منوذج طلب إجازة نص مسرحي

إدارة الرتاث والفنون

بياهاث الجهت املنخجت (املسارح ألاهليت  /الشركاث و املؤسساث الخاصت)
اظم الششلت  /املؤظعت
جاسيخ إصذاس الشخصت الخجاسيت

جاسيخ اهتهاء الشخصت الخجاسيت

العىىان

لاماسة

الهاجف الثابت

الهاجف املخحشك

سقم الفالغ

البرًذ الالنترووي

املشفقاث املطلىبت

ً
 وسخت النتروهيت مً الىص املعشحي (مخخىما بالخخم الشظمي للجهت املىخجت)
ً
 وسخت )(DVDمً املعشحيت  -في حاى مان العشض قائما
 شهادة الشخصت الخجاسيت مظاف إليها مضاولت اليشاط املعشحي مشخص مً (املجلغ الىطني لإلعالم)
 لخاب جىاصى مً املؤلف إلى الجهت املىخجت
 صىسة مً الهىيت الىطىيت للمؤلف أو جىاص العفش

بياهاث الكاجب الشخصيت
الاظم الثالثي

الجيعيت

سقم الهىيت

جاسيخ امليالد

العىىان

الهاجف املخحشك

البرًذ لالنترووي

بياهاث النص املسرحي
اظم الىص

اظم املخشج

هىع املعشحيت

اظم املعشح
.................................................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................................ ...........................................................

هبزة عً الىص املعشحي

.................................................................................... ...................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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منوذج طلب إجازة نص مسرحي

إدارة الرتاث والفنون

الاخخيار

حعهذ وإقرار الكاجب ( في حال الخأليف أو إلاعذاد و الاقخباس )
 .1الشجاء اخخياس أحذ الخياساث الخاليت:
 الخأليف  :أقش بأن الىص املقذم هى ملهي مً الفنشة إلى النخابت

 لاعذاد :أقش بأن الىص الزي قمت بئعذاده عً معشحيت  ........................................للمؤلف أو الهاجب ..............................................................
 الاقخباط  :أقش بأن الىص اقخبعخه مً قصت  /معشحيت  /سواًت  ...............................................للهاجب ................................................................
ً
 .2أحعهذ بأن جميع ما رلش أعاله مً معلىماث صحيحت و في حاى جبين عذم صحت املعلىماث ًحق للىصاسة أن جخخز ما جشاه مىاظبا و إلغاء الطلب
 .3في حاى سأث الىصاسة طشوسة مشاهذة العشض ًحذد املهان و الضمان الالصمين لزلو
 .4سظىم إجاصة الىص ( )500دسهم غير معترجعت بعذ جقذًم الطلب ظىاء جم املىافقت على إجاصة الىص املعشحي أو لم ًخم املىافقت عليه
 .5إجاصة الىص املعشحي ظاسيت املفعىى ملذة ظخت أشهش مً جاسيخ لاصذاس
الاسم

الخاريخ

الخوقيع

قرار لجنت النصوص املسرحيت
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

اعخماد قرار لجنت النصوص املسرحيت
املسمى الوظيفي

الاسم

الخوقيع

الخاريخ

الخبير املسرحي
مذير إدارة التراث والفنون
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