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 يمكنك استعارة المعدات إذا توفر لديك واحدة من الحاالت التالية:  .أ

 ي ورشات العمل المنعقدة من خالل الهيئة الملكية األردنية لألفالم، أو إذا كان فري ق إذا كنت من خريج 
 دات المطلوبة. الستخدام المع مؤهال عمل الفيلم 

  70إذا كان . ن  % من فريق العمل أردنيي 

  .ي تخصصات صناعة األفالم أو اإلعالم أو الفنون البرصية
 إذا كنت طالبا فن

  إذا ثبت بأنك قمت بالتحضي  للتصوير بشكل مالئم وجاهز، وقمت بتوفي  كل الوثائق المطلوبة من قبل
 مستشار األفالم لدى الهيئة )انظر القسم ج(. 

ي ال ي .ب
 
 : الحاالت التالية مكنك استعارة المعدات ف

  .وعك ربجي أو له أي هدف لتحصيل المال  إذا كان مشر

  .وعك بهدف توثيق أي فعالية أو نشاط أو إعالنات عامة  إذا كان مشر

 ي حال وجود اتفاقية أو مذكرة تفاهم
ي هذه الحاالت فقط فن

 لغايات ورشات العمل؛ تعي  الهيئة المعدات فن
ن الهيئة  يكة، مثل المنظمات والسفارات والمؤسسات التعليمية. بي   والمؤسسة الشر

 ي أو أي نوع من أنواع اإلعالنات
وع تصوير فيديو موسيق   . إذا كان هدف المشر

  .إذا كان المتقدم بالطلب قد قام بإساءة استخدام المعدات من قبل 

  خالل التصوير.  طريقة التعامل معها لم يتم تحديد إذا كان هنالك أي مخاطر متوقعة و 

 ج. إذا كنت مؤهال الستعارة المعدات، فيتوجب عليك تزويد الهيئة الملكية لألفالم بالوثائق التالية: 

 تصاري    ح وموافقات التصوير.  -
ح الفيلم وملخص الفيلم والمعالجة والخطوط العريضة للقصة والنص  - لألفالم الروائية، مخترص شر

ن  ي وجدول مواعيد التصوير والمي 
انية ودراسة تقييم المخاطر المتوقعة وخطة التوزي    ع. لألفالم النهائ 

ح الفيلم وملخص الفيلم والمعالجة والخطوط العريضة للقصة والوصف البرصي  الوثائقية، مخترص شر
انية ودراسة تقييم المخاطر المتوقعة وخطة التوزي    ع.  ن  وجدول مواعيد التصوير والمي 

ة الذاتية المحدثة أو أمثل - سابقة وصورة عن الهوية أو جواز السفر لمقدم الطلب  أعمال من  ةالسي 
وع.  ي المشر

ن فن  واألشخاص الرئيسيي 
ن ) - ، 100يتم دفع مبلغ تأمي  ي

ي حال إرجاع المعدات كما تم استالمها وبنوهي ( مئة دينار أردئن
ن
دة ف فس مسي 

يطة تسليم نسخة من الفيلم الذي تم إنتاجه.  ي الموعد المحدد شر
 الحالة وفن

 ال يسمح بمغادرة المعدات خارج المملكة األردنية الهاشمية.  -
-  : ي موقع الهيئة الملكية األردنية لألفالم عىل العنوان التالي

ارع ش 7يتم استالم وتسليم المعدات من وفن
 عمر ابن الخطاب، جبل عمان، عمان. 

ن بالطلب حسب أقدمية تقديمه.  -  يتم إعطاء األولوية للمتقدمي 
ي حال تقديم طلب تمديد و . أيام 7رة المعدات هي أقىص مدة إلعا -

فيتوجب عىل المستعي  إعادة  ،فن
عىل  بعد الموافقة المعدات إل الهيئة ليتم فحصها والتأكد من أهليتها ومن ثم باإلمكان استكمال التصوير 

 طلب التمديد. 
مه هيل مهمة فريق العمل ودعدورها  عىل تسيقترص بل  ،عالقة باإلنتاج ةأي لألفالم ليس للهيئة الملكية  -

ن يل ،بالموارد المتاحة. مقابل ذلك ي قائمة اي 
لشكر م فريق العمل بذكر الهيئة الملكية األردنية لألفالم فن

ي تي  النهاية. 
 الخاص فن

 

 د. طلب المعدات 
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ي  استعارةالرجاء تعبئة طلب  -
وئن أو زيارة مقر الهيئة  www.film.jo المعدات المتوفر عىل الموقع االلكي 

 للحصول عىل نسخة ورقية منه. 

ي أو الهاتف خالل  -
وئن يد االلكي   م. أيام عمل من تاري    خ التقدي 7انتظار الموافقة من الهيئة عن طريق الي 

 

 رسومه. األعطال/ال

 يتوجب إرجاع المعدات نظيفة وتعمل بشكل جيد كما تم تسليمها. 

معدات معطلة أو لم يتم إرجاعها أبدا، يتحمل المستعي  تكلفة صيانتها أو تعويض الهيئة بدل إذا تم إرجاع ال
ي حال ثبت أن العطل بسبب إساءة التعامل مع المعدات أو 

 اإلهمال.  المعدات. يتم تطبيق هذا البند فن

ي وقعت خاللها. 
  يتم استيفاء رسوم الصيانة أو التعويض بعد تقييمها ودراسة الظروف الت 

ي حالة شقة المعدات، يتحمل المستعي  
 قيمة المعدات أو يقوم بتعويض الهيئة بدال عنها.  فن

ي الموعد المتفق عليه، فيتم تغريم المستعي  مبلغ ما قيمته أجرة المعدات اليوم
ية عن  إذا لم يتم إرجاع المعدات فن

 .  كل يوم تأخي 

 

 و. تجاهل القواني   

ي حال قام المستعي  بتجاهل القو 
ن المتفق عليها أو قام بتجاهل موعد إرجاع المعدات المتفق عليه، هو/هي فن لن  اني 

 يستطيع أن يستفيد من أي من خدمات الهيئة الملكية األردنية لألفالم بأي شكل كان. 
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