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 األردنیة األفالملمشاریع المالي الرد معاییر 

 التي تُنتج كلیًا أو جزئیًا في المملكة األردنیة الھاشمیة 
 
 

 التعریفات :1
 األردنیة لألفالم.الملكیة : الھیئة "الھیئة"

 األردنیة لألفالم.الملكیة الھیئة  مفوضي: مجلس "المجلس"

: اللجنة التي یعینھا المجلس الستیفاء الصالحیات المنصوص علیھا ضمن ھذه المعاییر وأیة صالحیة أخرى "اللجنة"
ض  المجلس بھا. ھایفّوِ

اإلنتاج) والعملیات التي تُنفذ داخل المملكة كلیًا أو جزئیًا وینتج عنھا  -أنشطة اإلنتاج (اإلنتاج المسبق  "مشروع اإلنتاج":
 فیلم طویل.

 دقیقة بحد أدنى. 60أي فیلم مدتھ  "الفیلم الطویل":

 .ددتھا الھیئةالتي ح تقییمال لجداولأي إنتاج یحصل على الحد األدنى للنقاط الالزمة للتأھل وفقًا  :"فیلم أردني"

 : المملكة األردنیة الھاشمیة."المملكة"

 لمشاریع اإلنتاج بموجب المبادئ والمعاییر المنصوص علیھا أدناه. المعروض الرد المالي: ھو "الدعم"

 دن بھدف اإلنتاج ومرخصة من قبل ھیئة اإلعالم.رشركة مسجلة في األ"شركة اإلنتاج" 

 في المملكة األردنیة الھاشمیة. المرئي والمسموع : ھیئة اإلعالم"ھیئة اإلعالم"

المالي المسجل والمرخص في المملكة بموجب القوانین المحلیة، والمكلف من قبل شركة اإلنتاج  المدقق: الحسابات" مدقق"
 معتمًدا من قبل الھیئة. المدققلغرض ھذه المعاییر بشرط أن یكون 

 الحسابات للمصاریف المؤھلة المدققة بخصوص المشروع. مدققن قبل : التقریر الصادر مالحسابات" مدقق"تقریر 

: المواطنون األردنیون المقیمون في األردن وغیر األردنیین الذین یحملون تصریح اإلقامة الرسمیة في األردن" مقیمو"
 األردن.

 .الرد الماليللحصول على : ھو خطاب تأكید مشروط تصدره الھیئة لإلقرار بأن المشروع تأھل "إشعار التأھیل الرسمي"

 المصاریف المستوفیة للشروط: 2
والسلع والخدمات، التي تُشترى من السوق المحلي وتُستخدم أو تستھلك من قبل شركة اإلنتاج وشركة  الموادتكلفة  -أ

 رض مشروع اإلنتاج فقط.اإلنتاج المحلیة أو أیھما داخل المملكة لغ
الرواتب والدفعات والمنافع اإلضافیة والرسوم والبدالت وجمیع المكافآت التي تُدفع إلى أي موظف یعین بموجب  -ب

 عقد مع شركة اإلنتاج أو شركة اإلنتاج المحلیة أو كالھما، بشرط أن یكون ذلك الموظف مقیًما باألردن.
خصیصاَ والسلع ذات الصلة من السوق المحلي و المالبسو واالزیاءإیجار المعدات والسیارات  بدالتتكلفة أو  -ت

 لغرض مشروع اإلنتاج وحده في المملكة.
وإدخال إلى الجھة األردنیة المقدمة للخدمة المدفوعة ورسوم التخلیص الجمركي الرسمیة أو المھنیة  النقلرسوم  -ث
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 مشروع اإلنتاج.في  استخدامھالغایات المعدات المواد و
، وأماكن اإلقامة التي تُستغل بشكل مباشر ألغراض مشروع اإلنتاج داخل المملكة تصویرالإیجار مواقع بدل  -ج

 .ولغرض اإلنتاج فقطوأثناء مدة أنشطة ما قبل اإلنتاج وأنشطة اإلنتاج التي تُنفذ في األردن 
اإلنتاج، بشرط أن تكون الجھة المقدمة للتأمین شركة تكلفة التأمین على مشروع اإلنتاج أو أي مكون من مشروع  -ح

 تأمین أردنیة مرخصة.
 المصاریف المرتبطة والمستحقة لمجموعة اإلنتاج وشركة خدمات اإلنتاج فیما یتعلق باألنشطة في المملكة.  -خ
 تذاكر السفر من المملكة وإلیھا الصادرة من قبل شركة ناقلة أردنیة وطنیة. -د
 روبات في المملكة.مصاریف األطعمة والمش -ذ
 مصاریف الخدمات المھنیة مثل الخدمات القانونیة وخدمات التدقیق المالي التي تُدفع إلى شركة أردنیة. -ر
تُعتبر مصاریف مرحلة ما حیث المصاریف المدفوعة نظیر أنشطة مرحلة ما قبل اإلنتاج وأنشطة مرحلة اإلنتاج،  -ز

 بعد اإلنتاج غیر مستوفیة للشروط.

 ذلك. لھامصاریف مستوفیة للشروط إذا تراءى كمل أیة مصاریف أخرى أن تشیجوز للجنة 

حسب تقدیرھا  لھاأیة تكلفة أو مصاریف تقدمھا شركة اإلنتاج أو شركة اإلنتاج المحلیة، إذا تراءى  رفض جنةیجوز لل
بنیة احتیالیة أو كانت التكلفة زائدة بشكل مبالغ فیھ ولم تكن ضمن حدود  إدراجھا ا أن تلك التكلفة أو المصاریف تموحدھ

 المعتادة الساریة في األردن. األسعار

 العتبارھا تكلفة مستوفیة للشروط. الرد الماليیجب تحمل جمیع التكالیف والمصاریف بعد توقیع اتفاقیة 

 : وصف الدعم3
التي یجب توقیعھا قبل بدء  ،الرد الماليتفاقیة اینة في ھذه الشروط وفي طبیعة نقدیة وضمن الحدود المب تیكون الدعم ذا

بعد إنجاز أنشطة مشروع وبمجرد الموافقة علیھ من مجلس الھیئة أو اللجنة، روع اإلنتاج، ویتعین تسدید الدعم أنشطة مش
 اإلنتاج في المملكة.

أي ما  ،أردني ) دینار355,000وخمسة وخمسین ألف (یتعین أال تقل المصاریف المستوفیة للشروط عن مبلغ ثالثمائة 
 دوالر أمیركي تقریبا.  50،000یعادل 

 أدناه: المبینة لشرائحبموجب المصاریف المستوفیة للشروط بحسب ا الرد الماليویتعین الموافقة على 
وخمسین ألف % من المصاریف المستوفیة للشروط إذا كان المبلغ اإلجمالي بین ثالثمائة وخمسة  10نسبة  -أ

 .دینار أردني) 1,000,000مبلغ ملیون (حتى و) 355,000(
 ) دینار.1,000,000% من المصاریف المستوفیة للشروط إذا كان المبلغ اإلجمالي یزید عن ملیون ( 15نسبة  -ب

دوالر  353،000) دینار أردني، أي ما یعادل 250,000خمسین ألف (یكون الحد األقصى لمبلغ الدعم بمبلغ مائتین و
 .عن كل مشروع إنتاج.أمیركي تقریبا، 

 
 : مقدم الطلب وأھلیة المشروع:4

 یجب أن یكون المنتِج مسجًال في األردن بھدف اإلنتاج ومرخًصا من قبل ھیئة اإلعالم. -أ
 .الرد الماليیتعین على شركة اإلنتاج تسویة جمیع مستحقاتھا ودیونھا في األردن قبل أن یحق لھا الحصول على  -ب
 یكون مشروع اإلنتاج مرشًحا للدعم من قبل المجلس واللجنة أو أیھما. -ت
 ة للتأھل وفقًایجب أن یتأھل المشروع باعتباره إنتاًجا أردنیًا، عن طریق الحصول على الحد األدنى للنقاط الالزم -ث

 .التي حددتھا الھیئة تقییمال لجداول

على أنھا إنتاج مشترك بموجب اتفاقیات ثنائیة محددة رسمیاً یكون لعملیات اإلنتاج المعترف بھا  عملیات اإلنتاج المشترك:
نفس الحقوق وعلیھا نفس االلتزامات التي تكون للشركة المؤھلة المحلیة طالما أنھا تستوفي معاییر األھلیة  ،مع األردن

یكون شریك أغلبیة أو شریك أقلیة،  عمنوبغض النظر  ،المنصوص علیھا في ھذه الوثیقة ومعاییر المعاھدة ذات الصلة
 .الدعمطلب ویجب أن یكون مستلم فإن المنتِج المشترك األردني ھو الذي یجب أن یتقدم بال

 
 

 : التقدم بطلب للحصول على الدعم5
بمدة الفعلي قبل الیوم األول للتصویر یتعین على شركة اإلنتاج أن تقدم رسمیًا جمیع المستندات المالئمة (المدرجة أدناه 

 ) یوًما60ستین (
 نموذج الطلب.. 1
 في األردن.لبنود المصاریف المیزانیة التقدیریة المفصلة . 2
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 ملخص للمشروع والنص وموجز للمعالجة.. 3
 الجدول العام لألعمال السمعیة البصریة وجدول تنفیذ المشروع.. 4

وحصل  "،كفیلم أردنيوإذا حصل الفیلم على الحد األدنى لعدد النقاط ذات الصلة لالعتراف بھ " ،تتولى الھیئة تقییم الطلب
 تصدر الھیئة إشعار التأھل الرسمي. ،اإلنتاج مؤھلعلى اعتماد اللجنة وموافقتھا بأن 

ن زادت میزانیة اإلنفاق والمصاریف المستوفیة للشروط إبعد تسلیم الطلب من أجل الموافقة المؤقتة،  تغییرات المیزانیة:
یجب لنھائي، % من التقدیر األصلي قبل اإلنجاز والتسلیم ا 10التقدیریة المبینة في إشعار التأھل الرسمي بما یزید عن 

، تحتفظ الھیئة بالحق في منح الزیادة تجاوزت النسبة المذكورةخطیًا على الفور بتلك التغییرات. إذا اتضح أن  إبالغ الھیئة
 % فوق مصاریف التأھل الكلیة، حسبما ھو مبین في إشعار التأھل الرسمي. 10الحافز النھائي على ما ال یتجاوز نسبة 

 بین أنھا مبررة، یتعین صرفھا بحسب تقدیر المجلس وحده.في حال صرف بدالت أخرى ت

 : فترة أھلیة المشروع6
) أشھر من تاریخ تقدیم الطلب، وخالف ذلك، یعد 6الخاصة بالمشروع خالل ستة ( لإلنتاجالتحضیر یجب أن تبدأ مرحلة 

 الطلب ملغیًا ویُضطر المنتِج إلعادة تقدیم الطلب علًما بأن الھیئة ملزمة بقبول الطلب الجدید.

تحمل التكالیف أنشطة المشروع وتُنجز األنشطة ویتم  خاللھافترة أھلیة المشروع ھي الفترة المحددة في االتفاق تبدأ 
 الضروریة لتنفیذ المشروع.

 : التسلیم النھائي للوثائق:7
یسلم التقریر الرسمي وجمیع الوثائق الداعمة بموجب "إرشادات الحسابات أن  مدققبعد إنجاز المشروع، یتعین على 

ز مشروع ) یوًما من إنجا90)، إلى الھیئة خالل فترة أقصاھا تسعون (1التدقیق واإلرشادات المالیة" الواردة في الملحق (
 اإلنتاج.

 : دفع الدعم8
إلى الھیئة للموافقة النھائیة.  الرد الماليعلى تقریر مراقب الحسابات، یتعین على اللجنة أن تحیل طلب  لجنةإذا وافقت ال

بمجرد أن توافق الھیئة على الدعم، یكون مشروع اإلنتاج مؤھًال للحصول على الدعم بمبلغ إجمالي یحدد وفقًا للشرائح 
 المحددة في ھذه المعاییر.

. وخالف لجنةخ موافقة التاری ) یوًما من150مائة وخمسین (على الھیئة أن تدفع الدعم إلى شركة اإلنتاج المحلیة خالل  یتعین
 .الرسمي (أقساطھ) في إشعار التأھیل بتحدید برنامج الدفعاتالھیئة  ستقومذلك، 

 : التزامات المنتِج:9
 

%) من إجمالي عدد أفراد طاقم العمل على األقل 70سبعین بالمائة ( یجب أن یُعیَّن نسبة الموظفون األردنیون: -أ
 باألردن أو أي منھم لتقدیم الخدمات في المملكة فیما یتعلق بمشروع اإلنتاج.من المواطنین األردنیین والمقیمین 

 
) متدربًا في مجال 20قبل بدء التصویر، یعین مشروع اإلنتاج ما ال یقل عن عشرین ( المتدربون األردنیون: -ب

 اإلنتاج، بحیث یكونون على النحو التالي:

 لمنصب رئیس قسم. لوظائفمتدربین على األقل  ) مواطنین أردنیین3ثالثة ( -أ
بأسلوب التدریب  (ATL)) مواطنین أردنیین على األقل متدربین لوظائف االنتاج العلیا 3ثالثة ( -ب

 بالتكرار.

 
 ستقوم الھیئة بتزوید قائمة متدربین وجدول التدریب بحسب مدة اإلنتاج ومواقع التصویر. 

وبدل المصروف الیومي  اإلقامة واالنتقالممیزات التي تتضمن ویقدم كل متدرب الخدمات للمنتِج المحلي ویُمنح ال
 الممنوح للطاقم.

 
 عالوة على ذلك، یجوز للھیئة أن تطلب الحق في تنظیم ما یلي:

 الرحالت المیدانیة التعریفیة والتعلیمیة لمجموعة مشروع اإلنتاج.. 1
 تدریبیة رئیسیة للمواھب األردنیة المحلیة. ندوات. 2

 یجب أن یُقدم المشروع بوصفھ إنتاًجا أردنیًا. اإلھداء:  -ت
ً یمنح مشروع اإلنتاج للھیئة  على الشاشة (غیر متحرك وغیر مصحوب بالموسیقى) في عناوین النھایة شكر ثابتا
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 على النحو التالي:لم یترات" وعلى الفی"الت

 تم التصویر في المملكة األردنیة الھاشمیة
 لألفالم ألردنیةا الملكیةبدعم من الھیئة 

 إدراج شعار الھیئة] مع[ 

إطالق مسبقة للفیلم قبل عرض /أو عروض یمنح المنتُِج الھیئةَ الحَق في إجراء  :عرض حصري مسبق في األردن -ث
ي المھرجانات. وإن ف )، سواًء أكان ذلك في المسارح أومحلیًا أو إقلیمیًا أو دولیًا (بمدة ال تقل عن أسبوعین اإلنتاج
خالل ھذا العرض یتم االتفاق علیھ بین الھیئة وشركة اإلنتاج ضمن اتفاقیة الرد وجود طاقم الممثلین الرئیسي طلب 
 . المالي

) على األقل (یُشار إلیھ 1یحق للھیئة أن تصدر على األقل تصریًحا صحفیًا إعالمیًا واحًدا ( التصریح الصحفي: -ج
یتعلق بالفیلم بخصوص تصویر مشاھد معینة للفیلم في المملكة، بشرط أن  فیما بعد بكلمة "التصریح الصحفي") فیما

لمنتِج، وال یجب أن تُمنع ھذه الموافقة من قبل ایخضع شكل ذلك التصریح الصحفي ومضمونھ للموافقة الخطیة المسبقة 
 ألسباب غیر مبَررة.

منشورات وسائل التواصل االجتماعي التي تنشرھا الھیئة بخصوص  :منشورات وسائل التواصل االجتماعي -ح
تصویر مشاھد معینة تتعلق بالفیلم في المملكة، بما في ذلك منشورات وسائل التواصل االجتماعي التي ستكون الھیئة 

 قادرة على نشرھا في الیوم األخیر للتصویر الرئیسي الذي تم اإلعداد لھ في المملكة.
الخاصة باألنشطة التحضیریة وأنشطة التصویر في المملكة، حیث یمنح المنتُِج فریَق الھیئة  الكوالیسفیدیو وصور  -خ

كما یلتزم المنتج  ةالفتوغرافی مقاطع الفیدیو والصورحق الدخول الى موقع التصویر اللتقاط األردنیة الملكیة لألفالم 
 .بناء على طلبھا الھیئة الملكیة األردنیة لألفالم بالمحتوى المالئم بتزوید

مع الممثلین الرئیسیین/  مقابالت مصورةلألفالم بالحق في إجراء األردنیة أثناء اإلنتاج، تحتفظ الھیئة الملكیة  :المقابالت -د
للترویج. وسوف تُستخدم ھذه على ستخدم لتُ  شھاداتھم للحصول على الممثالت الرئیسیات، والمخرج والمنتجین ومصمم اإلنتاج

 الصعید المحلي والدولي للترویج لصناعة األفالم في األردن.
لیتم  حقوق االستخدام الثقافیةنسخة من المنتج النھائي مع إصدار الحصول على لألفالم األردنیة یحق للھیئة الملكیة  -ذ

اإلصدار  من تاریخعام واحد بعد والمكتبات) لمدة غیر محدودة  سفي الفعالیات المحلیة (المھرجانات والمدار عرضھا
 التجاري على مستوى العالم.

لألفالم بأن تستخدم مقتطفات من الفیلم األردنیة بعد إصدار الفیلم، یخول المنتُِج الھیئة الملكیة  :ستخدام المقتطفاتإ -ر
 السیاحة.أو و/ألردن بوصفھا وجھة لإلنتاج السینمائي لألغراض الترویج 

یُطلب من المنتِج أن یمنح الھیئة الملكیة األردنیة لألفالم حقوق الملكیة الستخدام بعض اإلكسسوار و/أو المعدات  -ز
التي تُستخدم في أثناء التصویر في  و/أو الدیكورات األصلیة أو الحق لعمل نسخة (لغایات االستخدام غیر التجاري)

المتاحف رویج األردن لسیاحة األفالم مثل ألغراض العرض والترویج أثناء تاألردن، ویمنح الحقوق باالستخدام 
 . رض الدولیةاالمحلیة واألماكن السیاحیة ومواقع تصویر الفیلم وخالل المشاركة في المع

موقع علیھا من المخرج أو الممثل الرئیسي/ الممثلة  )Poster(نسخة أصلیة من الصورة الترویجیة لإلنتاج  -س
 ة.الرئیسی

 
 : التعلیمات التنفیذیة10

لمشاریع إنتاج الرد المالي یتعین على اللجنة أن تصدر تعلیمات تنفیذیة بشأن تنفیذ وإدارة المبادئ والمعاییر لبرامج 
 األفالم التي تنتج بالكامل أو بشكل جزئي في المملكة.

 

 :عامة: أحكام 11

، حتى إذا كان الرد الماليیحتفظ المجلس بالحق في أن یرفض أي طلب مقدم بشأن مشروع إنتاج للحصول على  •
 یستوفي الشروط السالف ذكرھا.

تحتفظ اللجنة بالحق في أن تسمح بأیة استثناءات ألي مشروع إنتاج بعد الحصول على موافقة المجلس. ویتعین  •
 على أي استثناء وأن یقدم التبریرات المالئمة.على المنتِج التقدم بطلب خطي للحصول 

 .ضمن المعاییر المذكورةیحتفظ المجلس بالحق في أن یطلب أیة مستندات أو شھادات غیر منصوص علیھا  •
یجوز لشركة اإلنتاج أن تتقدم بطلب بخصوص اإلعفاءات الجمركیة واإلعفاءات من ضریبة المبیعات بموجب  •

 ، بشرط أن تُستوفى الشروط على النحو المالئم.2014 أیلول 10لصادر بتاریخ ا 5437قرار مجلس الوزراء رقم 
دعم ممنوح، سواًء ُوقِّعت اتفاقیة التخفیض أم لم تُوقَّع، وسواًء صدرت أو لم تصدر أي یجوز للھیئة أن تسحب  •
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غیر قانوني. موافقة مسبقة إذا كان مشروع اإلنتاج یشتمل على محتوى یخالف الدستور أو یشتمل على محتوى 
ولن یستحق التمویل أیًضا أیة أفالم ترتكز على اإلباحیة أو على تمجید العنف أو تخالف األدیان مخالفة صریحةً 

 على نحو غیر الئق.
 

 )1ملحق (ال

 التدقیق واإلرشادات المالیة
 
یُطلب من المنتِج والُمنتِج المحلي وشركة خدمات اإلنتاج أو أي منھم أن یفتح حسابًا بنكیًا مخصًصا لإلنتاج وینبغي ان 

عملیات الدفع. ویجب أن یُقدم كشٌف  وضحتضمن ملف مرجع متقاطع لجمیع المعامالت التي تُرفع بشأنھا مطالبةٌ تی
 تندات.بالمعامالت البنكیة مع التسلیم النھائي للمس

 
على المصاریف التي تتعلق باإلنتاج المتأّھِل. یجب على المنتِج المتأھل  تدقیقًا كامًال عند إنجاز اإلنتاج، یتطلب التسلیم النھائي 

والُمنتِج المحلي وشركة خدمات اإلنتاج أو أي منھم أن یقدم التكالیف النھائیة التي یُطالب بالحوافز بشأنھا نتیجة اإلنتاج 
لى الفئات التي وردت في ھذه اإلرشادات. المتأّھِل حسبما ھو مبین في ھذه الوثیقة، مع اإلشارة بطریقة صحیحة بناًء ع

  .)یجب أن یكون اإلسناد المتقاطع مرجعیًا( ویجب أن تكون المصروفات والسندات متقاطعة بشكل واضح لیسھل تتبعھا.

بت الدفع یجب أن یدعم التكالیَف النھائیةَ التي تتعلق بإنفاق األردن على اإلنتاج المتأّھِل فواتیٌر وإیصاالٌت صحیحةٌ، وأدلة تث
(یمكن تقدیم الدلیل الثبوتي على الدفع عن طریق مذكرة التحویل البنكي أو نسخة من الشیك المصروف أو إیصال رسمي 
من المورد. ویجب أن یُرفق بالفاتورة دلیُل إثبات الدفع. (في حال إذا لم یُرفق ذلك بالفاتورة، تُعامل الفاتورة على أنھا فاتورة 

إلى جانب نسخٍ من جمیع العقود وإیصاالت الدفع وأدلة إثبات دفعات ضرائب الدخل فیما یتعلق غیر مستوفیة للشروط) 
 باألجور.

 
 یجب تحدید اإلنفاق في األردن بوضوح وعلى النحو التالي:

 یجب أن یحدد اإلنفاق المحلي بوضوح وبشكل منفصل. .1
 یجب أن یحدد اإلنفاق غیر المستحق بوضوح وبشكل منفصل. .2

 العقود/ الفواتیر باللغة العربیة أو باللغة اإلنجلیزیة.یجب تقدیم 
 

لة أن تقدم المستندات التالیة إلى الھیئة:  عند إنجاز اإلنتاج المتأّھِل، یجب على الشركة المتأّھِ
 

إشعار خطي فوري بأن أعمال مشروع اإلنتاج في األردن لإلنتاج المتأھل قد أُنجزت، مع تفاصیل إجمالي عدد  )أ
 یر في األردن وتواریخ حدوث ذلك.أیام التصو

 قائمة تفصیلیة لألفراد الذین اشتركوا في اإلنتاج في األردن على النحو التالي: )ب
 

 طاقم العمل )1(
 مؤدي المشاھد الخطرة والمھارات الخاصة )2(
 الفنانون المتمیزون وبدالؤھم )3(
 الطاقم المحلي )4(
 الطاقم األجنبي )5(
 شركات الخدمات المتعاقد معھا )6(
 قائمة األفراد أیًضا على ما یلي:یجب أن تشتمل  )7(

 الجنسیة/ اإلقامة .1
 رقم بطاقة الھویة الوطنیة/ رقم جواز السفر .2
 مدة العقد .3
 الدور المؤدى أثناء اإلنتاج .4

 
القائمة النھائیة لمواقع التصویر المستخدمة (مع عنوانھا) بما في ذلك نسٌخ من خطاب عدم ممانعة أو نموذج  )ت

 الجھات المالكة للمنشآت (سواء كانت تابعة للجھات الخاصة أو الحكومیة).اإلخالء من المسؤولیة من 
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 یجب أن تشتمل الحسابات الواجب تقدیمھا على ما یلي:

 موجزات المصاریف (موقع علیھا من مدقق حسابات معتمد) تتكون مما یلي: -1
للشروط والمصاریف غیر إجمالي اإلنفاق الفعلي في األردن (بما في ذلك المصاریف المستوفیة  -أ

 المستوفیة للشروط).
 إجمالي المصاریف المحلیة المستوفیة للشروط نظیر الحافز المطالب بھ. -ب

 
الحسابات التي تبین تفصیلیًا المبالغ المنفقة على كل عنصر فردي بالمشروع، منفصًال بالنسبة للمصاریف  -2

 ادات المبینة في ھذه الوثیقة):المستوفیة للشروط في األردن (حسبما ورد تعریفھا في اإلرش
 االقامة  -أ
 السفر جًوا -ب
  ةتكالیف االستطالع والزیارات التجریبی -ت
 أجور طاقم العمل -ث
 بدل المصروف الیومي -ج
 بدالت موقع التصویر -ح
 اإلیجارات -خ
 الخدمات -د
 خدمات االستشارات المھنیة -ذ
 اإلنشاءات شاملة بناء مواقع التصویر -ر
 استودیوھات األفالم األردنیة -ز
 متفرقات  -س

 
 یجب أن تلتزم جمیع قیود الحساب بما یلي:

 أن تحتوي على إحالة مشتركة واضحة (بموجب الفئات المبینة إیجاًزا في ھذه اإلرشادات) -أ
 تدعمھا نسٌخ من الفواتیر -ب
 العقود واالتفاقیات بشأن مطالبة تخفیض الحافز -ت
 دلیل إثبات الدفع (حسبما ھو مبین في ھذه اإلرشادات) -ث
ن من تحدید ھویة مستلم الدفعةمعتمدة عن طریق  -ج  اإلیصاالت الصحیحة التي تمّكِ
نسخة من اتفاقیة خدمة اإلنتاج المبرمة بین شركة خدمات اإلنتاج وشركة اإلنتاج والمنتِج أو أي منھم،  -ح

 حسبما ینطبق
 
 

األجور یجب أن تكون مدعومة بتحلیل تفصیلي لكشف  ،الرد الماليبخصوص تكلفة العمالة التي یُطالب بشأنھا  -3
 على النحو التالي:

المصاریف بشأن الموظفین، الذین یعینون تعیینًا مباشًرا في اإلنتاج المتأّھِل أو ممثلھ القانوني (شركة خدمات  -أ
اإلنتاج المسجلة) بدوام كامل أو بدوام جزئي أو بعقد خدمة ویحملون الجنسیة األردنیة أو لدیھم إقامة في األردن 

 ب قوانین األردن.ویعملون في األردن بموج
نسخة من قسائم الرواتب للموظفین المدرجین في كشف الرواتب وفواتیر مع إیصاالت للموظفین المبرم معھم  -ب

 عقد خدمة، حسبما ینطبق.
 . للرد الماليمصاریف المؤھلة  العقود واالتفاقیات بشأن أیة -ت
 دلیل إثبات الدفع (حسبما ھو مبین في ھذه اإلرشادات) -ث
اإلیصاالت التي تتعلق بتورید ضریبة الدخل على الدخل المدفوع في األردن ألي فرد یعمل لدى المنتِج نسخ من  -ج

 أو یعمل لدى منتِج محلي أو شركة خدمات إنتاج.
نسخ من اإلیصاالت التي تتعلق بتورید ضریبة الدخل المقتطعة على دخل أي فرد لیس مقیًما بشكل اعتیادي  -ح

رض خدماتھ إلى اإلنتاج باعتباره أحد أفراد طاقم أجنبي أو یعمل ممثًال، أو مؤدیًا في األردن وكان یعمل أو ع
 أمام كامیرا أو مخرج أفالم. (إذا كان ینطبق).

بالنسبة لألفراد المدرجین في كشف الرواتب، نسخة من تحلیل كشف الرواتب الشھري التفصیلي الذي یتضمن  -خ
 دخل للموظفین.وضریبة ال االجتماعيكشوف اقتطاعات الضمان 

 
یجب تقدیم كشف المعامالت البنكیة مع التسلیم النھائي لجمیع المعامالت المقبولة، ویجب أن یبین الكشف  -4

بوضوح معامالت الدفع ویجب أن یعطي ملف مرجع متقاطع بوضوح إلى الفاتورة/ قسیمة الراتب التي 
 تتعلق بھ كما ھو متعارف علیھ في الممارسة المحاسبیة.

 
تبین وجود أیة حاالت قصور حیث لم تكن المستندات المقدمة مطابقة للمعایر المحدد، قد یتسبب ذلك في عدم قبول  في حال
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 ھذا البند التسلسلي على الفور.
 

 عند استالم التقریر المدقق وفور المراجعة النھائیة من قبل لجنة حوافز المفوضین، یتعین إصدار "شھادة نھائیة".
 

لة في موعد أقصاه  الرد الماليیتم دفع مبلغ  من تاریخ "التسلیم  ) أشھر5خمسة (إلى الحساب البنكي المعني للشركة المتأّھِ
 النھائي" كما ھو مبین في ھذه الوثیقة. ویكون ھذا مع مراعاة ما یلي:

االتفاقیة الموقعة. وتحتفظ حتى تُستوفى االلتزامات المنصوص علیھا في  الرد المالي% من مبلغ  10تحتجز الھیئة ما نسبتھ 
 % إذا لم تمتثل الشركة المتأھلة لاللتزامات المنصوص علیھا. 10اللجنة بالحق في احتجاز ما نسبتھ 

 
 المصاریف المستوفیة للشروط والمصاریف غیر المستوفیة للشروط

المصاریف المستوفیة للشروط من الشركة المتأھلة (أو خالل ممثلھا القانوني في األردن) التي قُدم بشأنھا طلٌب  دفعیجب 
لإلنتاج المتأھل وتسھم مباشرةً في احتیاجات اإلنتاج. یجب أن تتعلق المصاریف بشكل مباشر باإلنتاج المتأھل. ویجب 

ات اإلنتاج أو أیھما (مع عقد اتفاق خدمة اإلنتاج الساري المبرم مع إعداد الفواتیر والعقود باسم المشروع وشركة خدم
دائًما باعتباره  الرد الماليالمنتِج لتمثیلھم قانونًا في األردن واإلشارة بوضوح إلى اإلنتاج). وسیتم اإلقرار بالمستفید من 

 الشركة المتأھلة التي تنتج اإلنتاج المتأھل.
 

إیجار السلع والخدمات المدفوعة إلى الشركات المحلیة والمقاولین من الباطن  وتعتبر المصاریف التالیة بخصوص
 "مصاریف مستوفیة للشروط" بموجب المعاییر المدرجة أدناه والمبینة تفصیلیًا في ھذه اإلرشادات.

 
 

 مصاریف المستوفیة للشروطال
 للشروط بخصوص الحافز المالي:تكون المصاریف التالیة التي یتم تكبدھا في األردن مصاریف مستوفیة 

 
 الوصف الفئة القسم
 مصاریف اإلقامة في  الفنادق وإیجار العقارات لفریق الطاقم األجنبي. اإلقامة  .1.1
مصاریف الطیران ذات الصلة للشحن الجوي والسفر جًوا بین مطار  السفر جوا .1.2

 األردن وأي مطار (على شركة ناقلة وطنیة
فقط) التي لھا صلة مباشرة باإلنتاج المتأھل إلى جانب المصاریف (بما  

في ذلك جمیع ضرائب المطار، مثل ضریبة المغادرة ومصاریف خدمة 
المسافر، ومصاریف األمن والمصاریف المشابھة) التي تتم مكابدتھا في 
أي مطار أردني بخصوص ذلك السفر الجوي. التكالیف المرتبطة 

عة الزائدة أیًضا مصاریف مؤھلة للحصول على بمصاریف األمت
 التخفیض.

 تكالیف العمال  .1.3
 (شاملة المزایا اإلضافیة)

المصاریف بشأن الموظفین، الذین یعینون تعیینًا مباشًرا في الشركة 
لة أو ممثلھا القانوني (شركة خدمات اإلنتاج المسجلة) بدوام كامل  المتأّھِ
أو بدوام جزئي أو بعقد خدمة ویحملون الجنسیة األردنیة أو لدیھم إقامة 

 قوانین األردنیة الساریة.الفي األردن بموجب 
 

ل بخصوص تعیین الطاقم المحلي من البدیلین ومؤدي األدوار تكالیف العما
 % ضریبة دخل من أجورھم. 5للیوم الواحد، والذین تم خصم نسبة 

 
 التعریفات:

رسوم التعیین والرواتب واألجور وأجر العمل اإلضافي  تكالیف العمال:
وأجر العمل في اإلجازات، ومكافآت التوظیف بما في ذلك المزایا 

 اإلضافیة.
 

بدل الھاتف النقال، وبدل السیارة، بما في ذلك  المزایا اإلضافیة:
 الوقود.

دینار أردني للشخص في  100المبلغ الیومي بما ال یتجاوز حد أقصى  بدل المصروف الیومي .1.4
 الیوم.

 الرسوم ودفعات التغطیة التي تتعلق بشكل مباشر باإلنتاج المتأھل وتُدفع رسوم موقع التصویر .1.5
إلى مالكي مواقع التصویر، والمجالس المحلیة والجمعیات األھلیة أو 

 األفراد أو الكیانات في األردن.
 یجب تقدیم فاتورة وإیصال.
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 الوصف الفئة القسم
 معدات الصوت. • اإلیجارات .1.6

 معدات التثبیت. •
 معدات الكامیرا. •
 والمعدات الملحقة. ”Drone“معدات كامیرا الطائرات الالسلكیة  •
 الفیدیو والمساعدة والمعدات الملحقة.معدات إعادة تشغیل  •
 والمعدات الملحقة. DITمعدات تقنیة التصویر الرقمي  •
 معدات ضبط اإلضاءة/ المعدات الكھربائیة. •
خدمات النقل البري والمركبات واآللیات المستخدمة في مرافق  •

االنتاج، والتي تشمل إیجار مركبات بسائق أو بدون سائق، ومركبات 
ات والرافعات والمنازل المتنقلة والمقطورات المرافق والشاحن

وشاحنات الشفط، وشاحنات شفط الخزانات، واألحواض والعربات 
والحافالت الصغیرة ومركبات المخصصة لنقل الموظفین ومركبات 

 التصویر في األردن بما في ذلك الوقود.
مساحة االستودیو، ومكاتب اإلنتاج والمخازن، ومرافق الورش  •

خزین، والمنصات وأیة مساحات أخرى الحتیاجات ومساحات الت
 اإلنتاج.

األثاث واألدوات والمعدات للورش وأطقم اإلنشاءات واإلعدادات  •
الفنیة، ومواقع البدء والمعدات األساسیة للوحدات بما في ذلك استئجار 
أدوات التیسیر والخیام والعالمات التجاریة، واستئجار وحدات التدفئة 

 وغیرھا.والتكییف، 
المالبس واالزیاء بما في ذلك المالبس والشعر المستعار واألطراف  •

 الصناعیة والحواجز والمرایات.
المعدات (االكسسوار) بما في ذلك الدیكورات المستخدمة في موقع  •

التصویر، والنباتات الخضراء واألسلحة والطائرات، والمروحیات 
وتُستخدم كإكسسوار والقوارب والیخوت، وأیة أشیاء تستأجر 

 ودیكورات.
 المروحیات. •
 المولدات. •
 المركبات البحریة. •
 المراحیض المتنقلة. •
 السقاالت •
 الشاشة الخضراء. •
 الحیوانات. •
 .الالسلكیة أجھزة االستقبال واإلرسال •
 حاویات جمع النفایات. •
 معدات الصحة والسالمة. •
 معدات المؤثرات الخاصة. •
 معدات الحركات الخطرة. •
 الغوص.معدات  •
بما في ذلك تكالیف التجھیز  -تركیب وتجھیز مواقع التصویر •

 والتفكیك، حسبما ینطبق.
 اإلیجارات األخرى ذات الصلة التي تتعلق باإلنتاج. •

بشرط أن تكون مقدمة خالل فترة التصویر  -خدمات الطعام والشراب  • الخدمات .1.7
 ومقدمة من قبل شركة خدمة تجھیزات الطعام والشراب.

 خدمات الغوص. •
 خدمات المصبغة والتنظیف. •
خدمات مراقبة التراث األردني والمواقع األثریة والمراقبة البیئیة،  •

وتصاریح موقع التصویر التي تصدرھا اإلدارات الحكومیة أو 
 السلطات المختصة أو ما شابھ.

 خدمات األمن. •
 خدمات البرید السریع. •
الرعایة مثل: خدمات الصحة والسالمة: المسعفین ومقدمي  •

الممرضین، واألطباء المجھزین، بما في ذلك خدمات سیارة 
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 اإلسعاف.

خدمات األجھزة األمنیة المحلیة والدفاع المدني والقوات المسلحة  •
 األردنیة.

االتصاالت: مصاریف الھاتف الثابت والھاتف النقال وخدمات  •
 اإلنترنت التي تتم مكابدتھا في األردن.

 تتعلق بالمیاه والكھرباء. فواتیر المرافق التي •
 مصاریف التخلص من النفایات وإزالة التعدیالت من مواقع التصویر. •
 خدمات المؤثرات الخاصة. •
عملیات الترمیم (التكالیف المتوقعة التي تتعلق باألجھزة ومواقع  •

 التصویر والممتلكات باستثناء مشتریات المواد).
قبل شركة تأمین أردنیة.  یتعلق باإلنتاج األردني صادر من -التأمین  •

 (یستثني تأمین الخطأ والسھو).
بشرط أال تتجاوز تلك المصاریف  -بدالت شركة خدمات اإلنتاج  •

في األردن بما ال یتجاوز % من مبلغ اإلنفاق النھائي (الفعلي) 20
 أیھما أقل. دینار أردني، 100,000

المھنیة التي تُنفذ في األردن، الرسوم التي تتعلق بالخدمات  الخدمات المھنیة .1.8
 ویشمل ھذا على سبیل المثال، ولیس الحصر:

 األتعاب القانونیة. •
 أتعاب التدقیق المالي. •
 خدمات مكاتب المحاسبة. •
 مصاریف / رسوم البنوك (باستثناء الفائدة). •
 خدمات الصحة والسالمة. •
 خدمات الھندسة المعماریة. •
 خدمات مھندس اإلنشاءات. •
 أشكال البحث التاریخي.أي شكل من  •
أي شكل من أشكال الخدمات المھنیة/ االستشاریة، بشرط أال تتجاوز  •

 دینار أردني. 50،000یف اإلجمالیة لتلك الخدمة المصار
اإلنشاءات شاملة المباني  .1.9

 المجھزة
 المباني المجھزة في أي شكل.

 یجب تقسیم التكالیف إلى:
 ثم غیر مستوفیة للشروط).تكالیف المواد (تعتبر مشتریات ومن  .1
 أعاله). 4تكالیف العمال (مشتمل علیھا بموجب البند  .2

 .1.10بخالف تلك المدرجة تحت البند 
الخدمات والمعدات واإلیجارات والمشتریات (بما ال یقتصر على ویشمل:  استودیوھات األفالم األردنیة .1.10

المكاتب/ ورش العمل/ مساحات التخزین/ المنصات/ مرافق المیاه/ المواقع 
اإلضافیة التي تتم إدارتھا باسم الھیئة الملكیة األردنیة لألفالم، والممتلكات 

 والمالبس واالزیاء، وغیرھا) والمباني المجھزة. 
 خدمات متنوعة .1.11

 یتم توریدھا في األردن
 بخالف تلك المدرجة وتلك التي تتعلق بشكل مباشر باإلنتاج المتأھل.

 
 لمصاریف غیر المستوفیة للشروطا

 :الرد الماليغیر مستوفیة للشروط بخصوص تكون المصاریف التالیة التي یتم تكبدھا في األردن 
 
 

 الوصف القسم
والمزایا اإلضافیة والرسوم والبدالت وجمیع المكافآت التي تُدفع إلى أفراد الرواتب والدفعات  .2.1

 الطاقم األجنبي.
منھا على سبیل المثال ولیس الحصر: تكالیف المؤلفین، وحقوق القصة  االنتاج تكالیف تطویر .2.2

 والمسرح، وتكالیف كتابة نص الحوار، وتكالیف التطویر والبحث وحقوق الترخیص.

 غرامات / مخالفات المرور. .2.3
الدفعات المؤجلة، والمشاركة في األرباح، والدفعات المتبقیة، والفائدة المستحقة والدیون المشكوك  .2.4

 في تحصیلھا والدیون المعدومة.
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المصاریف العمومیة للعمل (المصاریف التي ال تتعلق بشكل مباشر بإنتاج األفالم. المصاریف  .2.5
بتشغیل شركة وما یُصنف في الممارسة المحاسبیة على أنھ مصاریف إداریة في التي تتعلق 

 القوائم المالیة المدققة).

 تكالیف االستھالك على أیة أصول ثابتة مستخدمة أثناء اإلنتاج. .2.6
 تكالیف التمویل. .2.7
 التقلبات في أسعار الصرف. .2.8
 ضمان حسن اإلنجاز. .2.9

 البنكیة.الفائدة  .2.10
مصاریف الخدمة الداخلیة (ما لم تتم المصادقة علیھا عن طریق عقود داعمة وأدلة تثبت سعر  .2.11

 السوق).
تكالیف االستحواذ والتراخیص وتطویر أیة برمجیات تدعم وظائف الدعم الخاصة بالشركة/  .2.12

 اإلنتاج.
 في ذلك ملف الصحافة اإللكترونیة).تكالیف التوزیع، والترویج وتكالیف التسویق (بما  .2.13
 تكالیف تأمین الخطأ والسھو. .2.14
أیة خسارة وأضرار تحدث أثناء اإلنتاج ألیة ممتلكات تملكھا الشركة المتأھلة أو تستأجرھا (أو ممثلھا  .2.15

 الذي یتصرف نیابة عنھا) بما في ذلك الملكیة الشخصیة وملكیة الغیر.

تتعلق بتكالیف العمال والتكالیف المرتبطة بالسفر للعمل الذي یتم تنفیذه في مواقع المصاریف التي  .2.16
 اإلنتاج المتأھل الموجودة خارج األردن.

التكالیَف النھائیةَ التي ال تدعمھا أدلة تثبت الدفع (یمكن تقدیم الدلیل الثبوتي على الدفع عن طریق  .2.17
المصروف أو إیصال من المورد. ویجب أن یُرفق  مذكرة التحویل البنكي أو نسخة من الشیك

بالفاتورة دلیُل إثبات الدفع. وفي حال إذا لم یحدث ذلك، تُعامل الفاتورة على أنھا غیر مستوفیة 
 للشروط).
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