات والمرارات الوزارٌة السارٌة من حٌن إلى 

 اإلمارات العربٌة المتحدة والمتعلك بظروؾ العمل الصٌفً والحد األدنى ألجور الموظفٌن.
 

ن لعشرة مواطنٌأو ؼٌرها تدرٌب ٌحك للجنة أبوظبً لألفالم فً أي ولت أن تطلب من ممدمً الطلبات و/أو المنتجٌن توفٌر فرص  6.2
 إماراتٌٌن فً كل عمل إنتاجً أو وفك ما ٌتم االتفاق علٌه بٌن ممدم الطلب واللجنة.

 

ستبذل اللجنة كافة الجهود المعمولة للحفاظ على سرٌة المعلومات الموفرة من لبل ممدم الطلب ولكن لد ٌُطلب منها تشارن بعض المعلومات  6.3
 الناظمة )بما فً ذلن المجلس الوطنً لإلعالم( واالستشارٌٌن المستملٌن.التً ٌوفرها ممدم الطلب مع السلطات العامة والهٌئات 

 

أو /ٌحك للجنة فً أي ولت ومن خالل محاسب مإهل تفتٌش والتدلٌك فً كافة دفاتر المحاسبة والسجالت التً ٌحوزها ممدم الطلب و 6.4
 ممدم الطلب مباشرة عند الحاجة. المنتج فً ما ٌتعلك بكافة البٌانات المتصلة ببرنامج الحوافز واالتصال بمدلمً

 

ستحظى اللجنة بكلمة شكر فً لائمة الشكر أو الشرٌط النهائً فً كافة الحاالت وكافة المطبوعات المرتبطة بالفٌلم )أو أي محتوى آخر  6.5
 وفك ما هو لابل للتطبٌك(، على شكل الشعار الذي توفره اللجنة.

 

ً أبوظبً وٌساعد ممدم الطلب اللجنة فً تسهٌل التروٌج وفك المطلوب. مثالُ، لد تطلب ٌحك للجنة نشر التصوٌر إلنتاج ممدمً الطلب ف 6.6
 اللجنة من ممدم الطلب و/أو المنتج توفٌر نموذج عن التصوٌر أو ممتطفات مصورة فً أبوظبً ألهداؾ تسوٌمٌة خاصة باللجنة.
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1الملحك   
الثانوي الطالم   
 

 جااإلنت

 دةمدٌر اإلنتاج/ الوح 

 المخرجٌن مساعدو 

  السٌنارٌوالُمشرؾ على 

 منّسك اإلنتاج 

 مساعد منّسك اإلنتاج  

 أمٌن سّر اإلنتاج 

 محاسب اإلنتاج 

 المحاسبٌن مساعدو 

 المنتج اعدومس 

 اللمطات الجوٌة/المائٌة منسمّو  

 ونالمنفذ ونالمنتج 
 

 المتسم الفنًّ

 مصّمم إنتاج 

 فنًّ مدٌر 

  /ًّالشارٌنمساعد المدٌر الفن  

  الفنًمنّسك المسم 

 المولع مصّممو 

 رسامو المصة المصّورةفنّانو/ 

 فنانو الؽرافٌن  

 ن )الذٌن ال ٌتكلّمون أمام الكامٌرا(اإلضافٌو مثلونالم

 اإلضافٌٌن مثلٌنمنّسك الم 

 ناالحتٌاطٌون الممثلو 

 ن ممثلون بدٌلو 

 ن ذوي لدرات خاصةممثلون إضافٌو 

 ممثلون إضافٌون عاّمون 

 بناء مولع التصوٌر

  البناءمنّسك 

 مدٌر بناء المولع 

 مدٌر الدهان 

 مدٌر العّمال 

  ّنارون/ دهانونج 

  عّمال  
 

 دٌكور المولع

 مصّمم دٌكور المولع 

 مدٌر المولع  

 المولع ٌرات الطارئة/ مزٌّنون عن التؽاألشخاص المسإولو 

 الشخص المسإول عن النباتات الخضراء  
 

 األكتستسوارات

  األكسسواراتالمسإول عن 

  األكسسواراتمساعد المسإول عن  

  األكسسواراتصانعو 

 ن عن األسلحةالموظفون المسإولو 

 ن عن الحٌواناتالموظفون المسإولو  
 

 الكامٌرا

 مدٌر تصوٌر 

 مصّورون 

 مساعدو المصّورٌن  

 ًتمنٌون مسإولون عن التصوٌر الرلم  

 مصّور ثابت  

 مساعد مشؽّل الفٌدٌو 
 

 مولع التصوٌر داخل العملٌات

 الرافعات مشؽّل 

  الرافعات مشؽّلمساعد 

 مشؽّل عربة الكامٌرا 

 مشؽّل رافعة الكامٌرا   

 مسإولو تركٌب الرافعات 

 نالنجارون/ الدهانون االحتٌاطٌو 

 خدمات الطعام 

 االسعافات األّولٌة   
 

 إضاءة المولع

 تمنً مدٌر إضاءة 

 مشرؾ على إضاءة  

 إضاءة المولع ءة/ تمنٌّواإلضا ومشؽل 

  اإلضاءةمدٌر 

 الصوت

 الصوت مازج 

  عن المٌكروفونالمسإول 

 تأجهزة الصووظّؾ المسإول عن إمداد الكابالت/الم 

 تسجٌل وإعادة الصوت 

 مهندس الصوت 
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   مؤثرات خاصة

 منّسك المإثرات الخاصة 

 مدٌر المإثرات الخاصة 

 تمنٌّو المإثرات الخاصة 
 

 ماكٌاج وتصفٌف الشعر

 فنانو تجمٌل 

 مصففو شعر 

 المإثرات الخاصة مكٌاج  
 

  األزٌاء

 ًمصّمم األزٌاء الرئٌس 

 مشرؾ على األزٌاء 

 مصّممو األزٌاء 

 خٌّاط  

 صبّاغ 
 

  موالع التصوٌر

 مدٌر المولع/ مستكشؾ المولع 

 ولعممساعد مدٌر ال 

 عناصر شرطة/ رجال إطفاء 

 حّراس أمن 

 ممثّلون عن المولع     
  

 
 النمل

 منّسك النمل 

 مشرفون على النمل 

 سائمون 

 منّسك مراكب التصوٌر  
  

 

    المونتاج

 مسإول مونتاج 

  مسإول المونتاجمساعد 

 مبتدئ مسإول مونتاج 

  البصرٌةمشرؾ على المإثرات 

 


