
انضّموا إلى أصدقاء متحف سرسق
متحف رسسق هو متحف فني غري ربحي، مكرّس للمنفعة العامة. 

مفتوحة أبوابه للجميع، مجانًا. ومن أجل استمراريته، والحفاظ عليه، 
نعتمد عىل سخائكم وكرمكم.

يؤدّي أصدقاء متحف رسسق دورًا محوريًا يف دعم املعارض التي تُقام 
يف املتحف، وكذلك برنامجه العام ورسالته الرتبوية. ويساهمون يف إتاحة 

املجال أمام آالف الزّوار سنويًا لالطالع عىل املجموعة املعروضة يف املتحف، 
واإلفادة من الربامج التي يُقّدمها، مبا يساعد األشخاص، عىل تنّوعهم 

واختالف اهتامماتهم، عىل اإلملام بالفن الحديث واملعارص واالستمتاع به.

ر بثمن، يُفيد أصدقاء  وتقديرًا لهذا الدعم القيّم والسخاء الذي ال يُقدَّ
املتحف من مجموعة من املنافع واالمتيازات، وينضمون إىل دائرة 

ضيّقة من عّشاق الفن ومتذّوقيه.

للراغبني يف املساهمة، يُتيح املتحف برامج عدة للتربع ميكن االختيار 
من بينها. إننا نُعوِّل عىل الدعم املستمر من أصدقائنا، ملساعدتنا 

عىل االستمرار والتطور.



فرد
225000 ل.ل. / 150 دوالر يف السنة

دعوة حرصية إىل كل افتتاحات املعارض   -
يف متحف رسسق، مع الحق بحضور شخص 

واحد يرافقكم.

مجموعة كاملة من امللصقات املجانية   -
)ملدة سنة كاملة( من متجر املتحف. 

عائلة
300000 ل.ل. / 200 دوالر يف السنة

دعوة حرصية إىل كل افتتاحات املعارض   -
يف متحف رسسق، مع الحق بحضور شخص 

واحد يرافقكم.

- مجموعة كاملة من امللصقات املجانية 
)ملدة سنة كاملة( من متجر املتحف. 

بإمكانكم االطالع عن الربامج األرسية املقبلة   -
يف وقت مبكر.

يتيح لكم أولوية الحجز للربامج األرسية.  -

ميكنكم الحصول عىل التسجيل املجاين   -
لربنامج عائيل واحد، كل سنة.

ميكنكم إقامة حفل عيد ميالد أوالدكم يف   -
مطعم املتحف. سينظم فريقنا ورشة عمل 

خاصة باألطفال من أجلكم.  

مناِصر
750000 ل.ل. / 500 دوالر يف السنة

دعوة حرصية إىل كل افتتاحات املعارض   -
يف متحف رسسق، مع الحق بحضور شخص 

واحد يرافقكم.

- مجموعة كاملة من امللصقات املجانية 
)ملدة سنة كاملة( من متجر املتحف، باإلضافة 

إىل مجموعة من البطاقات الربيديّة.

هة برفقة القيّمني والفنانني  جوالت موجَّ  -
وغريهم.

زيارة املتحف يف أوقات مخّصصة حرًصا   -
ألصدقاء املتحف، عىل نحو تتسّنى لكم 
الفرصة للتجّول يف املتحف واالستمتاع 

باألعامل الفنية.

مساِهم
1500000 ل.ل. / 1000 دوالر يف السنة

دعوة حرصية إىل كل افتتاحات املعارض   -
يف متحف رسسق قبل ساعتني من موعد 
االفتتاح، مع الحق بحضور شخص واحد 

يرافقكم.

مجموعة كاملة من امللصقات املجانية   -
)ملدة سنة كاملة( من متجر املتحف، باإلضافة 

إىل مجموعة من البطاقات الربيديّة.

هة برفقة القيّمني والفنانني  جوالت موجَّ  -
وغريهم.

زيارة املتحف يف أوقات مخّصصة حرًصا   -
ألصدقاء املتحف، عىل نحو تتسّنى لكم 
الفرصة للتجّول يف املتحف واالستمتاع 

باألعامل الفنية.

داِعم
3750000 ل.ل. / 2500 دوالر يف السنة

دعوة حرصية إىل كل افتتاحات املعارض يف   -
متحف رسسق قبل ساعتني من موعد االفتتاح، 

مع الحق بحضور شخص واحد يرافقكم.

مجموعة كاملة من امللصقات املجانية   -
)ملدة سنة كاملة( من متجر املتحف، باإلضافة 

إىل مجموعة من البطاقات الربيديّة.

هة برفقة القيّمني  جوالت شخصية موجَّ  -
والفنانني وغريهم.

زيارة املتحف يف أوقات مخّصصة حرًصا   -
ألصدقاء املتحف، عىل نحو تتسّنى لكم 
الفرصة للتجّول يف املتحف واالستمتاع 

باألعامل الفنية.

حسم 10 يف املئة يف متجر املتحف.   -

ميكنكم، بصفتكم مانحني يف متحف رسسق،   -
االنضامم إىل عضوية املجلس الدويل 

للمتاحف )ICOM(، التي تتيح لكم الدخول 
مجانًا، أو مقابل رسٍم مخفَّض، إىل آالف 

املتاحف حول العامل.

متبرع 
7500000 ل.ل. / 5000 دوالر يف السنة

دعوة حرصية إىل كل افتتاحات املعارض يف   -
متحف رسسق قبل ساعتني من موعد االفتتاح، 

مع الحق بحضور شخص واحد يرافقكم.

مجموعة كاملة من امللصقات املجانية   -
)ملدة سنة كاملة( من متجر املتحف، باإلضافة 

إىل مجموعة من البطاقات الربيديّة.

هة برفقة القيّمني  جوالت شخصية موجَّ  -
والفنانني وغريهم.

زيارة املتحف يف أوقات مخّصصة حرًصا   -
ألصدقاء املتحف، عىل نحو تتسّنى لكم 
الفرصة للتجّول يف املتحف واالستمتاع 

باألعامل الفنية.

حسم 10 يف املئة يف متجر املتحف.   -

ميكنكم، بصفتكم مانحني يف متحف رسسق،   -
االنضامم إىل عضوية املجلس الدويل 

للمتاحف )ICOM(، التي تتيح لكم الدخول 
مجانًا، أو مقابل رسٍم مخفَّض، إىل آالف 

املتاحف حول العامل.

مجموعة كاملة من كتالوجات املعارض   -
األخرية، مبا يف ذلك كتالوجات فريدة 

من نوعها وأقدم عهًدا، تعود إىل حقبة 
الستينيّات.

زيارات خاّصة إىل محرتفات الفنانني، للتعرف   -
عن كثب عىل آخر مشاريعهم وأعاملهم.



يرجى ملء النموذج أدناه
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ادعموا رسالتنا وانضّموا إلى أصدقاء 
متحف سرسق

فرد  
225000 ل.ل يف السنة أو 150 دوالر يف السنة

عائلة  
300000 ل.ل يف السنة أو 200 دوالر يف السنة

مناِصر  
750000 ل.ل. يف السنة أو 500 دوالر يف السنة

مساِهم  
1500000 ل.ل. يف السنة أو 1000 دوالر يف السنة

داِعم  
3750000 ل.ل. يف السنة أو 2500 دوالر يف السنة

متبرع   
7500000 ل.ل. يف السنة أو 5000 دوالر يف السنة

 يُرجى ملء هذه االســتامرة وإرسالها عرب الربيد اإللكرتوين إىل العنوان التايل:
elsa.hokayem@sursock.museum 

ميكنكم الدفع يف املتحف عن طريق البطاقة االئتامنية، أو نقًدا، أو بشــيك مرصيف.

عند االنتهاء من إجراءات تســجيل انضاممكم إىل أصدقاء متحف رسســق، سوف نتواصل 
معكم يك تســتلموا بطاقة األصدقاء من متحف رسسق.

elsa.hokayem@sursock.museum :لالستفســار، يرجى مراسلتنا عرب الربيد اإللكرتوين 
أو االتصــال بنــا عىل الرقم: 01 20 20 )1( 961+ الخط الداخيل 210.

نتقّدم إليكم بجزيل الشــكر عىل والئكم.
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