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على المتقدم بطلب الترشح أن يستوفي المتطلبات التالية:

1 - إرفاق عدد )10( نسخ من الكتاب املطلوب تشجيعه.
2 - صورة من البطاقة املدنية.

3 - صورة من بطاقة البنك، والبيانات البنكية معتمدة بورقة رسمية صادرة من البنك.
4 - شهادة تفيد إيداع العمل من مكتبة الكويت الوطنية )الردمك(.

5 - نسخة من الفسح الصادر عن وزارة اإلعالم )إدارة املطبوعات والنشر(.
6 - السيرة الذاتية ملقدم الطلب.

7 - تعبئة البيانات الشخصية يف استمارة الطلب.
8 - كتاب موجه إلى السيد األمني العام بطلب التشجيع.

9 - النسخ املرفقة مع الطلب غير قابلة لالسترجاع سواء كان قرار اللجنة باملوافقة على التشجيع أو العكس.
10 - يف حال جاء قرار اللجنة باملوافقة على التشجيع، ال تعتبر هذه النسخ جزءًا من قيمة املكافأة، بل يجب توريد نسخ بقيمة املكافأة املقررة.

11 - ُيعتبر طلب التشجيع ُملغى يف حال عدم إرفاق األوراق الثبوتية املطلوبة أو نسخ للكتاب أو عدم استيفائه الشروط الواردة يف طلب التشجيع.

إقــــــــرار:

ُأقر أنا املوقع أدناه بأني قرأت التعليمات املذكورة وأوافق عليها.
اسم مقدم الطلب:  ..............................................................................
توقيع مقدم الطلب:  ............................................................................
تاريخ تقدمي الطلب:  ......................................................................،.....

- لالستفسار -
املباشر:  22431452، الفاكس: 22425795 - 22423842 - البدالة: 22929444 )داخلي: 1410 - 1445(

ُيرسل الطلب على العنوان التالي: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
- الصفاة - ص.ب.: 23996 - الرمز البريدي: 13100 - دولة الكويت

E. Mail:thaqafaa@nccal.gov.kw

شروط
طلب التشجيع

1 - اسم مقدم الطلب: ..............................................................................................
2 - اجلنسية: ......................... رقم البطاقة املدنية: .....................................................
3 - عنوان الكتاب: ..................................................................................................

4 - سنة النشر: ...................  عدد الصفحات: ......................  عدد األجزاء: ......................
5 - هل الكتاب مطبوع على نفقة جهة أخرى؟  نعم:                 ال:

6 - إذا كانت اإلجابة »بنعم« ُيرجى ذكر  اسم اجلهة: ..................................................................
7 - حقوق النشر :   للمؤلف:...................................  للناشر:..........................................

8 - سعر النسخة الواحدة: .............................................. دينار كويتي

حقوق التشجيع المادية:

9 - هل سبق تقدميه للمجلس الوطني؟
 نعم                 يف أي سنة: ..............          ال:

10 - عنوان مقدم الطلب: ..........................................................................................
11 - هاتف املنزل: ...........................................     هاتف العمل: ....................................

12 - الهاتف النقال: ......................................     الفاكس إن وجد: ...................................

البيانات البنكية:

13 - اسم البنك: ............................................     اسم الفرع: ........................................

14 - رقم احلساب:  .................................................................................................
15 - رقم اآليبان:  ..................................................................................................

البيانات الشخصية:


