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 الرؤية 1.0

تنشئة مجتمع  يساهم في، وعاملًياا محليً  لهوية إمارة الشارقة ا معزًزاثقافيً  منبًراكون تهيئة الشارقة للمتاحف ألن تسعى 

 وممتعة.جاذبة املتاحف كوجهة ثقافية وتعليمية بأهمية واٍع 

 

 الرسالة1.1

ر املقاييس املتحفية للحفاظ على املقتنيات وتعزيز الثقافة والتعليم عباالرتقاء املستمر في تقديم أعلى إلى تسعى الهيئة 

 التعليمية واملجتمعية. هاو برامج هامعارض

 

 تاامين دليل املالغرض من  1.2

ملرافق ا الستخدامباإلجراءات الصحيحة والسليمة  متاحف الشارقةى توجيه وتعريف ضيوف هذا إل املتعامليندليل يهدف 

في  المةمعايير الصحة والستوضيح باإلضافة إلى  ،ألغراض التصوير والبحث األكاديمي هيئة الشارقة للمتاحفواملوارد في 

 إن الهدف من هذا الدليلالدليل تعليمات وإجراءات محددة توضح مسؤوليات وحقوق جميع املعنيين. هذا يضم . الهيئة

اللتزام أحكام هذا الدليل وا من الجميع قراءةه يرجى املنطلق فإن . ومن هذاتجربة الوصول إلى موارد الهيئةهو تسهيل وتيسير 

 .به
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 السياسات 2.0
 

                                                                      سياسة الصحة والسالمة 2.1

 املقدمة      2.1.1

ة في الهيئة اتباع متطلبات حكومة الشارق كما تضمنبتطبيق أعلى معايير الصحة والسالمة.  هيئة الشارقة للمتاحفتلتزم 

امع املعايير املتفق عليه اعلى املتاحف تماشيً  الطارئةرات ما يخص قوانين الصحة والسالمة وااللتزام بمواكبة التغي   .ا عامليًّ

تطبق مبادئ هذه السياسة على جميع نشاطات هيئة الشارقة للمتاحف في دولة اإلمارات العربية املتحدة وخارجها على 

ٍ سواء. كما تطبق هذه السياسة على جميع الجهات الخارجية التي تعمل 
مل ، ويشداخل مباني هيئة الشارقة للمتاحفحد 

 .زوارلو ا واملتعاقدينذلك موظفي الجهه 

تهدف هذه السياسة إلى الحد من اإلصابات أو الحوادث التي قد تقع في املواقع التابعة لهيئة الشارقة الهدف:  -

 للمتاحف وأي موقع يتواجد فيه موظفي الهيئة بغرض العمل.

طبق هذه السياسة على جميع موظفي هيئة الشارقة للمتاحف، واملتطوعين، واملتدربين، والباحثين، ت املجال: -

ين وأي أطراف أخرى تعمل في املباني التابعة للهيئة أو أي موقع آخر يتواجد فيه موظفي تعاقدوالزوار، وامل

 الهيئة بهدف العمل. 

 

 صحية وآمنة بيئة 2.1.2

 يجب أن تتواجد جميع املستندات الخاصة بالصحة والسالمة في جميع مواقع هيئة الشارقة للمتاحف. -

عمل في املباني التابعة لهيئة الشارقة للمتاحف االلتزام بإجراءات الصحة والسالمة يجب على أي طرف ثالث ي -

 هيئة الشارقة للمتاحف(. لدىالصحة والسالمة  إجراءات(: 1)ملحق رقم )الخاصة بالهيئة 

ذي وال ،نموذج هيئة الشارقة للمتاحف الخاص بطلب تصريح عمل إكمالين املحتملين تعاقديجب على امل -

 هيئة الشارقة للمتاحف(. -نموذج تصريح عمل(: 2)ملحق رقم ) .وكافة تفاصيلهالعمل املقترح توضيح يتضمن 

كما يجب تهيئة نظام للمراجعة الدورية وفحص بشكل آمن.  هاوتخزيناملعدات واآلالت واملواد صيانة يجب  -

 أي عطل.هذه املعدات واألجهزة لضمان اتخاذ اإلجراءات الفورية الالزمة في حال وجود 

 يمنع التدخين داخل جميع مباني هيئة الشارقة للمتاحف. -

 لجميع املخارج  -
ً

مخارج الحريق ونقاط التجمع ولوحات التحكم   ويشمل ذلكيجب أن يكون الوصول سهال

بالحريق وطفايات وخراطيم الحريق وغرف املضخات. كما يجب التأكد من عدم وجود أي عوائق في هذه 
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في أي وقت أمام أي من مخارج الحريق أو  غرضمع االلتزام بعدم تخزين أي  األوقات،األماكن في جميع 

 راقبة وإخماد الحريق.املمعدات 

يجب تخزين املواد القابلة لالشتعال مثل الكتب أو نفايات الورق في مساحة التخزين املخصصة لها فقط،  -

ريق في جميع حبالقرب من الساللم أو مخارج الد يجب عدم تخزين هذه املواكما ويجب جمعها على الفور. 

 األوقات.  

 

 تقييم املخاطر 2.1.3

ل لضمان بيئة عم معدات وأدوات الحماية الشخصية الخاصة واملناسبة بهم ين توفير تعاقديتعين على امل -

تعمل  أو غل مساحات ن والفنانين وموظفي الجهات الخارجية التي تشيتعاقدينطبق ذلك على جميع املو منة. آ

 .هيئة الشارقة للمتاحفبشكل مؤقت في املواقع التابعة ل

يجب توثيق عملية تقييم املخاطر ومشاركة التقييم مع مواقع هيئة الشارقة للمتاحف كما هو مناسب. يتم  -

سيتم مراجعة التغييرات املتبعة خالل شهر و نسخة من التقييم للجنة الصحة والسالمة في الهيئة.  إرسال

 واحد. 

ة فوًرا أو يوجود خطورة غير متوقعة ناتجة أثناء أداء املهام، يتوجب اتخاذ اإلجراءات التصحيحفي حال  -

 إيقاف املهمة حتى يتم التأكد من القدرة على استكمالها بشكل آمن. 

ين لضمان تطبيق إجراءات الصحة والسالمة كما هو متفق تعاقدستقوم اإلدارة املعنية أو املتحف بمراقبة امل -

 . طلب تصريح العملاستمارة  عليه في

 

 األعمال الساخنة 2.1.4

  ،رقة للمتاحففي جميع مواقع هيئة الشابصورة عامة األعمال الساخنة غير مسموح بها  -
ً

 ويجب النظر أوال

لى عا، يجب الحصول يجة. إذا كان العمل الساخن ضروريً لتحقيق نفس النتاملمكن اتباعها البديلة للطرق 

الصحة جراءات إع مع اتبا في الهيئةيتم اعتماده من قبل إدارة الخدمات والصيانة  تصريح عمل يومي

 والسالمة الخاصة بهيئة الشارقة للمتاحف. 

 

 اإلخالء الطارئ  2.1.5

ا  ويتم يجب أن تكون خطط اإلخالء مجهزة في جميع مواقع هيئة الشارقة للمتاحف - اختبارها ومراجعتها سنويًّ

 من قبل لجنة الصحة والسالمة وممثليها التابعين لهيئة الشارقة للمتاحف.
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 : إجراءات الصحة والسالمة لدى هيئة الشارقة ليمتاحف1ملحق رقم    2.1.6

التي  واملؤسسات الخارجية ينتعاقدواملموظفي هيئةالشارقة للمتاحف  لكافةيحتوي املستند التالي على لوائح وإجراءات 

 لحدث أو معرض. مواقع هيئة الشارقة للمتاحفتستخدم 

 

 ساعات الامل  .1

 ساعات العمل في مربى الشارقة لألحياء املائية: -

  م  08:00 -ص 08:00الخميس:  –السبت 

  :م  08:00 –م  02:00الجمعة 

  يغلق املتحف أبوابه كل يوم أحد 

 ساعات العمل في متحف الشارقة البحري:  -

  م  08:00 –ص 08:00 الخميس:  –السبت 

  :م  08:00 –م  02:00الجمعة 

 عات العمل في باقي متاحف الشارقة:سا -

  م  08:00 -ص 08:00الخميس:  –السبت 

  :م  08:00 –م  04:00الجمعة 

. يجب أن يكون أحد املتحففي أحد املتاحف بعد ساعات العمل يحتاج إلى موافقة أمين  ُيجرى أي عمل   -

إيقاف العمل إذا كان يشكل أي مخاطر على  باإلمكانو  ،موظفي العمليات أو موظفي األمن من املتحف حاضًرا

 .ومقتنياتهاملتحف 

 

 الطاام والشراب   .2

 .مكتب استقبال املتحفا من شخصيً الطعام عند طلبه من الخارج استالم  واملتعاقدينيجب على املوظفين  -

 يمنع منًعا باًتا تناول الطعام والشراب في صاالت العرض. -

 

 الاارضن  من الجهات الخارجية  .3

 اءف أثنين والعارضين من الجهات الخارجية ارتداء شارات العمل التي يوفرها املتحتعاقديجب على جميع امل  -

 .استقبال املتحفالشارات من مكتب  الحصول علىفي املبنى. يمكن  تواجدهم

قبل أسبوعين على  بيان طريقة العملتقديم  واملتعاقدين معهميجب على العارضين من الجهات الخارجية  -

تتم و . والصيانة الخدماتوإدارة  املقتنياتراجعة من قبل إدارة امليجب كما املعرض.  تركيباألقل من 

 قبل أمين املتحف.  النهائية على طريقة التنفيذ مناملوافقة 
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 ساة املبنى  .4

 اإلدارة العامةيتم حساب سعة كل متحف )الحد األقص ى لعدد األشخاص في املبنى في وقت واحد( من قبل  -

مشرف العمليات وموظفي األمن مسؤولية التأكد من عدم تجاوز سعة  يتحملدفاع املدني بالشارقة. لل

 .املتحف

 

 الحريقمخاطر  .5

  داخل متاحف الشارقة. يجب تمنع مزاولة األعمال الساخنة  -
ً

في الطرق البديلة لتحقيق نفس  النظر أوال

إلى قسم  بشكل يومي، فيجب تقديم نموذج تصريح عمل ةالساخن باألعمال تطلب القيام إذاو النتيجة. 

 .هيئةالاتباع إجراءات الصحة والسالمة في مع ضرورة  لدى هيئة الشارقة للمتاحفصيانة الو  الخدمات

 اللهب املفتوح منًعا باًتا داخل املتاحف.مصادر البخور و و الشموع يمنع استخدام  -

  .ألرض يافي الطابق  باحة مواقف السياراتيحظر التدخين في جميع املناطق املغلقة في املتاحف بما في ذلك   -

 

 حمولة وساة املصاد .6

 التأكد من عدم تجاوز سعة الحمولة.ية املصعد مسؤول مستخدمييتحمل  -

، ال ينبغي استخدام مصعد الزوار لتحميل و كذلكلتحميل البضائع.  فقط الشحنيجب استخدام مصعد  -

 ثقيلة. أغراضأي 

 

 الحمولة الكهربائية واألعمال الكهربائية  .7

 سؤوليةملجهد املقبس. تقع  املناسبة بالقدرةاملتاحف  مبانييجب أن تكون املعدات الكهربائية املستخدمة في  -

 يستخدم املعدات الكهربائية. على عاتق أي شخص  قبل أي عملالكهربائي من قدرة الجهد  التحقق

الخدمات والصيانة في هيئة الشارقة  إدارةمن  عامل الكهرباءيجب أن يشرف على أي عمل كهربائي  -

 للمتاحف.

 

 التخزين والنقل .8

 حاجةيجب تخزين جميع الصناديق ومواد التركيب بطريقة سليمة وآمنة أو التخلص منها إن لم تكن هناك  -

أو العارضين ين متعاقدللمن ِقبل موظفي املتحف تخزين في حال توفرها سيتم توفير مساحة  لها. 

استخدام املساحة، يجب بمجرد االنتهاء من و الخارجيين الذين يرغبون في تخزين موادهم لفترة محددة. 

 إعادة منطقة التخزين إلى حالتها األصلية.

 

 



 
 

 26 من 8 صفحة  . جميع الحقوق محفوظة.هيئة الشارقة للمتاحف 2021© 

 

 

 مخارج الطوارئ وسهولة الوصول إليها  .9

بأية  املخارجأي من  إغالقيجب أن تكون مخارج الطوارئ واضحة ويمكن الوصول إليها في جميع األوقات. يحظر  -

 مثل الصناديق أو األعمال الفنية. أغراض

 .عقبةخالية من أي  املمرات املنحدرةيجب أن تكون جميع  -

 

 التارض لألبخرة الكيميائية أو أبخرة الطالء .10

يام والصيانة قبل الق الخدمات إدارة املقتنيات وإدارةمن قبل  اللموافقة عليهبيان طريقة التنفيذ يجب تقديم  -

 املتاحف مغلقة.عندما تكون  بهذه األعمالالقيام  يفضلكما  كيميائية.البخرة باأل  يتعلقبأي عمل 
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 هيئة الشارقة ليمتاحف  –: نموذج تصريح عمل 2 رقم ملحق    2.1.7

 

       :رقم إقرار عمل 

 يجب ل، كما طلب العم مقدم أو ختص املشخص المن قبل  استكمال الجدول أدناهيتم  - الاامةاملتطيبات  .أ

         . بالعملبدء قبل ال أيام عمل 5خالل   تسليمه لهيئة الشارقة للمتاحفإكمال هذا النموذج و 

 

  تفاصيل الشخص املختص 

 اسم املتعاقد :       رقم التواصل      

 :الشركة       ساعة 24رقم الطوارئ       

 :موقع الامل

 مبنى       أماكن العمل      

 الطابق       املوقع بالتحديد       

 الشخص املكيف بالامل

 رقم الهوية  االسم املوقع  رقم الهاتف

                        
                        
                        

 الجدول الزمني ليامل 

                 تاريخ تقديم الطلب تاريخ بدء األعمال تاريخ االنتهاء األعمال

                  

 

 إجراءات وأهداف الامل

 سبب تكييف الامل 

 نبذة عن العمل الذي سيتم تنفيذه 
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تسييم بيا  الامل مصحوًبا بجدول األعمال وتقييم ، يجب  نامما يلي؟ )إذا كانت اإلجابة  الاملهل يشمل 

  املخاطر( 

 سقالة       حيز مغلق       عمليات رفع أو  رافعة      

 ساللم       الكهرباء       عزل أنظمة السالمة على الحياة      

الطاقة العمل بالقرب من نظام       

 غير املحمي

األعمال       

 الساخنة*

 حفريات      

 املستندات التالية مطيوبة ملكافحة الحشرات -مكافحة الحشرات 

قائمة املواد الكيميائية املطلوب استخدامها . 2

 )موافقة بلدية الشارقة(

 . بطاقة هوية العامل )موافقة بلدية الشارقة(1

 . نوع املعالج )مثل هالم أو رذاذ(3 سالمة املوادأوراق بيانات . 4

  التالية املادات الوقائية الشخصية والتأكد من توفر   السالمة احتياطات يجب اتباع جميع

 الفتات ذات صلة / مناسبة محميةو نظيفة و  لالستخدامقابلة عدات م

 مخاريط وحواجز  بالغ موظفي األمن والعمالء إ

ب، القطع بالله اللحام بالكهرباء،  اللحام بالنحاس، اللحام،الساخنة على سبيل املثال ال الحصر:  * تشمل األعمال

 .طحنال

 

الشارقة  في هيئة والصيانة  بشكل كامل من قبل إدارة الخدمات استكمال الجدول أدناهيتم  - ترخيص الامل .ب

 .للمتاحف أو من قبل شخص مخول 

از إنج وسيتم. )أ(تنفيذ األعمال الخاضعة للشروط الواردة في القسم لالشخص/ األشخاص أعاله  أقر بتخويل

 األعمال حسب املتطلبات املبينة في هذه االستمارة وكافة الوثائق الداعمة املرفقة.

 تفاصيل الشخص املخول 

 االسم       املسمى       

 

 الوقت      

 والتاريخ

 التوقيع      
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 من قبل املتعاقد قبل بدء العمل استكمال الجدول أدناهيتم  - استالم الامل .ت

 . هذا متطلبات ترخيص العمل أدركتو بأنني قرأت  أقر 

من هذه االستمارة. ولن يتم تنفيذ  )أ(مسؤولية تنفيذ األعمال وفقط األعمال املذكورة أعاله في القسم  أتحملوأنا 

 .ذكور املفي أي منطقة أو مبنى آخر غير عمال األ 

األوقات خالل فترة  جميعاألشخاص املنفذين لألعمال في أو  تكو  هذه االستمارة بحوزة الشخص يجب أ 

 تنفيذ الامل.

 االسم       املسمى      

التاريخ       

 والوقت

 التوقيع      

 

املختص والشخص املخول عند  من قبل الشخص استكمال الجدول أدناهيتم  - إلغاء األعمال أو  إنجاز  .ث

 .الامل إلغاءأو  إنجاز 

وبأنه تم سحب جميع ، ترخيص هذا ال من )أ(في القسم املذكور واملحدد العمل إلغاء ☐ /إنجاز  ☐بأنه تم  أقر 

 األشخاص واملعدات من موقع العمل.

 

 

       مالحظات:

 الشخص املختص )املتعاقد(

 التاريخ

      

 الوقت

      

 التوقيع

      

 االسم

      

 الشخص املخول )هيئة الشارقة للمتاحف(

 التاريخ

      

 الوقت

      

 التوقيع

      

 االسم
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 سياسة التصوير  2.2

  

 ةاملقدم 2.2.1

تسعى هذه السياسة إلى دعم تصوير وتوزيع املعلومات املرئية الخاصة باملقتنيات واملباني والنشاطات التابعة لهيئة 

واملعلومات التابعة للهيئة ومقاطع ومقاطع الفيديو الصور على الشارقة للمتاحف. تدعم هذه السياسة الحصول 

 .واالستفادة منها حثية والتسويقية للمتاحفالفيديو امللتقطة لألغراض الترفيهية والتعليمية والب

من الضرر وأي انتهاكات لحقوق  هيئة الشارقة للمتاحف ممتلكاتتهدف هذه السياسة إلى حماية  :الهــدف -

 .زوار الهيئةفة إلى حماية خصوصية وراحة الطبع والنشر باإلضا

غير ربحية ووسائل اإلعالم والهيئات : تطبق هذه السياسة على زوار املتاحف والباحثين واملنظمات الاملجال -

 أو للنشر.  ألغراض تجارية الخاصة بهيئة الشارقة للمتاحف الخارجية الراغبة في استخدام الصور 

  

 الغنر تجاري  والفييميالتصوير الفوتوغرافي  2.2.2

 .فقط يسمح بتصوير مباني املتاحف الداخلية والخارجية لالستخدام الشخص ي الغير تجاري  -

الخاصة بهيئة الشارقة للمتاحف لألغراض التجارية موافقة األفالم يتطلب استخدام الصور الفوتوغرافية أو  -

 مسبقة من الهيئة. 

 يسمح بالتصوير الومض ي )الفالش( في أروقة املتاحف التي تتواجد بها الفتة منع التصوير الومض ي. ال  -

 بالتصوير عند تواجد الفتات )يمنع التصوير( في متاحف الشارقة.  ال يسمح -

 منهم.لتصوير ا إذنيحظر تصوير موظفي أو زوار املتاحف ما لم يتم الحصول على  -

 

 النشر والتصوير التجاري الفوتوغرافي والفييمي 2.2.3

: 3 رقم ملحق)من خالل تعبئة استمارة طلب التصوير  كتابًيايجب تقديم طلب التصوير الفوتوغرافي والفيلمي  -

 استمارة طلب التصوير(.

 يلتزم ُمقدم طلب التصوير بالشروط واألحكام املذكورة في استمارة طلب التصوير.  -

جرى جميع أعمال التصوير الفوتوغرافي  -
ُ
بأي  أو التسبب ملتحفبدون تعطيل سير عمل ا والفيلمييجب أن ت

 للخطر.  ضرر ملمتلكات املتحف أو تعريض األشخاص املتواجدين في مواقع الهيئة
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يجب على املصورين التأكد من ذكر أسماء املواقع التابعة لهيئة الشارقة للمتاحف التي تظهر في التصوير.  -

م صورة أو فيديو في "منحة هيئة الشارقة للمتاحف و)اسم املتحف(" كلما تم استخدا النص  إدراجيجب 

 عمل نهائي. 

بصيغة إلكترونية عالية الجودة والوضوح إلى  الفيلمييتوجب على املصورين إرسال إنتاجهم الفوتوغرافي أو  -

في هيئة الشارقة للمتاحف. سيتم ذكر اسم املصور أو املنظمة في حال استخدام  التسويق واالتصالإدارة 

 الهيئة للصور أو الفيديو.

 

 املصطلحات:قائمة  2.2.4

و معلومة. تحمل حقوق مجموعة من الحقوق الحصرية تنظم استعمال شكل معين لفكرة أ حقوق النشر: -

 معنى حقوق النسخ لعمل أصلي.  االنشر حرفيً 

جميع أنواع التصوير ومنها التصوير الساكن والحركي )الفيديو( باستخدام أي شكل لتصوير الفيديو  التصوير: -

 كاميرات التصوير الساكن وأجهزة الهواتف املحمولة ...إلخ. الرقمي وغير الرقمي و 

توزيع نسخ سواء مطبوعة أو إلكترونية أو أي شكل آخر على العامة بموافقة املؤلف وهيئة الشارقة  النشر: -

 للمتاحف .
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 استمارة طيب التصوير : 3رقم  ملحق 2.2.5

 مايومات أساسية  .أ

 

 الغرض واالستخدام .ب

مقدم 

 الطلب

       الهاتف       االسم

       الهاتف املحمول        املسمى الوظيفي

       البريد اإللكتروني       جهة العمل

            نوع التصوير املطلوب

             للنشر   ☐ تجاري                                           ☐ إعالمي                                         ☐ 

 تاريخ التصوير 

      

 

 وقت التصوير 

       إلى:                                   من: 

 

 عدد طاقم التصوير

      

 لنطاق العمل وصف

      

 في التصوير ستستخدماملعدات التي 

      

 رفاق املوافقة في حال استخدام طائرة من دون طيار ألغراض التصوير.  إ 

 غرض التصوير

 صف غرض التصوير واستخدامه

      

 موافقات املكتب اإلعالمي لحكومة الشارقة،  واملجلس الوطني لإلعالم، للتصوير في إمارة الشارقة.  إرفاق 
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 النشر .ت

 

 اختيار املتحف  .ث

 بيت النابودة ☐ متحف الشارقة للفنون  ☐

 القاسميبيت الشيخ سعيد بن حمد  ☐  متحف الشارقة للخط ☐

 متحف مدرسة اإلصالح ☐ مربى الشارقة لألحياء املائية ☐

 متحف املحطة ☐ متحف الشارقة العلمي ☐

 متحف الشارقة البحري  ☐  مركز الشارقة لالستكشاف ☐

 متحف الشارقة للسيارات القديمة ☐ متحف الشارقة للتراث ☐

 لآلثارمتحف الشارقة  ☐ حصن الشارقة ☐

 يتطلب مقابلة 

 

                                   ال     ☐                 نعم       ☐

 املفضلةاللغة 

                

  اإلنجليزية  ☐                              العربية   ☐ 

      

 مقابلة شخصية، فيرجى توفير قائمة باملواضيع واألسئلة إجراء في حال تطلب

      

 التالية:فيرجى توفير التفاصيل  لومات املرئيةاملعفي حال نشر 

       حسابات التواصل االجتماعي )فيسبوك، تويتر، انستغرام، يوتيوب.. إلخ(:

       اإلصدارات واملطبوعات )ُصُحف، مجالت، مقاالت.. إلخ(:

       أخرى: 
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 حصن خورفكانمتحف  ☐ تحف الشارقة للحضارة اإلسالميةم  ☐

  

 البنود والشروط .ج

تحكم البنود والشروط التالية اإلذن الذي توفره هيئة الشارقة للمتاحف ألي شخص أو جهة تم السماح لها بالتصوير 

 .للهيئةفي أي من املتاحف التابعة 

 

 إذ  التصوير الفوتوغرافي والفييمي .1

لفيلمي الهيئة الشارقة للمتاحف السلطة بمنح اإلذن لألشخاص أو الجهات التي ترغب بالتصوير أو التصوير  -

 داخل متاحفها فقط. يجب الحصول على إذن التصوير خارج املتاحف من الجهات ذات الصلة.

صوير عند طلب تيجب إرفاق تصريح التصوير من املجلس الوطني لإلعالم واملكتب اإلعالمي لحكومة الشارقة  -

 . عن إمارة الشارقة األفالم الوثائقية

ب استالم استمارة طل بعد اًما نقدية، وسيتم تأكيد ذلك خطيً رسو التجاري تتطلب بعض طلبات التصوير  -

 التصوير.

يرجع القرار الستخدام الطائرات بدون طيار في التصوير إلى موافقة هيئة الشارقة للمتاحف وطبًقا للقوانين  -

 املتبعة بدولة اإلمارات العربية املتحدة. 

 يحق لهيئة الشارقة للمتاحف التفاوض وإعادة النظر في جداول التصوير مقدًما. -

 اخل متاحفها في أي وقت.يحق لهيئة الشارقة للمتاحف رفض أي طلب تصوير د -

بهيئة الشارقة للمتاحف بأي تغيير يطرأ على طلب  التسويق واالتصالإعالم إدارة يلتزم مقدم طلب التصوير ب -

 التصوير.

بالشروط واألحكام طلب التصوير يحق لهيئة الشارقة للمتاحف إلغاء التصوير في حال عدم التزام مقدم  -

 .ااملتفق عليه

 

 في متاحف الشارقة  التصوير .2

 تتطلب هيئة الشارقة للمتاحف مراجعة الفيلم للتدقيق على مصداقية وصحة املادة الخاصة بمتاحفها. -

يتحمل مقدم الطلب كافة املسؤولية لضمان الحفاظ على سمعة هيئة الشارقة للمتاحف وعدم إساءة  -

 استخدام شعارها.
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 زائر يظهر في الفيلم.يتحمل مقدم الطلب مسؤولية الحصول على موافقة أي  -

 وأي إذن آخر مطلوب. النشر يتحمل مقدم الطلب مسؤولية الحصول على أي إذن خاص بحقوق  -

بداية ونهاية مادة التصوير: الشكر الخاص لهيئة الشارقة  في يجب إدراج عبارة شكر لهيئة الشارقة للمتاحف -

 للمتاحف و)اسم املتحف/ املتاحف(.

خ النشر أشهر من تاري 6لهيئة الشارقة للمتاحف من الفيلم في فترة ال تتعدى ا يجب توفير نسخة نهائية مجانً  -

 ألغراض األرشفة.  أو اإلنتهاء من املشروع

 

 مساحات املتاحف استخدام .3

يلتزم مقدم الطلب باستخدام املساحات املخصصة للتصوير بطريقة مناسبة كما هو متفق عليه مع موظفي  -

 هيئة الشارقة للمتاحف. 

  .جراءات التصويرإر وقد ال تالئم مساحات املتاحف غير مخصصة ألغراض التصويُيدرك مقدم الطلب بأن  -

عدم التدخل وتغيير أو إضرار أية محتويات للمبنى. قد تتم املوافقة على تغيير اإلضاءة أو يلتزم مقدم الطلب ب -

جيل أية تغييرات موافق عليها التجهيزات وتركيب العرض من خالل طلب رسمي للهيئة، وسيتم حينها تس

كتابًيا في استمارة طلب التصوير. في حال املوافقة على الطلب يتم تعيين موظف بمهمة اإلشراف على العملية 

وإن تم اإلضرار بأية محتويات فيجب إبالغ موظفي املتحف مباشرة دون محاولة إزالة أو إصالح الضرر، 

 ف اإلصالح. ويتحمل مقدم الطلب مسؤولية تغطية تكالي

في حال تطلب التصوير مؤثرات خاصة أو إضاءة إضافية، فعلى مقدم الطلب الحصول على موافقة هيئة  -

 الشارقة للمتاحف مسبًقا حيث من املمكن عدم املوافقة على هذه الطلبات.

يجب الحصول على موافقة هيئة الشارقة للمتاحف ألية معدات يتم إحضارها في املساحات املخصصة  -

 صوير، وعلى مقدم الطلب تحمل املسؤولية التامة لتوفير : للت

 املواصالت من وإلى املتحف 

 أية متطلبات لطاقة كهربائية إضافية 

 سالمة مستخدمي املعدات في املساحة املخصصة للتصوير 

 يلتزم مقدم الطلب بضمان عدم إزعاج أو تعطيل سير العمل في كافة األوقات ألي موظف أو زائر.  -

مقدم الطلب بإبراز بطاقات هوية سارية املفعول لجميع أفراد طاقم التصوير عند الوصول للمتحف يلتزم  -

 وسيتم حينها فقط تقديم شارات "زائر" لهم وسيكون عليهم ارتداءها في كل األوقات في املتحف.
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تهاء خصصة بعد انيلتزم مقدم الطلب بإزالة كافة املعدات أو اإلضاءة اإلضافية بتأني وسالمة من املساحة امل -

 فترة التصوير. في حال تطلب بقا
ً

كان ، سيقوم موظفي املتحف بالتوجيه إلى املء املعدات في املتحف يوًما كامال

ويتحمل مقدم الطلب تصوير يوم املخصص لوضعها. في بعض الحاالت يتوجب إزالة املعدات عند نهاية كل 

 .املرتبطة كافة التكاليف

رقة من قبل موظفي هيئة الشاوطريقة العرض التركيبات والتجهيزات تفق عليها على يجب إجراء أي تغييرات م -

 تحت إشراف الهيئة.بعد االنتهاء من التصوير للمتاحف. كمايجب إعادة التغييرات إلى حالتها األصلية 

 يلتزم مقدم الطلب بسياسة الصحة والسالمة التابعة لهيئة الشارقة للمتاحف وأية سياسات أخرى ذات -

 صلة.

 

بقراءة سياسة التصوير لهيئة الشارقة ليمتاحف واملوافقة على االلتزام بكافة البنود والشروط التي تنص عييها أقر 

              السياسة.

                          

   التاريخ    التوقيع        االسم

 

 في هيئة الشارقة ليمتاحف )قسم الاالقات الاامة( عن طريق واالتصال التسويقى إرسال هذه االستمارة إلدارة يرج

PR@sma.gov.ae 5197234 6 971+تف رقم +. لالستفسار، يرجى االتصال على ها5566003 6 971  أو فاكس رقم 

  افقة على هذا الطيب تتطيب أسبوًعا واحًدا على األقل.و يرجى الايم بأ  امل
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 خاص بهيئة الشارقة ليمتاحف فقط

 

                                                                        

 التاريخ   اسم مراجع الطيب                                      التوقيع                                                    

 إدارة التسويق واالتصال 

 

                                                                        

 اسم أمن  املتحف أو مدير اإلدارة                   التوقيع                                                       التاريخ
 

 مدير عام هيئة الشارقة ليمتاحف

 ماتمد                                                 ☐

 مرفوض ☐

 

       مالحظات:

 

                                                                   

 التوقيع                                                    التاريخ

 استالم النسخة النهائية

 نام ☐

 ال ☐

       مالحظات:

 

                                                                   

 التاريخالتوقيع                                                    
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    سياسة البحث األكاديمي 2.3

                                                                      

 املقدمة 2.3.1

تستعرض هذه السياسة الطرق الصحيحة في إجراء البحوث الخاصة بأية مصادر تابعة لهيئة الشارقة للمتاحف مثل 

 املتحفية العامة.املقتنيات واملباني والخدمات أو املواضيع 

تهدف هذه السياسة ضمان التقيد بمعايير البحث األكاديمي الالزمة عند إجراء البحوث على مصادر   الهدف: -

 هيئة الشارقة للمتاحف.

: تطبق هذه السياسة على كل من الباحثين األكاديميين من خارج هيئة الشارقة للمتاحف أو من املجال -

بحاث األكاديمية. كما تطبق هذه السياسة على طلبة الجامعات والكليات موظفيها الذين يقومون بإجراء األ 

 املتدربين بهيئة الشارقة للمتاحف.

 

 مقترحات البحوث  2.3.2

 علوماتواملستخدام املصادر يلتزم الباحث باستكمال استمارة البحث األكاديمي إلجراء البحوث التي تشمل ا -

ص للمقترح يتضمن أهداف البحث مع وصف لإلجراءات يجب ذكر  التابعة لهيئة الشارقة للمتاحف.
 
ملخ

الالزمة والجدول الزمني املقترح والنموذج النهائي للبحث، باإلضافة إلى املراجع وتفاصيل االتصال الخاصة 

، فيتوجب تسليم رسالة توصية من مرجع أكاديمي عاٍل أو 
ً
بالباحث واملشرف. إذا كان الباحث مستقال

يجب تسليم هذه االستمارة لهيئة الشارقة للمتاحف وفق ما جاء في التعليمات املذكورة املسؤول في العمل. 

 : استمارة البحث األكاديمي(.4رقم ملحق) في االستمارة

يتطلب تسليم رسالة موقعة ومختومة من قبل املؤسسة التي ينتمي إليها الباحث أو الجهة املتعاونة مع الباحث  -

وموضوع البحث. يجب إرسال املستندات املذكورة في األعلى بالبريد اإللكتروني  وذلك للتأكد من هوية الباحث

 لهيئة الشارقة للمتاحف وفًقا للتعليمات املذكورة في استمارة البحث األكاديمي.

يجب أن تكون جميع مقترحات البحث األكاديمي معتمدة من قبل الجهات املعنية كأمين املتحف أو مدير  -

ل قب . كما يجب الحصول على االعتماد النهائي منالحكومية املختصة إن تطلب األمر ئاتاإلدارة، ومن الهي

 .هيئة الشارقة للمتاحف عامدير م
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 احثيجب على الب. فقط ومبانيها مقتنياتهادعم البحوث في نطاق  مسؤولية تتحمل هيئة الشارقة للمتاحف -

الث طرف ثمن قبل الخاصة اململوكة  املقتنياتجراء البحوث على الالزمة إل السعي للحصول على املوافقات 

 بشكل مباشر.

في حال تم اعتماد مقترح البحث، فيتحمل مسؤول البحث املعتمد في هيئة الشارقة للمتاحف مسؤولية  -

اإلشراف على الباحث في كل األوقات والتأكد من استالمه أية سياسات ذات صلة. كما يجب أن تكون 

 ن في مجال عملهم واختصاصهم فقط.املعلومات املعطاة للباحثي

في حال لم يتلقى الباحث رًدا على طلبه في غضون خمسة أسابيع من هيئة الشارقة للمتاحف، يعتبر الطلب  -

 مرفوًضا.

 

 مااينر البحث 2.3.3

يجب أن يتبنى أي بحث مجرى املمارسات العاملية للبحوث، أي أن على الباحث التعهد بتعبئة االستمارة  -

 بصدق وأن يكون 
ً

عن جميع جوانب مشروع البحث. كما يجب أن يتعهد بتسجيل جميع مراحل  مسؤوال

البحث بشفافية والتعريف بكافة املواد التي تم الحصول عليها بمساعدة اآلخرين وفق املعايير العاملية للمراجع. 

ي ع أو التزييف في أأن أي عمل مثل السرقة األدبية والخداو باإلضافة إلى التعهد بالنزاهة في جميع األوقات، 

عند وجود أي  عن الباحثسيتم إبالغ الهيئة ذات الصلة و مواد البحث هو أمر غير مقبول على اإلطالق. من 

 مخالفة.

يجب أن يحترم كل جانب من جوانب البحث سمعة هيئة الشارقة للمتاحف مع مراعاة االختالفات الثقافية  -

أن يجرى البحث وفق استشارة مسؤول البحث املعتمد في هيئة  ملجتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة. ويجب

 الشارقة للمتاحف لتجنب وجود أي وصف خاطئ عن الهيئة.

يجب الحصول على اعتماد هيئة الشارقة للمتاحف قبل إجراء أي استبيان. إذا تطلب البحث إجراء مقابالت  -

 مد في هيئة الشارقة للمتاحف سلًفا.مع الزوار فيجب مناقشة األمر وأخذ موافقة مسؤول البحث املعت

يمنع التسجيل الصوتي واملرئي للموظفين عند إجراء املقابالت، وتتطلب املقابالت املسجلة كتابًيا مراجعة  -

 واعتماد املحتوى من قبل هيئة الشارقة للمتاحف.

 صور.التقاط اليجب االلتزام بسياسة التصوير املعتمدة  في هيئة الشارقة للمتاحف للبحث الذي يتطلب  -

يجب على الباحث االلتزام بسياسة الصحة والسالمة لهيئة الشارقة للمتاحف وأي سياسات أخرى ذات  -

 صلة.
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 حقوق هيئة الشارقة ليمتاحف 2.3.4

يلتزم الباحث باإلشارة إلى هيئة الشارقة للمتاحف كونها مرجًعا للبحث وفًقا ملعايير مرجعية البحث األكاديمي  -

 أخرى.  إصداراتمن البحث أو أي  في النسخة النهائية

إضافة أو تعديل محتوى النسخة النهائية للبحث في الجزئيات الخاصة  حقتحتفظ هيئة الشارقة للمتاحف ب -

 .قبل النشر يئةباملعلومات التي تم تقديمها من قبل اله

تة في غضون س يلتزم الباحث بتقديم نسخة من البحث )املنشور أو الغير منشور( لهيئة الشارقة للمتاحف -

 أشهر من تاريخ االنتهاء من املشروع أو النشر.

 في حال وجود طرف ثالث من أصحاب حقوق النشر، قد يتم طلب نسخه من البحث معفاة من الرسوم.  -

في حال رغبة هيئة الشارقة للمتاحف في استخدام جزء من مادة البحث، سيتم التواصل مع الباحث وأخذ  -

 مع اإلشارة إليه بشكل مناسب. اإلذن واملوافقة مسبًقا 

في حال عدم التزام الباحث بأي جانب من جوانب سياسات هيئة الشارقة للمتاحف، سيتم سحب جميع  -

 الحقوق واالمتيازات على الفور، ومنع الباحث من إجراء أي بحث ف
ً

 .ي هيئة الشارقة للمتاحف مستقبال
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 استمارة البحث األكاديمي: 4رقم  لحقم   2.3.5

 مايومات أساسية .أ

       البحث عنوان

       الجدول الزمني للبحث 

       الوظيفة       االسم الباحث

       الشهادة        الكلية

البريد        الهاتف

 اإللكتروني

      

 :في حال وجود أكثر من باحث، يرجى ملئ الجدول أدناه بأسماء الباحثين املشاركين

 البريد اإللكتروني املؤهل العلمي الكلية االسم

                        

                        

                        

أما إذا كان الباحث  الباحث. أو يعمل فيها  ينتمي إليهايرجى إرفاق رسالة موقعة ومختومة من قبل املؤسسة التي 

، فيتوجب تسليم رسالة توصية من مرجع أكاديمي عاٍل أو املسؤول في العمل. 
ً

 مستقال

 هل سيتم نشر البحث؟

 نعم  ☐

 ال    ☐

 

 إذا كانت اإلجابة "نعم" فيرجى اإلفادة بتفاصيل النشر.
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 الهدف واإلجراءات .ب

 هدف البحث

 هيئةخلفية موضوع البحث وأسئلة وأهداف البحث وسبب اختيار  مع توضيحكلمة  200هدف البحث في ما ال يزيد عن  يرجى تلخيص

 .الشارقة  للمتاحف على وجه الخصوص

      

 

 

 

 إجراءات البحث

 لخ.إع...كاالستبيانات وفحص القط سيتم جمعهافي البحث ونوع البيانات التي  سيتم استخدامهابوضوح جميع الطرق التي  يرجى الذكر 

      

 

 

 

 

 

 

 ج. مقابالت البحث

 فئة الزوار واملسمى الوظيفي للموظفين )املتاحف أو اإلدارات ( إذا كانوا من ضمن البحث. يرجى تحديد
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 املوافقة .ت

 على اإللتزام بها. ويوافقسياسة هيئة الشارقة للمتاحف للبحث األكاديمي  بقراءة يلتزم مقدم الطلب -

وير التص البحث تضمنفي حال  التابعة لهيئة الشارقة للمتاحفالتصوير بسياسة يلتزم مقدم الطلب  -

 الفوتوغرافي أو الفيلمي.

 اسم املتحف(" كلما استخدمت عبارة "بإذن من هيئة الشارقة للمتاحف و ) بإدراج يلتزم مقدم الطلب

 .في البحث النهائي قدمة من هيئة الشارقة للمتاحفمُ صورة 

  على ذكر  يوافق مقدم الطلبمتاحف الشارقة كجزء من البحث، في في حال استخدام صورة ملتقطة

 اسم املتحف بشكل مناسب.

 على شكر هيئة الشارقة للمتاحف بالعبارة التالية في نهاية الفيلم )نشكر هيئة  يوافق مقدم الطلب

 و اسم املتحف(.للمتاحف الشارقة 

دون موافقة خطية على عدم مشاركة أو إعادة طباعة  أو نشر أي صور أو مواد بحث  يوافق مقدم الطلب -

 على إتالف الصور املستخدمة بعد النشر. يوافققة للمتاحف. كما من هيئة الشار 

بتزويد هيئة الشارقة للمتاحف بنسخة من العمل البحثي املنشور أو الغير منشور وذلك يوافق مقدم الطلب  -

 في غضون ستة أشهر من النشر أو اكتمال املشروع.

رقة للمتاحف بأية تغييرات تطرأ على مجال على إبالغ مسؤول البحث املعتمد لهيئة الشا يوافق مقدم الطلب -

البحث. وفي حال وجود أية تغييرات، ال يسمح باستخدام املعلومات التي تم الحصول عليها مسبًقا، ويجب 

 تقديم استمارة جديدة بكافة التغييرات للحصول على االعتماد. 

 

                                                      

                              

 التوقيع                التاريخ    اسم الباحث 

         

 

 أسابيع. 3إلى  1يرجى الايم أ  املوافقة على البحث تستغرق مدة تتراوح من 

. ليمزيد من االستفسارات Academics@sma.gov.aeلى الرجاء إرسال هذه االستمارة عن طريق البريد اإللكتروني إ

 .97165197267+يرجى االتصال على 

mailto:Academics@sma.gov.ae
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 خاص بهيئة الشارقة ليمتاحف

 

                                                                        

 اسم أمن  املتحف أو مدير اإلدارة                    التوقيع                                                        التاريخ

 

 

                                                                        

 دائرة حكومة الشارقة ذات الصية                   التوقيع                                                       التاريخ

 

 

                                                                        

 التوقيع                                                       التاريخ    يب من قبل                     تمت مراجاة الط

 )قسم البرامج املجتماية واألكاديمية(

 

 مدير عام هيئة الشارقة ليمتاحف

 ماتمد                                                ☐

 مرفوض ☐

 

       مالحظات:

 

                                                                   

 التوقيع                                                    التاريخ

 

                                                                                                                                  

 

 التاريخ                                   مسؤول البحث املاتمد                           التوقيع                 

 

 


