
  تنازل عن الملكية

بصفتي المالك أو ممثل الملكية المعتَمد، ومن خالل التوقيع على هذا التنازل، فإنني أعطي 
صانع الفيلم واألشخاص المتنازل لهم اإلذن إلنشاء المحتوى / المصِور الفوتوغرافي 

ج أو إنتا/ باستثناء التشهير و (الواصف للملكية واستخدامه في أي وسائط، ألي أغراض 
، والتي قد تتضمن، على سبيل المثال ال الحصر، اإلعالن عن أي خدمة أو )المواد اإلباحية

وأوافق على أنه قد يتم الجمع بين المحتوى ومحتوى . منتج والترويج له وتسويقه وتعبئته
وأوافق على أن كافة . آخر ونصوص ورسومات أخرى كما قد يتم قصه أو تغييره أو تعديله

أو / صانع الفيلم و / قة بهذا المحتوى إنما تخص المصِور الفوتوغرافي الحقوق المتعل
 .األشخاص المتنازل لهم

وأقرُّ وأوافق . إنني أوافق على أني قد تلقيت تعويًضا مقابل الحقوق الممنوحة في هذا التنازل
على أنني لم أعد أمتلك أي حق في تعويض أو حساب إضافي، وأنني لن أتقدم بأي مطالبات 

وأقرُّ وأوافق . أو األشخاص المتنازل لهم/ صانع الفيلم و / ستقبلية ألي سبب إلى المصِور م
على أن هذا التنازل ملزم لورثتي في حال انطبق ذلك أو للمتنازل لهم ن قبلي أو ألي شخص 

وأوافق على أن هذا التنازل غير قابل للرجوع عنه، وعلى أنه . يطالب بحق في الملكية
الوالية المدرجة / الدولة ) باستثناء قانون الُمنازعات(، وسوف يخضع لقوانين عالمي ودائم

في القائمة التالية واألقرب إلى عنوان المالك أو الممثل المعتَمد الموجود في العمود المقابل 
 .نيويورك وألبرتا وإنجلترا وأستراليا ونيوزلندا: للنص

الشخصية للعامة ولكنها قد ُتستخدم فقط في ما من المتَفق عليه أنه لن يتم توفير معلوماتي 
على سبيل (يتعلق بشكل مباشر بترخيص المحتوى ذي الصلة حيثما اقتضت الضرورة 

وقد يتم االحتفاظ بها ) المثال، لرّد المطالبات أو حماية الحقوق أو إخطار االتحادات التجارية
كة هذه المعلومات مع طالما كانت ضرورية تحقيًقا لهذا الغرض، بما في ذلك مشار

صانع الفيلم ونقلها إلى / المتنازل لهم من المصِور الفوتوغرافي / المرّخص لهم من الباطن 
بلدان ذات قوانين مختلفة في ما يختص بحماية البيانات وخصوصيتها حيث قد يتم تخزينها 

  .والوصول إليها واستخدامها

وأتمتع بكامل األهلية القانونية . على األقل عاًما 18إنني أتعهد وأضمن أنني أبلغ من العمر 
والحق القانوني لتنفيذ هذا التنازل ولمنح الحقوق الممنوحة هنا في ما يتعلق بالملكية، وكذلك 

 .إللزام كل األشخاص الذين يطالبون بحق في الملكية بهذا التنازل

صانع الفيلم / افي أي شخص أو شركة قام المصِور الفوتوغر" المتنازل لهم"يعني  :تعريفات
بالتنازل له أو لها عن حقوق أو قام بترخيصها له أو لها بموجب هذا التنازل، وكذلك المرّخص 

دوالر أو أي شيء آخر ذا قيمة كنت  1مبلغ " تعويض"يعني . لهم من قبل هذا الشخص أو الشركة
كل الصور " وياتالمحت"تعني . قد تلقيته مقابل الحقوق الممنوحة من جانبي في هذا التنازل

الفوتوغرافية أو المادة الفيلمية أو التسجيلية، الثابتة أو المتحركة، المأخوذة للملكية كجزء من جلسة 
كافة الوسائط بما في ذلك الرقمية واإللكترونية والمطبوعة والتلفزيونية " الوسائط"تعني . التصوير

المصِور "يعني . التي سيتم اختراعهاوالفيلمية وغيرها من الوسائط األخرى المعروفة اآلن أو 
المصِور الفوتوغرافي أو الرّسام أو صانع الفيلم أو المصِور " صانع الفيلم/ الفوتوغرافي 

تعني . السينمائي أو أي شخص أو كيان آخر يقوم بتصوير الملكية فوتوغرافًيا أو بتسجيلها
تعني . تي تمثل موضوع جلسة التصويرال) العقارية أو الفكرية(أو الملكية / المكان و " الملكية"
 .جلسة التصوير الفوتوغرافي أو الفيلمي الموضحة في هذا النموذج" جلسة التصوير"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  صانع الفيلم/معلومات المصِور

) مطبوع(االسم 

 _____________________________________________________ 

 التوقيع 

_________________________________________________  

 )س س س س/ش ش/ي ي(تاريخ التوقيع 

  وصف _______________________________________________

 ____________________________________  )إذا وجد(مرجع جلسة التصوير /

 _____________________________ )س س س س/ش ش/ي ي(تاريخ جلسة التصوير 

يرجى توفير وصف للملكية المشمولة بالتنازل بما في ذلك العنوان في حالة الملكية العقارية، أو (كية معلومات المل
  ).أو وصف آخر في حالة الملكية الفكرية/ تفاصيل أي تسجيل 

 الوصف
______________________________________________________ 

 العنوان
______________________________________________________ 

المقاطعة /الوالية__________________________________ المدينة 

الرمز /رمز المنطقة_____________________________ الدولة _____________ 

  _____________ البريدي

  الفرد المالك  مالك الشركة) حدد مربًعا واحًدا حسبما ينطبق( معلومات االمتالك

 )مطبوع(عتَمد لمالك الشركة  اسم الفرد أو الموظف الممثل الم

__________________________________ 

  )إذا وجد(اسم الشركة 
____________________________________ 

) إذا وجد(المنصب /المسمى الوظيفي

التوقيع ___________________________________________ 

______________________________ _________________________

 )س س س س/ش ش/ي ي(تاريخ التوقيع 

هاتف جهة االتصال ___________________________________________ 

البريد __________________________________________________ 

 _________________________________________ل االتصااإللكتروني لجهة 

يجب أن يكون كافة األشخاص الذين يقومون بالتوقيع والشهادة في السن القانونية ويتمتعون باألهلية : ةمالحظ(الشاهد 

 .) وال يمكن ألي شخص التوقيع كشاهد على التنازل الخاص به. القانونية في المنطقة التي يتم توقيع هذا التنازل فيها

) مطبوع(االسم 

______________________________________ _______________ 

التوقيع 

 _______________________________________________________

  __________________________________)س س س س/ش ش/ي ي(تاريخ التوقيع 
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