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     ..........الدولة      ............  الفرقة    ...........  مسرحية 

 

  حد مساري التأهل ل لتنافس على  ل  الترشحتعلن الهيئة العربية للمسرح عن فتح باب تقديم استمارات  

ال  في  املشاركة  في  هرجامن م شرة  ع  ة ثالثالدورة  التي ستنظم  العربي،   الفترة من  خالل  املغربن املسرح 

 : الضوابط والشروط واملتطلبات التالية  وفق 2023يناير  16إلى 10

الخاصة ا        :الول املسار   • املسرحية  الب  لعمال  املسرح  ال  –عربي  مهرجان  ة ثالثالدورة 

 شرة.ع

صاحب   جائزةة من  النسخة العاشر ب  عمال املسرحية الخاصة ل  ا                                        ني:الثا املسار   •

القاسمي  السمو  محمد  بن  سلطان  الدكتور  عربي  ،الشيخ  مسرحي  عمل  التنافس  )  لفضل 

جائزة واحدة، ال تقبل وهي    .(2022/    11/    20إلى    2020/    1/    1مفتوح أمام العروض املنتجة من  

 اراتي. رهم إمألف د املناصفة، قيمتها املالية مئة 

وحدت الهيئة استمارة التقديم مع تخصيص الحقول الواردة فيها لتمييز املسارين حين يلزم، لذا نرجو    وقد

:  سار حسبامل واختيار، من املتقدمين مالحظة هذه الحقول 
ً
 الصيغة املدرجة تاليا

   ..... من .  لفرقة........   مسؤول فريق مسرحية ........   أنا .........  

 رجاء وضع إشارة على املسار املختار()ب :التالي عبر الخيار بأننا نتقدم لدخول املهرجان ر قأ 

o  فقط.  عروض املهرجان -الول  الول: املسار الخيار 

o  :فقط. عروض الجائزة -املسار الثاني   الخيار الثاني 

o  :ي أحد املسارينمسرحيتنا ف للمسرح تصنيفيترك للهيئة العربية الخيار الثالث . 

 توقيع مسؤول الفريق.......................................... 
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كل الفرق الراغبة باملشاركة ملزمة بتعبئة االستمارة املدرجة أدناه ممهورة بخاتم الفرقة وبتوقيع رئيسها أو  

 .على كل الصفحات بما فيها الصفحات السابقة  مسؤولها

 : حوإجراءات الترش معايير وشروط

تنحت الجديد تحفر في املعرفة و مع إعطاء األفضلية للعروض التي بدأ الجودة، العروض على ميرتكز اختيار 

 . التجديدمعمل األسئلة و مشغل املسرح ، فتطور لغات العرض املختلفةو  واملتجدد

 : املعايير

 . ببعد إنسانيو أن يكون العمل املسرحي عربي املضمون  .1

   .املرشح حي ناصر العمل املسر أن يتحقق عامل التكامل في ع  .2

الع .3 في  تتوافر  املسرحي أن  خالل    مل  من  جمهور  ألوسع  جذب  إلى  عناصر   معرفةالوصول 

الوظيفي    ووضوح املفهوملصانعيه،  ظيفي للمسرح بالنسبة  مسرحية أعمق ووضوح املفهوم الو 

 بالنسبة للمجتمع.

 يجاد حلول مبتكرة. الصادق ل حقيقي و البحث الو  بالتحدياملسرحي أن يتميز العمل  .4

محمد  .5 بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  جائزة  على  املتنافسة  لألعمال  بالنسبة 

ٍف عربي.
َ
ل

َ
 عن ُمؤ

ً
 القاسمي، فيجب أن يكون نص املسرحية عربي التأليف أو معدا

 الشروط:

يكون   .1 و أن      املسرحي   العمل  وتقنيووممثلو  مخرج  مؤلف 
ً
العربيةعربا البالد  قاطن  من  في  أو  ين 

 . املهجر

 ما بين املسرحي ل ن العم أن يكو  .2
ً
  .2022نوفمبر  20إلى  2020يناير  1منتجا

لتعطى   .3 االختيار  في  واألفضلية  باللغة  املسرحية    ألعمالاألولوية  املنطوق  نصها  يكون  التي 

 السوية الفنية. عادلعربية الفصيحة في حال تال
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 شروط خاصة:

 املونودراما.  أعمالال تقبل  •

 هة لألطفال.وجملا  عمال املسرحيةاأل  ال تقبل •

العاملي لحقوق النس • التي تخالف العالن  تقبل األعمال  التي تحمل الزدراء  ال  تلك  أو  ان، 

 العنصرية. التحقير، أو النزعة و 

 اإلجراءات :

في   • االشتراك  باب  املهرجانيفتح  من    مسارات   
ً
التقديم و   .2022يو  ليو   منتصفاعتبارا مهلة  تنتهي 

 .2022نوفمبر  20 ميو مساء 

اللكتروني    املهرجانعلى بريد  ،  للهيئة العربية للمسرح  مباشرة إلى األمانة العامة  ،االستمارة  لستر  •

 يحتوي التسجيل الكامل للعمل   على أن  (ليس للمشاهدة فقطو   )قابل للتنزيلبرابط فيديو    ةمرفق

 و أن يكون واضحا  املسرحي الذي يجب
ً
 . صورةصوتا

 ملطلوبات املذكورة مهمة والزمة دون استثناء( ا لك ) الوثائق التالية: باالستمارةرفق ت •

 مهمات كل فرد فيه. حية و يبين فريق املسر  ملف إداري وكشف  ▪

شخصية  ملف   ▪ و صور  و لملونة  واضحة  الفريق،  أفراد  لجوازاتهم  كافة  تكون لاكذلك  أن  يجب  تي 

 على أقل تقدير.  2023العام  شهر يوليو من صالحة حتى 

يتضمن صور صحف  ملف ▪ ب ا  ي  املختلفة عن  ودة عاليجللعرض  ملا غطته وسائل العالم  ة، وروابط 

 لغايات النشر حين اللزوم.  ،عمل املسرحي ال

ملتطلبات تنفيذ العمل  الشارحة املالئمة الصور و الرسوم الهندسية و املخططات بي مفصل ملف تقن ▪

 و  ات،كسسوار أديكورات و  من املسرحي 
ً
 خامات. و  امقاييسوزنا

 ة في العرض املسرحي. ءطط تفصيلي لخطة الضامخ ▪
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وثائق   ▪ أو  معطيات  تسأي  تفاصيل  و أو  العرض  فضاء  توضيح  على  الفنية   آلياتاعد  تنفيذه 

 التقنية.و 

 نص  ▪
ً
 بصيغة وورد. آريال و  14 باللغة العربية، خط املسرحية مرقونا

 كلمة.  150ملخص عن مضمون العمل بحدود  ▪

إرسال   • في  نقص  البن  واملستنداتالوثائق  أي  في  العو املذكورة  يفقد  السابقة  إلى  د  الدخول  مل حق 

 مرحلة االختيار. 

 : والتحكيم االختيار  لجنتا

في   مشاركةللاملؤهلة    األعمال املسرحية   اختيارعاينة و مللجنة  للمسرح  تشكل الهيئة العربية   •

املسرحية واألعمال  األول  املسار  ضمن  املرحلة  املؤهلة    املهرجان  في  من  النهائية  للتنافس 

 ي. ناملسار الثا

لجنة   • للمسرح  العربية  الهيئة  لتشكل  من  تحكيم  العاشرة  السمو  لنسخة  صاحب  جائزة 

تنظم مرحلتها  التي  ألفضل عمل مسرحي عربي    الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

فعاالنهائية   العربي  من    ةشر عة  لثالثاالدورة  ليات  ضمن  املسرح  قراراتها  و مهرجان  تكون 

 هائية. ن

 .2022ديسمبر  في املسارين منصف لتعلن نتائج التأه •

 التأهل: االلتزامات بعد 

بعدم • الفرقة  تأهله أي  إحداث    تلتزم  إعالن  بعد  مكوناته(  )بكافة  املسرحي  العمل  على  تغييرات 

ال الدورة  فعاليات  ضمن  العربي.ع ة  ثالثللمشاركة  املسرح  مهرجان  من  لهذاوكل    شرة  البند    خرق 

 . لعمل لإلقصاءيعرض ا
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للمسرح  العربي  ةالهيئ  تكفلت • تأثما  بتوفيرة  فضاء يتطلبه  و   يث  تقنية  تجهيزات  من   فنية العرض 

ال البيان  و حسب  املسرحية  فريق  يقدمه  الذي  الفيديو تقني  مع  بمطابقته  فنية  لجنة  تقوم  الذي 

أساسه على  للتنافس  الفريق  قبل  من  الفاملقدم  بلد  من  شحنه  إمكانية  عدم  حال  في  رقة ، 

 . للمهرجان 

الفرق • عرضين  امل  ةتلتزم  تقديم  على  املهرجات  مسارات  من  أي  في  املهرجان،  تأهلة  فعاليات  ضمن 

 فق ما تبرمجه إدارة املهرجان.و 

ب • تتأهل  التي  بالدارجة أو املحكية أن تقدمنا  أعمال مسرحية تلتزم الفرق   ملخصاتللجمهور    طقة 

 . تساهم في تسهيل تلقي العرض ،لعربية الفصيحةبا مكتوبة

ال  • الفرق  أل تتلتزم  تتأهل  اي  مطوية  حد  بتوفير  كتيب  تعريفية  ملسارين  الخاصة يأو  املعلومات  حمل 

 الفريق باللغة العربية. كذلك معلومات الفرقة و و بالعمل ومحتواه، 

تلتزم الفرق التي تتأهل ألحد املسارين باملشاركة املؤتمرات والندوات التي تتعلق بعملها وفق برنامج  •

 تحدده إدارة املهرجان. 

اظ االحتفب  للهيئة العربية للمسرح  من مهرجان املسرح العربي  13ة املشاركة في الدورة  الفرق  تسمح •

 املسرحية ألغراض التوثيق.األعمال بتسجيل 

الدورة   • في  املشاركة  الفرقة  العربي  13تسمح  املسرح  مهرجان  للمسرح  من  العربية  وضع   للهيئة 

  إال إذا أبدى مسؤول العملقناتها  و قعها  مو على  في املهرجان  التسجيل الكامل من العرض الذي تم  

الرغبة   التالي عدم  القرار  خالل  بتعبئة  توالذي    من  املشاركة  الفرقة  املتلتزم  بحقوق القرار  علق 

 التالي: مع وسائل العالم املختلفة والعالقة والتوثيق البث 
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 اسم العمل املسرحي 

 

 الفرقة

 

 والتوثيق والعالقة مع وسائل العالم املختلفة  ثإقرار الفرقة املتعلق بحقوق البهذا 

  تصوير فوتغرافي لصالح الهيئة واملهرجان 

  تصوير كامل العمل فيديو من قبل الهيئة لغايات التوثيق

  نشر الفيديو على موقع الهيئة وقناتها بعد انتهاء املهرجان

  مقتطفات بالفيديو لصالح وسائل العالم املختلفة وبث تصوير

  تصوير مقتطفات ولقطات أثناء التجهيز وفي الكواليس 

 

باملو  • للمسرح  العربية  الهيئة  وصور تحتفظ  وثائق  من  للتنافس  الترشح  ملف  ضمن  املقدمة  اد 

 . لكافة األعمال التي تتقدم للتنافس على دخول املهرجان بكافة مساراته وفيديو ألغراض التوثيق

تكا • الهيئة  بالد  ليف تتحمل  الجوي  أعلى  ر السفر  بحد  الفريق  ألعضاء  السياحية  ،    15جة 
ً
فردا

 املهرجان. بالضافة إلى القامة الكاملة طيلة أيام 

 وغرفة واحدة مفردة.  تتحمل الهيئة تكاليف القامة ألعضاء الفريق في غرف مزدوجة •

ضيف  بلد امل الالزمة لدخول اليلتزم الفريق املتأهل للمشاركة في املهرجان بالحصول على التأشيرات   •

تتعهد الهيئة بتوفير الكتب الرسمية من خالل قنصليته حسب الجراءات املتبعة في هذا الشأن، و 

 في االستمارة هذه في املهرجان.  أسماؤهمالتي تثبت مشاركة أعضاء الفريق الواردة 

 نهرجام  في   العروضتقديم    نظيرالفرقة  مادي للفريق أو    مقابلأي    الهيئة العربية للمسرحال تدفع   •

 . بالنسبة للمسارين  املسرح العربي 
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املهرجان    ميلتز  • في  للمشاركة  املتأهل  يتطلبالفريق  التي  الصحية  واملتطلبات  بالشروط  ها بااللتزام 

 البلد املضيف بما في ذلك التسجيل على املنصات اللكترونية إن لزم.

االستمارة    يلتزم • بهذه  املتقدم  و بامل  املتعلقةتبعات  ال  باحتراموحده  الطرف  الفكرية    حقوق لكية 

 . املسرحي  بالعمل املشتغلين

الثاني مسؤولية   • للمسار  املتقدم  بااملحقوق  اليتحمل الطرف  األطراف   وكافةالعاملين  لية الخاصة 

ف بالعمل  العالقة  محمد  ذات  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  بجائزة  فوزه  حال  ي 

 ؤولية بهذا الصدد.مسأي  تتحمل الهيئة العربية للمسرح والالقاسمي، 

الفر ت • ب  ةقلتزم  مسرحي جائزة  الفائزة  عمل  ألفضل  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 

 . 2023 لسنة  أيام الشارقة املسرحيةمهرجان في  العمل املتوجبتقديم 

الفريق • مخالفة  حالة  ا  ،في  مساري  في  الجائزة،املشارك  أو  الذكر،  ملهرجان  اآلنفة  يحق    الشروط 

 . ومكانة املهرجانلمسرح اتخاذ الجراءات املناسبة ملصلحة ل عربية للهيئة ال

القاسمي  جائزةقيمة  تدفع                                    • محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو   صاحب 

  .2023املسرحية الشارقة  أياممهرجان في عرضها  ةالفائز  فرقة املسرحيةالقدم تأن  بعد املالية

 

 ملإرسالها كاملة شاملة ، و بدقة  ةاالستمار كافة خانات  مل برجاء 
ً
ا تقدم في البنود السابقة حيث تعتبر كال

 ال يتجزأ.
ً
 واحدا
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ح استمارة
ّ

 الترش
 

 

شرة من مهرجان املسرح العربي ضمن  عة ثالثصة للمشاركة في فعاليات الدورة الهذه االستمارة مخص

 املسارين التاليين:

  13ة الدور  –ح العربي ة الخاصة بمهرجان املسر يالعمال املسرح             : ل املسار الو 

 جائزة الشيخ الدكتور ة من  ة التاسعالنسخالعمال املسرحية الخاصة ب                                     : الثاناملسار 

 سلطان بن محمد القاسمي لفضل عمل مسرحي عربي. 

  عمل في املسار الذي تراه: للهيئة أن تصنف الخيار ثالث 
ً
     مناسبا

 من هذه االستمارة( 2في الصفحة رقم  وردالذي ات ار املسبيان )بناء على  
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 البلد:اسم 

     املسرحية: اسم الفرقة 

 جلها الرسمي: رقم س

 املسرحي:  ملعنوان الع

 :األصلي   عنوان النص 

            الجنسية :                                                     املؤلف:  

                    :  الجنسية                  املعد : املقتبس أو 

 الجنسية:       املخرج: 

 تاريخ الصالحية  رقم الجواز  سية الجن املهمة  الجنس أعضاء الفريق

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

 .................................................................  :/ تاريخ عرضه األول   املسرحي  العمل إنتاجخ تاري

 كلمة 100ال تقل عن  (ومضمونه عن العرض تعريف )كتابة نبذة 
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تفص  املؤثرات  –األكسسوارات    –املالبس    –الضاءة    -الديكور   -  التقنية:  تاالبيان ملف  يلي  )إرفاق 

 املعلومات(بالرسومات و 

 الديكور: 

 الضاءة: 

 املالبس: 

  :الكسسوارات

 املؤثرات: 

 أخرى:بيانات 

 عامية             فصحى                                  العرض:لغة 

 : بالدقيقة مدة العرض

 مقترح آخر                فضاء مفتوح                دائري             علبة    املطلوبة:  نوع قاعة املسرح 

 ارتفاع:    عمق:   فتحة:  قياسات خشبة املسرح في حال العلبة:

 قياسات مساحة األداء املسرحي في حالة الفضاءات األخرى:

 

 املسرحية: عنوان مراسلة الفرقة 

 الفريق: اسم املسؤول عن 

 الكتروني: بريد

 (: دوقع الكتروني للفرقة )إن وجامل

 :الثابتهاتف ال

 املتنقل: ف الهات

 ص.ب: 

     الدولة :                                       املدينة:
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 للمشاركة: إجرائية الزمةخطوات 

هذي .1 العالن  عتبر  ف  واالستمارةا  بين  عقد  العربية و   املشارك  املسرحي   العمل  قريبمثابة  الهيئة  بين 

 للمسرح. 

 إقرار:  .2

اللكفريق    ونتعهدنقر   ..............  .................................   ملسرحي عمل  نشارك    لفرقة    قديم بتبأن 

على   بناء  مسرحيتنا  والجراءات  عروض  والشروط  التياملعايير  العالن    هذا  في وردت    وااللتزامات 

 االستمارة. ذه وه

 . ........... ........................التاريخ: .   ... .............................. الفرقة:توقيع مسؤول 

 الخاتم الرسمي للفرقة      

 الشارقة:  -للمسرح  للهيئة العربيةعنوان األمانة العامة تتم املراسلة على 

festival@atitheatre.ae 

 ملزيد من املعلومات  

 www.atitheatre.aeمراجعة موقع الهيئة اللكتروني   

 . (هيئة العربية للمسرحلفيس بوك )العلى ا صفحتناو 

 .0097165240800: األمانة العامة للهيئة العربية للمسرحهاتف 

mailto:festival@atitheatre.ae
http://www.atitheatre.ae/

