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 عقــــــــــــــد 

 بين الموقعين أدناه:

  – شركة نيل وفرات.كوم ش.م.ل ممثلة بالسيد صالح الدين شبارو رئيس مجلس اإلدارة 

المدير العام المتخذة محل إقامة لها مختار لغايات هذا العقد في بيروت، شارع عين التينة،  

 األرضي. بناية الريم، الطابق

 

 فريق أول

 

............................................. ممثلة بالسيد/ة......................، ومتخذة محل إقامة  

 مختار لغايات هذا العقد في ......................... 

 نثا فريق

 

 مقّدمــة 

 

 

لكتب العربيّة ويتجاوز عدد  لبيع  أحد أهم المواقع اإللكترونية  يملك  لفريق األّول ا لما كان     

 ألف مستخدم في البالد العربيّة وفي العالم،   500مستخدمي هذا الموقع اإللكتروني  

 ،  ة والقديمة ذ للكتب الناف   print on demandالطباعة عند الطلب  عملية    أطلق ولما كان قد      

من الكتب، وله جميع حقوق الملكيّة الفكريّة    العديدولما كان الفريق الثاني يملك حق إصدار   

في التعاقد مع الفريق األّول لبيع كتبه على   هو يرغببجميع محتوياتها، و والفنية  واألدبيّة

 ،غير حصريةهذا الموقع اإللكترونّي بصورة 

 لــــذلــــك                  

 لتراضي بين الفريقين على ما يلي: باتّم االتفاق     
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 :الماّدة األولى 

 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً ال يتجزأ منه وينبغي أن تفسر وفقاً لمضمونه. 

 

 :الماّدة الثانية 

يكـلّف الفريق الثّاني الفريق األّول بيع كتبه التي يملك جميع حقوق الملكيّة الفكريّة العائدة  

دى  على الموقع اإللكتروني ل  حصرية غيرلها، كما يملك حق نشرها وتوزيعها بصورة 

 لفريق األّول، ضمن الشروط المحدّدة في هذا العقد. ا

وق الملكية الفكرية العائدة لقيام الفريق األول  يتحّمل الفريق الثاني أية مسؤولية تتعلق بحق

ً بتوزيع الكتاب  ، ويلتزم بالتعويض عن كل ضرر يلحق بالفريق األول من جراء قيام ورقيا

  وتوزيع وبيع بطباعةأي فريق ثالث بالمطالبة بأية مبالغ أو أضرار تتعلق بحق الفريق األول  

ً الكتاب   . ورقيا

كما يتحّمل الفريق الثاني أية مسؤولية تتعلق بمضمون الكتاب الذي يقوم الفريق األول ببيعه  

، ويكون بالتالي ملتزماً بالتعويض عن كل ضرر يلحق بالفريق األول من جّراء  ورقياً وتوزيعه  

 قيام أي فريق ثالث بالمطالبة بأية مبالغ أو أضرار تتعلق بمضمون الكتاب. 

 

 :الماّدة الثالثة 

 PDFبصيغة النافدة على ملف يلتزم الفريق الثّاني بتسليم الفريق األّول نسخة من كتبه 

عند التوقيع على  ، وذلكPDFتتضمن المحتوى وملف آخر يتضمن الغالف أيضا بصيغة 

 . هذا العقد

 

 :الماّدة الرابعة

وذلك  www.neelwafurat.com يقوم الفريق األّول ببيع الكتب على موقعه اإللكتروني 

عبر تقنية الطباعة على الطلب بصيغة ورقية فقط على أن ال يتعدى العدد المطبوع عدد 

كن  يم في حال طلب الناشر أو  www.neelwafurat.com النسخ المطلوبة من موقع 

 باإلتفاق بين الطرفين. وذلك طباعة كميات

 . 
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 :الماّدة الخامسة

  .باكتكل يحدّد الفريق الثّاني مع الفريق األّول ثمن بيع  

 

 :الماّدة السادسة

لمن يرغب وذلك على نفقته   الورقيةيلتزم الفريق األّول بتسويق الكتب وبيعها بالصيغة 

 الخاصة. 

 

 :الماّدة السابعة

ً ويبيع الفريق األّول هذه الكتب     بمعنى أنه يحق للفريق الثّاني  غير حصرية، بصورةٍ   رقيا

ً والتعاقد مع أي فريق آخر لبيع الكتب  ، على أن ال يكون الّسعر )أقّل( من السعر  رقيا

 .www.neelwafurat.comالنيل والفرات المعروض على كاتالوغ موقع 

 

 :الماّدة الثامنة

ال يتقاضى الفريق األّول من الفريق الثّاني أيّة مبالغ لقاء تسويق الكتب ضمن كاتالوغ موقع    

 www.neelwafurat.com  المبيعات الّتي من  %25 نسبةالفريق الثاني ضى يتقا ولكن

على أن تكون   الورقية المطبوعة على الطلبيحّصلها الفريق األّول فعلياً من مبيعات الكتب 

 حسب المعادلة التالية: 

 16*23لحجم    $10صفحة بسعر  160كل  

 14.5*21.5لحجم    $8صفحة بسعر 160كل 

 

 

 :الماّدة التاسعة

، وذلك بصورٍة  الورقية يُِعدّ الفريق األّول بيانات بالمبالغ المحصلة فعلياً من مبيعات الكتب     

أشهر حسب   3كل أو  شهرياً شهريٍة، ويبلّغها للفريق الثّاني ويسدّد المبالغ العائدة للفريق الثّاني 

 تفضيل الفريق الثاني. 

 

 :الماّدة العاشرة

بقى للفريق الثّاني وحده باستثناء حق الفريق األّول بالتوزيع  إّن الملكية الفكرية للكتاب ت   

 والبيع اإللكتروني وفقاً ألحكام هذا العقد.
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 :الماّدة الحادية عشرة

مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ منذ تاريخ التوقيع على هذا العقد وتتجدّد تلقائياً لمدة مماثلة،     

ما لم يُبِلغ أحد الفريقين الفريق اآلخر خطياً برغبته في إنهاء هذا العقد قبل مدة انتهائه أو مدّة  

 تجديده، بستة أشهر على األقل قبل انتهاء مدته أو مدة تجديده.

 

 :الثانية عشرة الماّدة 

لبنان،    –كل نزاع ينشأ حول تفسير هذا العقد أو تنفيذه يكون من اختصاص محاكم بيروت     

 ويكون القانون اللبناني هو القانون الذي يحكم هذه اإلتفاقية. 

 

 :الماّدة الثالثة عشرة

ً أم غير قضائّي، على عنوان محل اإلقامة المختار ال    مبيّن كل تبليغ، سواء كان قضائيا

 أعالهُ يُعتبر قانونياً ومنتِجاً لجميع مفاعيله القانونية. 

 

 :الماّدة الرابعة عشرة

 ُحّرَر هذا العقد على نُسختين واستَلََم كل فريق نسخة،  في بيروت وذلك بتاريخ   

    .......  / ......./ ...... 

 

 فريق ثان                                                                 فريق أول
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