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عقد طباعة ونشر وتوزيع كتاب

/
املوافق
إنه يف يوم
قد تم الرضا واالتفاق بني كل من:
أو ً
ال :رشكة دار احلكمة للطباعة والنشر والتوزيع ،ويمثلها السيد /حسن حممد نبيل حسني الرشيف (املدير العام) للرشكة.
(طرف أول)
الديانة ،هوية شخصية رقم
اجلنسية،
،
					
ثان ًيا :األستاذ/
واملقيم:
(طرف ثان)
وقد اتفق الطرفان بكامل أهليتهام للتعاقد عىل ما ييل:
					
يعهد الطرف الثاين إىل الطرف األول بطبع ونرش إلكرتوين وتوزيع الكتاب املعنون( :
).
										
يف مجيع بالد العامل وذلك بالرشوط التالية:
ً
أوال :يقوم الطرفان بتغطية نفقات طباعة وإخراج الكتاب موضوع العقد ،وإخراجه باألسلوب األمثل ،مناصفة فيام بينهام ،وذلك
لعدد ( 200نسخة) للكتاب سالف اإلملاع ،وخيصص من الطبعة األوىل فقط للكتاب عدد ( )30نسخة هدايا للطرف الثاين،
وعدد ( )30نسخة هدايا للطرف األول واجلهات الرسمية وعينات املعارض والتي توزع بمعرفة الطرف األول فقط ،كام
يلتزم الطرف األول بعمل كل ما يساعد عىل رسعة تسويق الكتاب.
ثان ًيا :حتدد سعر املحاسبة ( جنيه) للكتاب ،وللطرف األول وحده حق تسعري الكتاب دونام مطالبة بأي فروق أسعار بني سعر
السوق وسعر املحاسبة من قبل الطرف الثاين.
ويكون حق الطرف الثاين عن هذه الطبعة  %50من سعر الكتاب املتفق عليه ،وتكون املحاسبة كل سنة مالية بعد مواعيد
املعارض الدولية.
ثال ًثا :الطرف الثاين مسئول عن إعطاء أمر الطبع ،وبالنسبة للطبعات األخرى تكون نفقات الطباعة عىل حساب الطرف األول
وحده بعد نفاد الكمية األوىل ،وال حيق له مطالبة الطرف الثاين بأي يشء خيص تكاليف الطباعة ،وتكون النسب مناصفة بني
الطرفني بعد اسرتداد قيمة تكاليف الطباعة.
رابعا :يقر الطرف الثاين أنه يتحمل كل ما قد يكون للغري من حقوق عن هذا الكتاب ظاهرة كانت أم خفية دون أدنى مسئولية
ً
عىل الطرف األول ،وإذا ترتب عىل طبع ونرش وتوزيع هذا الكتاب أي مسئولية مدنية أو جنائية قبل الغري فإن الطرف الثاين
يكون مسئو ً
ال وحده عنها ،وال حيق له الرجوع عىل الطرف األول بيشء عىل اإلطالق وتكون حمكمة (مدينة نرص) هي اجلهة
املختصة بنظر أي نزاع قد ينشأ ما بني الطرفني مستقب ً
ال  -ال قدر اهلل  -بخصوص هذا العقد.
خامسا :ال جيوز للطرف الثاين بواسطته أو بواسطة اآلخرين إعادة طباعة أو إعطاء حقوق طبع هذا الكتاب موضوع هذا العقد،
ً
وذلك عىل أي صورة كانت مصغرة أو مكربة ،موجزة أو مطولة ،سواء كان ذلك باالنفراد أم باالشرتاك مع الغري ،والطرف
األول فقط له حق إعادة طبع الكتاب مع احتفاظ الطرف الثاين بحقه بنفس النسبة عن الطبعات التالية ومدة هذا العقد مخس
سنوات تبدأ من 20 / /م حتى 20 / /م ،وللطرف الثاين حق فسخ العقد بعد هذا التاريخ بإخطار مسبق
بعلم الوصول ،وإال جتدد هذه املدة بشكل تلقائي دون الرجوع إىل أحد األطراف هبذا العقد.
سادسا :حيرر هذا العقد من صورتني بيد كل طرف صورة للعمل بموجبها وقت اللزوم.
ً
(طرف ثان)
						
(طرف أول)
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