صيغة عقد بيع مؤلف
أنه في يوم /

/

املوافق

تم التعاقد بين كل من :
معهد دبي القضائي ويمثله مديره العام القاض ي الدكتور /جمال حسين السميطي.
ويشار له بالطرف األول:

و...................................................................................../
ويشار له بالطرف الثاني

وذلك وفقا للشروط الواردة فيما يلي :
 البن د د د ددد األول  :اش د د د ددل م الط د د د ددرف األول م د د د ددن الط د د د ددرف الث د د د دداني حق د د د دده علد د د د د مؤل د د د دده املعن د د د ددون
 ،...........................................................................وقد ددد لد ددلم الطد ددرف الثد دداني عند ددد التوقيد ددع
عل هذا العقد نسخة من املؤلف موقعة منه.
 البند الثاني  :يقوم الطرف األول بطبع هذا املؤلدف وييعده والدتغ له بةافدة الطدرر املشدروعة،
ول دده افي ددق ف ددي من ددع ال ددتغ ل غيد د ه واتك دداذ كاف ددة انجد درا ان القانوني ددة ددد م ددن عت ددد علي دده.
وتكون جميع مصروفان النشر عل عاتق الطرف األول وحده.
 البند الثالث  :عل الطرف الثاني مراجعة األصول عند طبعها وتصييح ما تم تسليمه إليه
ً
منها أوال بأول وأن عمل جهده في عدم إبدال النصوص األصلية للمؤلف املسلم للطرف

األول .كما يللزم بتنقيح الطبعان افجديدة مع إجرا ان افان ال زمة وفقا للمجرم العاد
لألمور .وعليه وحده إعطا التصريح بالطبع لةل جز تم تصييحه.
 البنددد الرا:ددع  :يددتم هددذا البيددع مقابددل جمددن إجمددا.ي وجزافددي قدددره  .......يدددفع نص د ه وق د توقيددع
العق ددد ،ويق ددر الط ددرف الث دداني بال ددت مه .والب دداتي ي دددفع عن ددد ان ه ددا طب ددع املؤل ددف عل د أال يتج دداوز
ذلك مدة لتة أشهر من تاريخ التعاقد.
 البن ددد افخ ددام

 :املةاف ددأة امل ددذكورة ب ددي مقاب ددل طب ددع ونش ددر املؤل ددف مل دددة جد د

ل ددنوان وكح ددد

أقصد ( 5000خمسددة فالفن نسددخة .وال يجددوز خد ل هددذه ال لد ة للمؤلددف االت دار مدع أيدده جهددة
كان عل طبع ونشر املؤلف.
 البند السادس  :يجوز إعادة الطبع والنشر للمرة الثانية بذان العدد واملدة عل أال تقل
املةافأة عن نصف ما تقا اه املؤلف .
 البند السا:ع  :يتسلم املؤلف عدد خمسون نسخة عن كل طبعة بدون مقابل ويحق له
إهداؤها ملن شا .
 البند الثامن  :كل نزاع ينشأ عن تن يذ هذا العقد ،يكون ال صل فيه من اختصاص محاكم
دبي.
 البند التالع  :جميع مصروفان هذا العقد وأتعابه ون قاته عل عاتق الطرف األول.
 البند العاشر  :تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

الطرف األول

الطرف الثاني

