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 ألفالم ا  لدعم صندوق األردن

  العامةاإلرشادات 
 

ي دورته    صندوق األردن لدعم األفالملللتقد�م  كافة المعلومات الالزمة    هذا الدل�ل  �قدم
إذا    .  ير�ب قراءته بعنا�ة  . السابعة�ف

األسئلة من  الم��د  لد�ك  هاتفالصندوقبف��ق    اتصل  ،كان  :  أ 962797557229+ : ،  ي
ويف اإلل��ت �د  ال�ب ع�ب  و 

apply@film.jo .   
 

ي 
 ٢٠٢٢الجدول الزمين

ي  الموعد •
ف ثاال  الطلبات لتقد�م النهايئ  األردن).  (بتوق�ت  منتصف الل�ل قبل ٢٠٢٢ أ�ار  ٩ نني

ي شهر  •
ف ح�ث سيتم  ،تموز س�عقد اجتماع تقي�م لجنة التحك�م �ف ي  بقرار اللجنة إعالم المتقدمني

ويف �د االل��ت  . ع�ب ال�ب
ي للدورة الثامنة مع بدا�ة شهر آذار من العام  االعالن سيتم  •  . 2023عن الجدول الزميف

                                                           

وط التأهل   �ش
 الفئات المؤهلة: 

ي  ٦٠األفالم الروائ�ة والوثائق�ة الط��لة ( •
) �ف   واإلنتاج وما بعد اإلنتاج.  التط��ر   مراحلدق�قة أو أ���

ة   • ف  األفالم القص�ي ي ذلك التح��ك�ة)   والتج��ب�ةوالوثائق�ة  الروائ�ة  دق�قة)    ٢٥و  ٥(ما بني
ي  (بما �ف

   فقط.   اإلنتاج  مرحلة�ف
ي مرحلة التط��ر   المسلسالت التلف��ون�ة •

  . �ف
 

 : المنتج وال�اتب والمخ�ج : نو ن المؤهلو ��ق الرئ�سيالف أعضاء
 سنة.  ١٨أال تقل أعمارهم عن  •
 من قبل منتج مؤهل (  ألي من الفئات ال �مكن التقدم •

ّ
وط األهل�ة ير�ب االطالع ع� إ�  دناە)  أ�ش

ي األردن لمدة خمس   نو المق�م أو العرب  ،نو األردني •
 :  مالحظة مع ،  األقلع� سنوات�ف

ي   -
ل  مراحل�ف اإلنتاج  بعد  ااإلنتاج وما  الروائ�ة  فئات    ع� األقل   المنتج�جب أن �كون  الط��لة:    والوثائق�ةألفالم 

وط(انظر   مؤه�ً   ). أعالەاألهل�ة  �ش
ي مرحلة التط��ر ل -

ف ال�اتب  المنتج و   ا المسلسالت التلف��ون�ة: �جب أن �كونفئات األفالم الروائ�ة الط��لة و �ف   مؤهلني
وط األهل�ة (  ). أعالەانظر �ش

ي مرحلة التط��ر لفئة األفالم الوثائق�ة الط��لة: �جب أن �كون -
ف المخ�ج  المنتج و   ا �ف وط(  مؤهلني األهل�ة    انظر �ش

 ). أدناە
ي ذلك التح •

ة (بما �ف ي مرحلة اإلنتاج لألفالم القص�ي
ف الثالثة  �ف (المنتج  ��ك�ة): �جب أن �كون أعضاء الف��ق الرئ�سيني

ف (وال�اتب والمخ�ج)  وط األهل�ة مؤهلني  . )أعالەانظر �ش
ات سابقة  • ط وجود خ�ب  الط��لة.  والوثائق�ةلألفالم الروائ�ة   وما بعد اإلنتاج اإلنتاج لمراحل لمخ�جوا للمنتج�ش�ت
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سابقة • ات  خ�ب وجود  ط  ي    للمنتج  �ش�ت
ل  . التط��ر   فئاتجميع  �ف لفئة  وكذلك  الروائ�ة  ل�اتب  األفالم  تط��ر 

  ا ف�لم   نتجوا أ  و أ  خرجوا أ  و أكتبوا  ع� أن �كونوا قد    ،تط��ر األفالم الوثائق�ةلمخ�ج لفئة  لو ،  والمسلسالت التلف��ون�ة
  تم انتاجهع� األقل  ا واحد ا قص�ي 

�
 . مسبقا

ط • ات سابقة ال �ش�ت ف   وجود خ�ب ةللدى المتقدمني  . فئة األفالم القص�ي
 

وع   : التص��ر  وموقعأهل�ة لغة الم�ش
ي وال�د  ٪٥٠�جب أن �كون ما ال �قل عن  •

ي من مجمل الحوار والتعليق الصويت
وع باللغة �ف  .الع���ةالم�ش

ي األردن بحسب  •
:   الفئة�سبة اإلنتاج �ف ي

 كاآليت
 ٪ ٥٠ ع� األقل نتاج األفالم الروائ�ة الط��لة: إ -
ة  - ي ذلك إنتاج األفالم القص�ي

 ٪١٠٠: )التح��ك�ة (بما �ف
    ةط��ش خارج األردن  قد �كون موقع التص��ر الرئ��ي  إنتاج األفالم الوثائق�ة الط��لة:   -

�
 أردن�ا

�
أن �كون المخ�ج مواطنا

 .    والمحتوى ذو صلة باألردن �شكل مبا�ش
 

 عدد الطلبات المتقدمة: األدوار و  ازدواج�ة
ة، �جب أن �كون�و نتاج لألفالم الروائ�ة والوثائق�ة الط��لة  تاج وما بعد اإل لمراحل اإلن • المنتج    ا نتاج األفالم القص�ي

. ول�ن �سمح  ف ف مختلفني ي األدوار التال�ة: ال�اتب/المنتج أو ال�اتب/المخ�ج.  باالزدواج�ةوالمخ�ج شخصني
 �ف

ف كحد أق�،  للمخ�ج  لل�اتب أو  للمنتج (أو دار اإلنتاج المرتبطة به) أو  �مكن   • ط  المشاركة بطلبني أال �كون الطلبان �ش
ف لذات الفئة  . أو المرحلة مقدمني

ف للمنتج �سمح  ال • ي  تط��ر  لمرحلة فقطالتقدم  مكن�ر. التط�� لمراحلالتقدم بطلبني
ي أو ف�لم روايئ

مسلسل تلف��ويف
ي ط��ل. 

   ط��ل او ف�لم وثائ�ت
 
ي الدعم الطلبات السابقة 

 : ومتل�ت
وع   • ي حال تط��ر الم�ش

ي حال توص�ة لجنة التحك�م أو �ف
ي تم رفضها سابقا إعادة التقدم للصندوق �ف �مكن للمشار�ــــع اليت

 �شكل ملحوظ. 
ف ع�   • ف أو كتّ الصندوق خالل الدورات  دعم  �مكن للحاصلني ف أو منتجني وع جد�د  كة  المشار اب)  السابقة (مخرجني بم�ش

وع جد�د لفئةالمشاركة  ، ول�ن �مكنهم  إغالق المنحة السابقةعام ع�    مرور   ةط��ش   للدورة الحال�ة   أو مرحلة   بم�ش
 مختلفة دون الحاجة لالنتظار لمدة عام. 

 
 الطلبات غ�ي المؤهلة 

أو كتّ (الصندوق  من    مسبق ال �مكن للحائ��ن ع� دعم • ف  ف أو مخرجني التقدم مجدداابمنتجني لم    )  �ستكملوا  ما 
  ةالمنح

�
ي تلقت دعما ط ع� جميع الفئاتمن الصندوق.   السابقة اليت  . والمراحل ينطبق هذا ال�ش

•   
�
ي لم ال �مكن للمشار�ــــع الحاصلة ع� الدعم مسبقا   للصندوق،إعادة التقدم    أو تم إ�قافها   إنجازها تحق�قها أو  يتم    واليت

ط ع� جميع الفئات  . والمراحل ينطبق هذا ال�ش
ي تم رفضها من قِ  • ف ل لجنة التحك�م بَ ال �مكن للمشار�ــــع اليت  .  إعادة التقدم للصندوق مرتني
ي تنت�ي إ� أي من الفئات التال�ة: الف�ديوهات •  . اإلعالنات التجار�ةو  الموس�ق�ة الطلبات اليت
كائهم  التحك�م الطلبات المقدمة من أعضاء لجنة  • ف أو �ش   هم أو أقار�ــ) القانون�ة القاتأو أي ن�ع آخر من الع(الحاليني

 . )واألبناءشقاء أل باء وا آل ا(مثل  و�ألمن الدرجة ا
ي   •  خادعة أو كاذبة. أو  معلومات مضللةتحتوي ع� الطلبات اليت



 
 

ي   •
ي المعاي�ي الواردة �ف

ي ال �ستو�ف لن يتم مشاركتها مع  و ،  أو المكت��ة بخط ال�د أو غ�ي ال�املةالدل�ل  ذا  هالطلبات اليت
 . لجنة التحك�م

ي   • . م قبل لم تقّد الطلبات اليت ي
  الموعد النهايئ

 

 التعل�مات العامة لمقد�ي الطلبات 
 . ئاتالف  �افةل  المل��ة األردن�ة لألفالم  الهيئةھو الشخص الوح�د المخول بتوقيع اتفاق�ة الدعم مع    المؤهل  المنتج •

 لتقدير الهيئة.  إعالم  �جب 
�
وع، وستكون الموافقة ع� هذا الطلب وفقا  الهيئة فورا� إذا ترك المنتج الم�ش

ف أعضاء الف��ق PAاإلنتاج ( إذا تم إلغاء اتفاق�ة اعالن المنحة،بمجرد  • ؛ ) بني ف  منحة الصندوق.   لغاء سيتم إ األساسيني
 بأن الصندوق ال �غ�ي   ،بالتص��ر بعد قرار اللجنةالبدء  �جب    ،اإلنتاجلمرحلة  المتقدمة    لمشار�ــــعل •

�
ما تم �فه    علما

 قبل الحصول ع� الدعم. 
ي حال:   الصندوقرد المنح إ� إلغاء أو سيتم  •

 �ف
 رسالة الدعم الرسم�ة.  استالمشه��ن من تار�ــــخ  دعم خاللال  اتفاق�ةلم �قم المنتج بتوقيع  -
ة خالل  يتم إنتاجلم  -   شهور من تار�ــــخ توقيع اتفاق�ة الدعم.  ستةاألفالم القص�ي
مسودة   - �سل�م  يتم  للمشار�ــــع    مطورةلم  شهور  أر�عة  خالل  الصندوق  شهور السينمائ�ةإ�  وستة  للمسلسالت   ، 

ي تلقت منح التط��ر.    التلف��ون�ة اليت
  . اتفاق�ة الدعممن تار�ــــخ توقيع  شهور  أر�عة خالللم تبدأ مرحلة ما بعد اإلنتاج  -
 الدعم. شھرا� من توقيع اتفاق�ة   ١٦ خالل لم یبدأ إنتاج األفالم الروائ�ة والوثائق�ة الط��لة   -
ف للصندوق طلب  •  عالن النتائج. إخمسة أ�ام عمل بعد  خالللجنة التحك�م  مالحظات�مكن للمتقدمني
ف  ال �مكن   • ف ع� الدعم  للصندوق  للمتقدمني بعد إعالن    و أالتواصل مع أي من أعضاء لجنة التحك�م قبل    أو الحاصلني

   المشار�ــــع الحاصلة ع� الدعم. 
 

 والدعم عمل�ة التقي�م 
ي الهيئة المل��ة  الفرص ل�افة صناع األفالم،  شفاف�ة والموضوع�ة ولدعم �ساوي  للمراعاة  

ال �مكن ألعضاء مجلس مفو�ف
ي  المشاركة  والبنات)    واألبناء  والشق�قات  واألشقاء  األزواج والوالدين من الدرجة األو� (  همأو أقار�ــ   وموظفيها األردن�ة لألفالم  

�ف
 المتقدمة للدعم.  لجنة التحك�م أو المشاركة باخت�ار المشار�ــــع 

 
ف   ستقوم لجنة تحك�م مستقلة ي مجال السينما والتلف��ون بتقي�م الطلبات المؤهلة واخت�ار    من مخرجني

اء �ف ف وخ�ب ومنتجني
ي   ف االعتبار أصالة المشار�ــــع واأل  لجنةالدعم. وستأخذ  ستحصل ع�  المشار�ــــع اليت ي عني

فكار اإلبداع�ة فضً� عن  التحك�م �ف
وقدراتهم.   ف  السينمائيني اعتماد  (أوراق  بتقد�م  ف  المتقدمني من  بالطلب  التحك�م  لجنة  الحاجة، ستقوم  اقتضت  )  Pitchإذا 

 .للمشار�ــــع
 

 بالقرار سواء حصلوا ع� الدعم أم ال. 
�
 إن قرارات لجنة التحك�م نهائ�ة وسيتم إعالم مقد�ي الطلبات خط�ا

 
وع �عود إ� لجنة التحك�م.   إن تحد�د ا�ي كما  مبالغ الدعم ل�ل م�ش اإلنتاج وما بعد اإلنتاج    لمراحلنة نظام النقاط  اللج  س�ت

وع إ� آخر؛ فإن المش   ح�ث  لألفالم الوثائق�ة والروائ�ة الط��لة،   ار�ــــع �ختلف المبلغ المخصص للمشار�ــــع المختارة من م�ش
ي   المشار�ــــعحصل  ستبينما  أ��ب من التم��ل،    مئ��ة  ذات النقاط األع� ستكون مؤهلة للحصول ع� �سبة    تحقق  اليت

�
 نقاطا

 . جدول أدناە للحصول ع� التفاص�ل)أديف ع� �سبة مئ��ة أقل من التم��ل (راجع ال
 



 
 

 ألفالم دعم اخاص بصندوق األردن ل النقاط ال  جدول توز�ــــع 
   المع�ار النقاط القصوى 

ي  ١٥
 المنتج أرديف

 المنتج مق�م  ١٠
ي  ١٥

 المخ�ج أرديف
 المخ�ج مق�م  ١٠
ي  ١٥

 ال�اتب أرديف
 ال�اتب مق�م  ١٠
 المحتوى ذو صلة باألردن (الموض�ع) ١٥
 لإلنتاج  الموقع الرئ��ي  و األردن ه ٢٠
ي األردن  ٪ ٩٠ - ٪ ٥٠ ١٠

 من اإلنتاج �ف
ف وطاقم العمل  ٪ ٩٠ما ال �قل عن  ٢٠ ف من الممثلني  أردنيني
ف وطاقم العمل أردني  ٪٨٩- ٪ ٥٠ ١٠ ف من الممثلني  ني

 

ان�ة الصندوق، المنح   ن  وأنواع الدعم م�ي
ي دينار (مائتان وخمسون ألف    ٢٥٠٬٠٠٠  : ٢٠٢٢لعام    ألفالما  لدعم  صندوق األردنلالمخصص    المبلغ

مبالغ   ). دينار أرديف
ي الجدول أدناە:   موضحة  ل�ل فئةالدعم 

  �ف
 

 مبالغ المنح ل�ل فئة 
الحد الثابت 

ي 
 دينار أردين

الحد األق�  
ي 
 دينار أردين

الحد األدين 
ي 
 الفئة  دينار أردين

 تط��ر األفالم الروائ�ة والوثائق�ة    ٥٬٠٠٠
 تط��ر المسلسالت التلف��ون�ة  ٥٬٠٠٠ ٧٬٠٠٠ 
 إنتاج األفالم الروائ�ة الط��لة  ١٠٬٠٠٠ ٥٠٬٠٠٠ 
 إنتاج األفالم الوثائق�ة الط��لة  ١٠٬٠٠٠ ٢٥٬٠٠٠ 
 مرحلة ما بعد اإلنتاج لألفالم الروائ�ة والوثائق�ة  ١٠٬٠٠٠ ٢٥٬٠٠٠ 

ة (الروائ�ة  ٥٬٠٠٠ ١٠٬٠٠٠    والتج��ب�ة  والوثائق�ةإنتاج األفالم القص�ي
 ) والتح��ك�ة

 
ف من  الصندوق�قدم   :المنح نوعني

ي ذلك    لم القص�ي �الف  �نتاج و ف��ون�ة  والتل مائ�ة  ني الس   المشار�ــــع تط��ر    مراحلع�    الن�ع األول  ينطبق
بح�ث    )التح���ي (بما �ف

:  �فها يتم   ع� النحو التا�ي
 

الروائ�ة  مرحلة . أ  األفالم  التلف��ون�ة  والوثائق�ة  تط��ر  ق�مة    ٪٩٠(  األو�  دفعةال  : والمسلسالت  المنحة  من 
من    االنتهاء  بعد من إجما�ي ق�مة المنحة)    ٪١٠والدفعة الثان�ة (  االتفاق�ةتوقيع    أسابيع من  ٣  بعد   اإلجمال�ة)

 .خطة التط��رمرحلة بحسب ال
ة (الروائ�ة  إ  مرحلة . ب من ق�مة المنحة    ٪٩٠التح��ك�ة): الدفعة األو� (و   والتج��ب�ة والوثائق�ةنتاج األفالم القص�ي

 األقل  أسابيع ع�  ٣بعد  ذلك  و   (حسب خطة اإلنتاج لألفالم التح��ك�ة)  بمرحلة اإلنتاج  عند البدء اإلجمال�ة)  
  من مرحلة االنتاج االنتهاء    بعد من إجما�ي ق�مة المنحة)    ٪١٠(  الثان�ة،والدفعة    . توقيع اتفاق�ة الصندوق  من

 . التقار�ر المال�ةو   للف�لم ةالنهائ� نسخةال وتقد�م
 

ي  ينطبق  
ط  الط��لة   الروائ�ة والوثائق�ةاإلنتاج لألفالم  بعد    وما اإلنتاج    ع� مراحلالن�ع الثايف   المنحة  تور�د إعادة    ح�ث �ش�ت

د أدناە  للهيئة :  الن�ع من المنح هذا  �ف، و�تم كما س�ي  ع� النحو التا�ي



 
 

) عند بدء  الدعم  من ق�مة    ٪٤٥(  األو�الدفعة  اإلنتاج:  مرحلة   . أ  أسابيع ع� األقل    ٣و�عد    تص��ر الف�لماإلجما�ي
ي منتصف  الدعم  من ق�مة    ٪٤٥والدفعة الثان�ة (  ؛تفاق�ةمن توقيع اال 

) �ف ة التص��ر اإلجما�ي    ف�ت
�
  لجدول اإلنتاج؛   وفقا

) الثالثة  ق�مة    ٪ ١٠والدفعة  إجما�ي  اإلنتاج   االنتهاء   بعد   )الدعممن  مرحلة  للف�لم    ةالنهائ�  نسخةال  وتقد�م   من 
  . التقار�ر المال�ةو 

أسابيع   ٣و�عد  عند بدء مرحلة ما بعد االنتاج) دعممن إجما�ي ق�مة ال ٪٩٠( األو�الدفعة ما بعد اإلنتاج: مرحلة  . ب
  من مرحلة المونتاج االنتهاء    بعد )  الدعم اإلجما�ي من ق�مة    ٪١٠الثان�ة (والدفعة    االتفاق�ة؛ع� األقل من توقيع  

  .التقار�ر المال�ةو   للف�لم ةالنهائ� نسخةال وتقد�م

 

ي حال حققت  
ي �سداد الهيئة �ف

 أر�اح تقوم األفالم الحائزة ع� الدعم من الن�ع الثايف
�
ي األي(  ، أ��� أو    ٪١٠بنسبة    ا

  : ر�احتضمن صا�ف
نت  DVD  أقراص الف�ديو الرقم�ةالتلف��ون و   ومب�عات  التذا�ر وتوز�ــــع   شباك من  األر�اح   و�ــــج والتس��ق ع�ب اإلن�ت ها  وال�ت  . )وغ�ي

ي امقتطعة نسبة وك، الصندوقفقط بق�مة الدعم المقدم من   أدناەالنسب المئ��ة تتعلق 
 . ألر�احمن النسبة المئ��ة لصا�ف

 

ي �جب النسبة 
ي اإل �سبة  سدادهااليت

 يرادات صا�ن
٢٠ - ٪ ١٠ ٪ ٥ ٪ 

٣٠ - ٪ ٢١ ٪ ١٠ ٪ 
٤٠ - ٪ ٣١ ٪ ١٥ ٪ 
٥٠ - ٪ ٤١ ٪ ٢٠ ٪   
٦٠ - ٪ ٥١ ٪ ٢٥ ٪ 
٧٠ - ٪ ٦١ ٪ ٣٠ ٪ 
٨٠ - ٪ ٧١ ٪ ٣٥ ٪ 
٩٠ - ٪ ٨١ ٪ ٤٠ ٪ 
١٠٠ - ٪ ٩١ ٪ ٤٥ ٪ 

 

 التقد�م 
ي لتقد�م الطلبات  •

ف يوم    للدورة السابعة  انت� الموعد النهايئ  (بتوق�ت  قبل منتصف الل�ل ٢٠٢٢ أ�ار  ٩ االثنني
 . األردن)

ي للدورة الثامنة مع بدا�ة شهر آذار من العام  عن االعالن سيتم  •  . 2023الجدول الزميف
 



 
 

 متطلبات التقد�م لصندوق األردن لدعم لألفالم 

 حسب الفئة  المتطلبات 
ي ملف 

، ما لم ينص ع� خالف ذلك. الخانات PDF�جب استالم المستندات �ن
ي تحتوي عالمة 

 تعت�ب إلزام�ة  ✓اليت

إنتاج ف�لم قص�ي 
ي 
ي أو  روايئ

أو  وثائ�ت
ي  أو  تج��يب

 تح���ي 

 تط��ر األفالم
 الروائ�ة الط��لة 

 تط��ر األفالم
الوثائق�ة 
 الط��لة 

تط��ر 
المسلسالت  

 التلف��ون�ة

 إنتاج األفالم 
 الروائ�ة الط��لة 

 األفالم إنتاج 
الوثائق�ة 
 الط��لة 

 ما بعد اإلنتاج 
 لألفالم الروائ�ة 

 الط��لة 

 ما بعد اإلنتاج 
لألفالم الوثائق�ة 

 الط��لة 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ للصندوق مكتمل طلب التقد�م 

ي الص�غة الصح�حة
لمعرفة  . ير�ب االطالع ع� نموذج التقد�م السينار�و، كامل و�ن
ي /  متطلبات كل فئة  

 الحلقة التج��ب�ة  ال ينطبق ✓ تح���ي روايئ
(Pilot) 

 ال ينطبق ✓ ال ينطبق ✓

ي  ير�ب االطالع ع� نموذج التقد�م لمعرفة متطلبات كل فئة .  */TV Bible المعالجة
  وثائ�ت

ي  /   تج��يب
 ✓ ال ينطبق ✓ ال ينطبق TV Bible ✓ ال ينطبق

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ * المل��ة الفك��ةشهادة �سج�ل 

ي و  مادة مصورة ألعمال سابقة أو نماذج 
�جب ارسال  -ما بعد اإلنتاج لجميع فئات الوثائ�ت

نت من خالل طلب التقد�م.   مواد الف�ديو كروابط ع�ب اإلن�ت
   )نموذج لمعرفة متطلبات كل فئةالير�ب االطالع ع� (

ي 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ وثائ�ت

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ✓ التح��ك�ة لألفالم (Storyboard) القصة المصورة 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ PDFصورة أو  -�سخة عن جواز سفر المنتج/ اإلقامة

 ✓ ✓ ✓ ✓ إن وجد ✓ إن وجد  ✓ PDFصورة أو   -�سخة عن جواز سفر المخ�ج/ اإلقامة

 اذا لم �كن المخ�ج ✓ إذا لم �كن المخ�ج ✓ ✓ إذا لم �كن المخ�ج ✓ ✓ PDFصورة أو  -�سخة عن جواز سفر ال�اتب/ اإلقامة

ن وطاقم العمل  ✓ ✓ ✓ ✓ إن وجدت إن وجدت إن وجدت ✓ قائمة كاملة للممثلني

ن مالك الحقوق (ال�اتب أو المخ�ج) والمنتج   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ *�سخة عن اتفاق�ة التط��ر/ االنتاج ما بني

 ال ينطبق ال ينطبق ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ برنامج اإلنتاج / خطة التط��ر

 ✓ ✓ ✓ ✓ ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ✓ خطة ما بعد اإلنتاج 

ام من جميع   ن ك رسالة تعهد/ال�ت ن أو اتفاق�ة اإلنتاج المش�ت  إن وجدت إن وجدت إن وجدت إن وجدت إن وجدت إن وجدت إن وجدت إن وجدت الممولني

ي شكل جدول ب�انات أو جدول منظم 
ان�ة �ن ن ي أن تكون الم�ي

ان�ة التفص�ل�ة و�نب�ن ن الم�ي
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ بوض�ح. 

ي ذلك النسب 
حة الخطة المال�ة: خطة واضحة وكاملة بما �ن المئ��ة للمصادر المق�ت

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ * للتم��ل. 

 

 .للم��د من المعلومات األسئلة المتكررة صفحة راجع*


