
 

 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 :

 : اشدددددددددددددل م الطدددددددددددددرف األول مدددددددددددددن الطدددددددددددددرف الثددددددددددددداني حقددددددددددددده علددددددددددددد  مؤل ددددددددددددده املعندددددددددددددون  البندددددددددددددد األول

..........................................................................، وقدددددد لددددددلم الطدددددرف الثدددددداني عندددددد التوقيددددددع .

 عل  هذا العقد نسخة من املؤلف موقعة منه. 

 : يقوم الطرف األول بطبع هذا املؤلدف وييعده والدتغ له بةافدة الطدرر املشدروعة،  البند الثاني

 ل غيدددد ه واتكدددداذ كافددددة انجددددرا ان القانونيددددة  ددددد مددددن  عتددددد  عليدددده. ولدددده افيددددق فددددي منددددع الددددتغ

 وتكون جميع مصروفان النشر عل  عاتق الطرف األول وحده.

 : عل  الطرف الثاني مراجعة األصول عند طبعها وتصييح ما تم تسليمه إليه  البند الثالث

 بأول وأن  عمل جهده في عدم إبدال النصوص األصلية للمؤلف
ً
املسلم للطرف  منها أوال



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.

 : يدددتم هدددذا البيدددع مقابدددل جمدددن إجمدددا.ي وجزافدددي قددددره ....... يددددفع نصددد ه وقددد  توقيدددع  البندددد الرا:دددع

الطدددرف الثدددداني بالددددت مه. والبددداتي يدددددفع عندددد ان هددددا  طبددددع املؤلدددف علدددد  أال يتجدددداوز العقدددد، ويقددددر 

 ذلك مدة لتة أشهر من تاريخ التعاقد.

 :  املةافدددددأة املدددددذكورة بدددددي مقابدددددل طبدددددع ونشدددددر املؤلدددددف ملددددددة جددددد   لدددددنوان وكحدددددد  البندددددد افخدددددام

ع أيدده جهددة )خمسددة فالفن نسددخة. وال يجددوز خد ل هددذه ال لدد ة للمؤلددف االت دار مدد 5000أقصد   

 كان  عل  طبع ونشر املؤلف.

 : يجوز إعادة الطبع والنشر للمرة الثانية بذان العدد واملدة عل  أال تقل  البند السادس

 املةافأة عن نصف ما تقا اه املؤلف .

 : يتسلم املؤلف عدد خمسون نسخة عن كل طبعة بدون مقابل ويحق له  البند السا:ع

 إهداؤها ملن  شا .

 كل نزاع ينشأ عن تن يذ هذا العقد، يكون ال صل فيه من اختصاص محاكم  ن :البند الثام

 دبي.

 : جميع مصروفان هذا العقد وأتعابه ون قاته عل  عاتق الطرف األول. البند التالع 

 : تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها. البند العاشر 

 

 

 الطرف الثاني                                              الطرف األول                       

 


