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1 The choice of UAE law for the template was based only on the fact that a big number of Middle 
East based media organizations are based in the UAE. Also, a big number of international media 
organizations have offices and regional HQs in the UAE.  Furthermore, there is some similarities 
between UAE laws and other Middle East laws. But in any case, and as mentioned in this 
agreement, we advise revising the applicable law/jurisdiction on a case by case basis. 
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The information made available on this site is not         
legal advice or a substitute for legal counsel. The         
template is intended to aid in anticipating and        
avoiding certain legal problems, and to provide       
access to information that may be useful for        
contributors willing to spend the requisite time to        
put it into practice; and users should consult with         
legal counsel as appropriate to ensure that       
agreements based on this template adequately      
protect their contractual rights as intended.  

استشارة الموقع هذا على المتاحة المعلومات تشكل         ال
یرمي وإّنما قانونیة، استشارة عن بدیًال أو         قانونیة
قانونیة مشاكل وتجنب توقع في المساعدة إلى         النموذج
ذات تكون قد التي للمعلومات الوصول وإتاحة         معّینة،
الوقت تخصیص في الراغبین األعمال لمقدمي        فائدة
المستخدمین وعلى المعلومات، تلك الستخدام       المطلوب
مناسبا یكون ما وفق القانوني، مستشارهم        استشارة
النموذج هذا على القائمة االتفاقیات تتیح أن         لضمان

 حمایة حقوقهم التعاقدیة بالشكل المطلوب.
 

  
The template has been reviewed under UAE law        
and does not specifically address issues in       
non-UAE jurisdictions1. The template will need      
to be tailored to the specific circumstances of        
each assignment. In certain circumstances, review      
of local or subject-matter counsel would be       
appropriate, particularly for intellectual    
property-related issues.   

االمارات قوانین حسب النموذج مراجعة جرت        وقد
مناطق في أمورًا تحدیدًا یتناول ال وهو المتحدة،          العربیة
تكییف یلزم وسوف المتحدة. العربیة االمارات        غیر
وفي مهمة. بكل الخاصة المالبسات یناسب بما         النموذج
من مراجعة إجراء المناسب من سیكون معینة،         ظروف
في متخصص مستشار أو محلي مستشار        قبل
المتعلقة باألمور یتصل فیما خاص وبوجه        الموضوع،

 بالملكیة الفكریة.
 

  
The information contained in the template may or 
may not reflect the most current legal 
developments, and ACOS Alliance does not 
guarantee any particular results from the use of 
this form.   

في المشمولة المعلومات تعكس ال أو تعكس         وقد
تحالف یضمن وال القانونیة، التطورات أحدث        النموذج
 ثقافة السالمة أیة نتائج بعینها من استخدام هذا النموذج.
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Freelance [Contribution and] Publishing Agreement     
(the “Agreement”), dated as of [●], by and between         
[●] (the “Company”) and [●] (the “Contributor” and,        
together with the Company, the “Parties”).  

،[•] بتاریخ ("االتفاقیة ")، حر نشر و] [مساهمة         اتفاقیة
العمل ")، في ("المساهم [•] و ("الشركة ")، [•] بین          فیما

 ویشار إلیهما مجتمعین بـ (" الطرفان " أو " الطرفین ").
 

1. ASSIGNMENT 1- المهمة 
The Company hereby hires the Contributor to       
complete the assignment, and the Contributor      
hereby accepts such assignment, of the work       
described in Annex A hereto, as may be updated         
from time to time (the “Works”) for publication        
by the Company, all in accordance with the        
terms and conditions set forth herein. The       
Company shall have the right to publish or not to          
publish the Works in its discretion, subject to its         
other obligations set forth herein. 

في المساهم بتوظیف االتفاقیة هذه بموجب الشركة         قامت
في بموجبه العمل المساهم قبل وقد المهمة، إلتمام          العمل
أ الملحق في الموصوف بالعمل المتعلقة المهمة،         تلك
آلخر وقت من تحدیثه یتم ما وفق االتفاقیة، بهذه           المرفق
طبقًا بالنشر، الشركة قیام ألجل وذلك        ("األعمال ")،
للشركة ویحق االتفاقیة. هذه في المبینة والشروط         لألحكام
مع تقدیرها، حسب األعمال، بنشر القیام عدم أو          القیام

 مراعاة التزاماتها األخرى المبینة في هذه االتفاقیة.
 

 2. PAYMENT OF THE FEE2 
 2- سداد األتعاب 2

[PAYMENT OPTION A:] [In consideration for      
the Contributor’s delivering the Complete Works      
to the Company, the Company shall pay to the         
Contributor an aggregate fee of $_____]3 (the       
“Publication Fee”)4. In connection with the      
Publication Fee, the Contributor shall include an       
invoice at the time of submission of the        
Completed Works. The Publication Fee shall be       
paid within [thirty (30) days] following the       
receipt of such invoice. For purposes of this        
Agreement, the Works shall be “Complete” or       
shall have reached “Completion” on the first       
date (i) on which the Works meet the Minimum         
Requirements (as defined in Annex A) and (ii)        
that is the earlier of (a) the date on which ___           
drafts of the Works have been submitted by the         
Contributor to the Company reasonably     
responsive to the Company’s proposed edits and       
(b) the date that is ___ days following        
submission of the first draft of the Works.] 

كامل بتسلیم العمل في المساهم قیام [مقابل أ:] السداد           [خیار
العمل في للمساهم تدفع أن الشركة على للشركة،          األعمال
("أتعاب أمریكي]3 دوالر ___ بمبلغ أتعاب        مجمل
في المساهم على النشر، بأتعاب یتصل وفیما         النشر ")4.
المكتملة. األعمال تقدیم وقت في فاتورة تضمین         العمل
أعقاب في یومّا] (30) [ثالثین خالل النشر أتعاب          وتسدد
األعمال تعتبر االتفاقیة، هذه وألغراض الفاتورة. تلك         تسلم
أول في "االكتمال " درجة إلى وصلت قد أو          "مكتملة "،
(كما للمتطلبات األدنى بالحد األعمال فیه تفي (1)          تاریخ
(أ) من األسبق یكون (2) و أ)، الملحق في محددة            هي
من األعمال مسودات تقدیم فیه تم قد یكون الذي           التاریخ
بشكل یستجیب بما للشركة، العمل في المساهم         جانب
التاریخ (ب) و الشركة، من المقترحة التنقیحات         معقول
األولى المسودة تقدیم بعد یومًا ___ یصادف         الذي

 لألعمال.]
 

[PAYMENT OPTION B:] [In consideration for      
the Contributor’s having created the Works, the       
Company shall pay to the Contributor an       
aggregate fee of $_____ payable for Works (the        
“Publication Fee”) as follows: in connection      
with the Publication Fee, the Contributor shall       
include an invoice at the time of submission of         

بتألیف العمل في المساهم قیام [مقابل (ب):] السداد          [خیار
مجمل العمل في للمساهم تدفع أن الشركة على          األعمال،
مقابل الدفع واجبة أمریكي، دوالر ___ قدره         أتعاب
یتصل فیما التالي: النحو على النشر ") ("أتعاب         األعمال
في فاتورة، تضمین العمل في المساهم على النشر،          بأتعاب
أن الشركة وعلى لألعمال، األولى المسودة تقدیم         وقت
النشر أتعاب من % [(60) [ستین یعادل تسلیم رسم           تسدد
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the first draft of the Works; the Company shall         
pay a delivery fee equal to [60]% of the         
Publication Fee (the “First Delivery Fee”) within       
[thirty (30) days] following the receipt by the        
Company of such invoice, and shall pay the        
remaining [40]% of the Publication Fee within       
[thirty (30) days] following publication of the       
Works.]  

في یومًا]، (30) [ثالثین خالل تسلیم ") أول         ("أتعاب
نسبة تسدد أن وعلیها الفاتورة، لتلك الشركة تسلم          أعقاب
[ثالثین خالل النشر أتعاب من المتبقیة % (40)          األربعین

 (30) یومًا] في أعقاب نشر األعمال. ]
 

1-The template is designed to be flexible to best suit the           
circumstances of a particular engagement and Company       
faced by the individual Contributor. Throughout, language       
that may not be applicable or is likely to require          
modification to fit the particular circumstances appears in        
[brackets] and may be removed or modified as needed. If          
there are multiple options for a provision, the option that is           
generally more favorable to the Contributor appears in        
green; an option likely to be less favorable to Contributor          
but more likely to address concerns of the Company         
appears in blue; and lastly, an option that is likely to be            
even less favorable to the Contributor, but in many         
circumstances even more likely to be found acceptable by         
the Company, appears in red. Where these options appear,         
only one should be included in the final contract. This          
template has been reviewed under UAE law and does not          
specifically address issues in non-UAE. In certain       
circumstances, review of local counsel would be       
appropriate, particularly for intellectual property- or      
employment-related issues. 

ظروف واف حد إلى لیناسب مرن بشكل النموذج صیاغة جرت _1           
األعمال. في فرد مساهم أي معها یعمل شركة وأیة معین ارتباط             أي
التي أو تنطبق، ال قد التي اللغة [أقواس] في تظهر النموذج، كامل              وفي
أو حذفها یجوز والتي معینة، ظروفًا لتناسب تعدیًال تستلزم أن            یرّجح
بالنسبة خیارات عدة هناك كانت وإذا مطلوبًا. یكون ما وفق            تعدیلها
في المساهم لمصلحة محققًا عمومًا یبدو الذي الخیار فإن بعینه،            لنص
أقل بشكل یخدم أن یرجح خیار وأي األخضر ، باللون یظهر            العمل
الشركة، لدى مخاوف یتناول أن المرجح من أنه إال العمل في             المساهم
بشكل یخدم أن یرجح خیارًا أي فإن وختامًا، األزرق ، باللون یظهر             فإنه
أن یرجح الحاالت من العدید في أنه إال العمل، في المساهم مصالح              أقل
الحاالت وفي األحمر . باللون یظهر فإنه الشركة، لدى مقبوًال           یكون
العقد في منها فقط واحد تضمین یجب الخیارات، تلك تظهر            التي
العربیة االمارات قوانین حسب النموذج مراجعة جرت وقد          النهائي.
العربیة االمارات غیر مناطق في أمورًا تحدیدًا یتناول ال وهو            المتحدة،
من مراجعة إجراء المناسب من سیكون معینة، ظروف وفي           المتحدة.
أو - الفكریة بالملكیة یتعلق فیما خاص وبوجه محلي، مستشار            جانب

  أمور متصلة بالتوظیف.
 

2-Any acceptable contract should include the specific       
payment terms, including the amount and timing of        
payment. Four structures for payment terms are provided        
here: the first does not require publication and provides for          
the fee to be paid when the Works meet certain minimum           
requirement and when a minimum number of drafts or         
amount of time has been completed; the second        
incorporates the concept of a “kill fee” by requiring partial          
payment on delivery and payment of the remainder on         
publication; and the third allows the Company to reject the          
Works for any reason within 15 days, subject to payment of           
a kill fee, and otherwise also requires partial payment on          
delivery and remainder on publication. The fourth structure        
is provided in the event of an hourly or daily rate being            
more applicable for the circumstances. 

في بما محددة، دفع أحكام على یشتمل أن یجب مقبول عقد أي إن _2              
هي: الدفع ألحكام أشكال أربعة هنا وتوجد وتوقیتها. الدفعة مبلغ            ذلك
تفي عندما األتعاب سداد على وتنص النشر، تتطلب ال والتي            األولى
من أدنى حد استكمال وعند المتطلبات، من أدنى بحد           األعمال
"أتعاب مفهوم على ینطوي والثاني الوقت ، من معینًا قدرًا أو            المسودات
عند الباقي ودفع التسلیم عند جزئیة دفعة فرض خالل من            الرفض"
األسباب من سبب ألي األعمال برفض للشركة یسمح و الثالث           النشر ،
نحو وعلى الرفض"، أتعاب "دفعة سداد مراعاة مع یومًا، 15            خالل
النشر . عند المتبقي وسداد التسلیم عند جزئیة دفعة ذلك بخالف            یفرض
في یومي أو ساعي معدل تطبیق حالة في یجري فإنه الرابع الهیكل              أما

 ظل ظروف بعینها.
 

3-If there will be a different specified fee for different          
Works, the full exact amount should be specified herein, or          
in Annex A describing the scope of the assignment. 

یجب فإنه مختلفة، أعمال مقابل أخرى محددة أتعاب هناك كانت إذا _3            
یجب أو بدّقة، المبلغ كامل على الموضع هذا في االتفاقیة تنّص             أن

 تحدیده في الملحق أ الذي یصف نطاق المهمة.
 

4-If the Company offers a flat fee for both expenses and           
payment for services, the amount of expenses that a         
Contributor expects that it will have to incur should be          
incorporated into this amount. 

مقابل والدفعة النفقات من لكل صافیة أتعابًا الشركة عرضت إذا _4           
أن یتوقع التي النفقات مبلغ المبلغ ذلك یشمل أن یجب فإنه             الخدمات،

  یتكبدها المساهم في العمل.
 

[PAYMENT OPTION C:] [In consideration for      
the Contributor’s having created the Works, the       
Company shall pay to the Contributor an       
aggregate fee of $_____ payable for Works (the        
“Publication Fee”) in accordance with the terms       
of this Section 2: 

بإنشاء العمل في المساهم قیام مقابل ] (ج):] الدفع          [خیار
مجمل العمل في للمساهم تسدد أن الشركة على          األعمال،
مقابل الدفع واجبة أمریكي، دوالر ___ بمبلغ         أتعاب

 األعمال ("أتعاب  النشر ")، طبقًا ألحكام هذا القسم 2:
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A) In connection with the Publication Fee,      
the Contributor shall include an invoice      
at the time of submission of the Works. 

المساهمأ) على النشر، بأتعاب یتصل       فیما
تقدیم وقت في فاتورة تضمین العمل        في

 األعمال.
 

B) Upon the Contributor’s delivery of the      
Works that meet the Minimum     
Requirements (as defined in Annex A),      
the Company shall have [fifteen (15)      
days] to determine whether or not to       
elect to publish the Works. If the       
Company elects not to publish the      
Works by [written] notice to the      
Contributor not later than on [the      
fifteenth (15th) day] following the receipt      
of the invoice submitted by the      
Contributor, the Company shall pay to      
the Contributor a “kill fee” of [80]% of        
the Publication Fee. Upon such notice,      
all rights to the Works shall revert to the         
Contributor. 

بتسلیمب) العمل في المساهم قیام       لدى
األدنى بالحد یفي بما      األعمال
في المحدد النحو (على      للمتطلبات
خمسة [خالل الشركة تقوم أ)،       الملحق
كانت إذا فیما بتحدید یومًا] (15)        عشر
وإذا ال. أم األعمال نشر       ستختار
األعمال نشر عدم الشركة      اختارت
في للمساهم [كتابي] إشعار      بموجب
[خمسة عن یتأخر ال وقت في        العمل،
الفاتورة تسلم بعد یومًا] (15)       عشر
على العمل، في المساهم من       المقدمة
العمل في للمساهم تدفع أن       الشركة
80] یمثل والذي الرفض" أتعاب      "مبلغ
ذلك تقدیم وعند النشر. أتعاب من % [        
العمل في للمساهم تؤول      اإلشعار،

 جمیع الحقوق في األعمال.
 

C) If the Company elects to retain the right        
to publish the Works in accordance with       
Section 2(b), then the Company shall      
pay a delivery fee equal to [60]% of the         
Publication Fee (the “First Delivery     
Fee”) within [thirty (30) days] following      
the receipt of the invoice submitted by       
the Contributor, and shall pay the      
remaining [40]% of the Publication Fee      
within [thirty (30) days] following     
publication of the Works.] 

نشرج) بحق االحتفاظ الشركة اختارت       إذا
(ب)، 2 القسم لنص طبقًا       األعمال،
أتعاب تسدد أن عندئذ الشركة       فعلى
النشر رسم من % [60] تعادل        تسلیم
خالل وذلك تسلیم")، أول      ("أتعاب
تسلم أعقاب في یومًا] (30)       [ثالثین
العمل، في المساهم من المقدرة       الفاتورة
المتبقیة % (40) نسبة تسدد أن        وعلیها
(30) [ثالثین خالل النشر أتعاب       من

 یومًا] في أعقاب نشر األعمال.]
 

[PAYMENT OPTION D:] [In consideration for      
the Contributor’s creation of the Works, the       
Company shall pay to the Contributor a[n]       
[daily][hourly] fee of $_____ payable for Works       
(the “Publication Fee”). The Contributor agrees      
to submit an invoice that includes a reasonably        
detailed description of the [days][hours] worked      
on no less than a [weekly] basis; and the         
Company agrees to pay the Publication Fee       
determined pursuant to such invoice within      
[thirty (30) days] of receiving such invoice. The        
anticipated dates are as follows: [•].] 

العمل في المساهم قیام [مقابل (د)]: السداد         [خیار
للمساهم تسدد أن الشركة على األعمال،        بإنشاء
___ قدرها [ساعیة] [یومیة] أتعاب العمل        في
األعمال مقابل الدفع واجبة أمریكي،       دوالر
العمل في المساهم وافق وقد النشر "). أتعاب ")       
مفّصل وصف على تشتمل فاتورة تقدیم        على
العمل تم التي [الساعات] [األیام] حول        معقول
ووافقت األقل، على [أسبوعي] أساس على        فیها
طبقًا المحددة النشر أتعاب تسدد أن على         الشركة
من یومًا (30) ثالثین خالل وذلك الفاتورة،         لتلك
فیما المتوقعة التواریخ وتتمثل الفاتورة. تلك        تسلم

 هو آت: [●] ]
 

 [In the event that the Company does not pay the          
Publication Fee when it comes due, the       
Company agrees to pay an interest at the rate of          

عند النشر أتعاب بدفع الشركة تقم لم         [وإذا
فائدة تسدد أن على الشركة وافقت فقد         استحقاقها،
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[1 or __]% per month of such unpaid portion of          
the Publication Fee for each month of delay,        
payable at the time when payment of the        
applicable unpaid portion of the Publication Fee       
is paid.]5 

غیر الجزء ذلك من شهریًا %[... أو 1]          بواقع
تأخیر، شهر كل مقابل النشر أتعاب من         المدفوع
سداد وقت في النسبة تلك سداد یتوجب         وسوف
النشر. ] أتعاب من الصلة ذي المدفوع غیر        الجزء

5 
 

3. EXPENSES6 
 3. النفقات  6

[EXPENSES OPTION A:] [The Parties shall      
mutually agree to an expense budget based on a         
proposal therefore submitted by the Contributor,      
including any amounts reasonably necessary to      
account for contingencies ([as provided as Annex C        
of this Agreement,] the “Budget”), and the Company        
shall advance [100 or__]% of aggregate amount set        
forth in the Budget to the Contributor, prior to         
commencing work on the Works, for use by the         
Contributor to pay expenses specified in such Budget,        
as well as other incidental expenses incurred in        
connection with the creation of Works of the type         
described in Annex B. The Contributor shall submit        
to the Company a report of expenses incurred with         
documentation thereof that is reasonably available      
under the circumstances, within [thirty (30) days]       
after [incurring such expenses]/[completion of the      
field-work required for creation of the Works]. The        
Company shall reimburse the Contributor for the       
amount, if any, that the expenses exceed the Budget         
within [thirty (30) days] after the Contributor’s       
submission of the expense documentation. In the       
event that the Budget exceeds the actual expenses, the         
Contributor shall reimburse the Company for the       
amount that the portion of the Budget advanced        
exceeds actual expenses, within [thirty (30) days]       
after the Company provides instructions for      
payment.]  

فیما بالتراضي االتفاق الطرفین على ] (أ)]: النفقات         [خیار
هذا في عرض على بناء للنفقات، موازنة على          بینهما
مبالغ أیة ذلك ویشمل العمل، في المساهم یقدمه          الخصوص
([على النثریة المصروفات لتغطیة معقول بشكل        ضروریة
االتفاقیة،] هذه من ج الملحق في علیه المنصوص          النحو
أو 100] مقدمًا تسدد أن الشركة وعلى         "الموازنة ")،
في للمساهم الموازنة في المبین المبلغ مجمل من %[__         
في المساهم لیستخدم باألعمال، البدء قبل وذلك         العمل،
الموازنة، تلك في المحددة النفقات لسداد المبلغ ذلك          العمل
بإنشاء یتصل فیما یتكبدها أخرى نثریة نفقات أیة          وكذلك
وعلى ب. الملحق في الموصوف النمط من         األعمال
المتكبدة، بالنفقات تقریرًا للشركة یقدم أن العمل في          المساهم
في معقول بشكل متاحًا یكون فیما بها، الخاصة الوثائق           مع
بعد یومًا] (30) ثالثین خالل وذلك السائدة، الظروف          ظل
إلنشاء المطلوب المیداني العمل [إتمام / النفقات] تلك          [تكبد
مقابل العمل في المساهم تعویض الشركة وعلى         األعمال].
النفقات بمقداره تتجاوز والذي وجد، إن المتكبد،         المبلغ
بعد یومًا] (30) [ثالثین خالل وذلك الموضوعة،         الموازنة
تجاوزت وإذا النفقات. وثائق بتقدیم العمل في المساهم          قیام
تعویض العمل في المساهم فعلى الفعلیة، النفقات         الموازنة
عن المقدمة الموازنة بمقداره تزید الذي المبلغ عن          الشركة
قیام بعد یومًا] (30) [ثالثین خالل وذلك الفعلیة،          النفقات

 الشركة بتقدیم تعلیمات بخصوص تلك الدفع. ]
 

[EXPENSES OPTION B:] [The Company shall      
reimburse the Contributor for all expenses that it        
incurs in connection with the creation of the Works of          
the type described in Annex B7, so long as the          
Contributor submits a report of such expenses to the         
Company within [thirty (30) days] after [incurring       
such expenses]/[submitting the Works] with     
documentation thereof that is reasonably available      
under the circumstances. The Company shall pay       
such reimbursement within [thirty (30) days] after the        
Contributor’s submission of such expense report.] 

في المساهم تعوض أن الشركة [على ب]: النفقات          [خیار
بإنشاء یتصل فیما یتكبدها التي النفقات جمیع عن          العمل
قدم طالما ب7 الملحق في الموصوف النمط من          األعمال
خالل وذلك للشركة، النفقات بتلك تقریرًا العمل في          المساهم
[تقدیم / النفقات] تلك [تكبد بعد یومًا] (30)          [ثالثین
بشكل متاحًا یكون فیما بها، الخاصة الوثائق مع          األعمال]،
تسدد أن الشركة وعلى السائدة. الظروف تلك في          معقول
المساهم قیام بعد یومًا] (30) [ثالثین خالل التعویض          ذلك

 في العمل بتقدیم تقریر النفقات المنوه عنه. ]
 

[If the Company shall fail to timely pay such         
reimbursement, the Company agrees to pay an       
interest at the rate of [1 or __]% per month of the due             
and unpaid expenses for each month of delay.]8 

ذلك بدفع المناسب الوقت في القیام في الشركة أخفقت           [وإذا
أو 1] بواقع فائدة تسدید على الشركة وافقت فقد           التعویض،
وذلك المدفوعة، وغیر المستحقة النفقات من شهریًا %[__        

 عن كل شهر تأخیر. ]8
 

5-This late fee provision can be added to any of the options            من ألي المتأخرة باألتعاب الخاص النص هذا إضافة یمكن _5          
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above. .الخیارات الواردة أعاله 

6-An acceptable contract should include the process for        
reimbursement of expenses. In a case in which an advance          
payment of expenses may be required, the second        
alternative should be used. 

 6_ یجب أن یشتمل أي عقد مقبول على عملیة للتعویض عن النفقات.
 وفي أیة حالة من الحاالت التي یلزم فیها سداد دفعة مقدمة بخصوص

 النفقات، یجب تطبیق الخیار الثاني.
 

7-Annex B should specify all categories of reimbursable        
expenses to the level of specificity that is acceptable to both           
parties. 

 7_ یجب أن یحدد الملحق ب جمیع فئات النفقات القابلة للتعویض
 للوصول إلى مستوى مقبول لكلى الطرفین.

8-This late fee provision can be added to any of the options 
above. 

 8_ یمكن إضافة هذا  النص الخاص باألتعاب المتأخرة  ألي من
 الخیارات الواردة أعاله.

4. INSURANCE9 
 4. التأمین  9

 
[INSURANCE OPTION A:] [The Company shall      
enroll the Contributor [and the individuals listed on        
Annex B (the “Team”), who shall support the        
Contributor in creating the Works] in a [Travel        
Assistance Program] maintained by the Company      
through [insert provider (i.e., ACE)] and ensure that        
the Contributor [and the Team are]/[is] entitled to all         
benefits of such policy, including [the emergency       
medical services provided under such insurance      
policy,] on the same terms as provided to employees         
of the Company.] [The Company shall also enroll the         
Contributor and the Team in a kidnap and ransom         
insurance that covers the perils of kidnap, extortion,        
wrongful detention, and hijacking through [insert      
provider]]. 

العمل في المساهم تقید أن الشركة [على أ:] التأمین           [خیار
الذین ("الفریق ") ب الملحق في المدرجین        [واألفراد
في األعمال]، إنشاء في العمل في المساهم         سیدعمون
خالل من الشركة به تحتفظ الذي السفر دعم          [برنامج
تكفل أن وعلیها ،[(ACE (مثل الخدمة مقّدم اسم          [أدخل
تلك مزایا لجمیع [والفریق] العمل في المساهم         استحقاق
المقدمة الطارئة الطبیة [الخدمات ذلك في بما         السیاسة،
ذات حسب وذلك عنها،] المنوه التأمین وثیقة         بموجب
أیضًا الشركة [وعلى الشركة.] لموظفي المتاحة        الشروط
ضد التأمین في والفریق العمل في المساهم تدرج          أن
مخاطر یغطي والذي الفدیة، وطلب االختطاف        حاالت
حق وجه دون واالحتجاز القصري واالستغالل        االختطاف

 واختطاف الطائرات من خالل [أدخل اسم مقّدم الخدمة] ].
 

[INSURANCE OPTION B:] [The Contributor shall      
be responsible for procuring any travel and       
emergency insurance policy that the Contributor      
determines is appropriate, in connection with      
producing the Works to cover the Contributor and        
any other individuals assisting the Contributor whom       
the Contributor deems appropriate for coverage. The       
cost to the Contributor, of such insurance coverage        
that is reasonably attributable to the Works, shall be         
included as an expense for [advance/reimbursement]      
in accordance with Section 3.]  

عن مسؤول العمل في المساهم إّن ب:] التأمین          [خیار
الطارئة والحاالت السفر بخصوص تأمین وثیقة أیة         تدبیر
بإنتاج یتصل فیما مناسبًا، العمل في المساهم یراه          حسبما
آخرین أفراد وأي العمل في المساهم لتغطیة         األعمال
في المساهم یعتبره ما وفق العمل في المساهم          یدعمون
التكلفة تضمین ویجري التغطیة. ألغراض مناسبًا        العمل
التغطیة تلك بخصوص العمل في المساهم على         المترتبة
باعتبارها لألعمال، معقول بشكل تعزى التي        التأمینیة
ألحكام طبقًا المقدمة/التعویض] [بالدفعة خاصة       نفقات

 القسم 3.]
 

[INSURANCE OPTION C:] [The Contributor shall      
be responsible for procuring any travel and       
emergency insurance policy that the Contributor      
determines is necessary in connection with producing       
the Works, and the Contributor shall be responsible        
for any expenses in connection with such insurance,        
the cost of which (estimated by Contributor to be         
approximately $____) has been taken into account in        
agreeing to the Publication Fee.] 

تدبیر عن مسؤول العمل في المساهم إّن ج:] التأمین           [خیار
یراه حسبما الطارئة والحاالت السفر على تأمین وثیقة          أیة
األعمال، بإنتاج یتصل فیما ضروریًا العمل في         المساهم
فیما نفقات أیة عن مسؤوًال العمل في المساهم          ویعتبر
في تكلفته أخذ تم قد یكون والتي التأمین، بذلك           یتصل
بحوالي العمل في المساهم جانب من (والمقدرة         االعتبار
في تكلفته أخذ تم قد یكون والتي أمریكي)، دوالر ___          
حوالي بمبلغ العمل في المساهم جانب من (مقدرة          االعتبار

 ___ دوالر أمریكي)، عند االتفاق على أتعاب النشر. ]
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5. CONFIDENTIALITY & 
DOCUMENT RETENTION 
OBLIGATIONS10 

 
 5. التزامات السریة واالحتفاظ بالمستندات 10

A) If the Contributor advises his/her editor of any        
agreement to maintain the confidentiality of a       
source, the Company shall maintain the      
confidentiality of such source except to the       
extent prohibited by applicable law. In      
determining whether the Company should be      
prohibited from maintaining the confidentiality     
of a source by applicable law, the Company may         
rely on the advice of its competent external legal         
counsel. In the event that the Company       
determines that it is prohibited from maintaining       
the confidentiality of a source, the Company       
shall notify the Contributor of such      
determination as soon as reasonably practicable. 

بإبالغ العمل في المساهم قام إذا        أ)
سریة على للمحافظة اتفاقیة بأیة       محرره/محررته
سریة على المحافظة الشركة فعلى مصدر،        أي
یكون ما حدود وفي باستثناء المصدر،        ذلك
تقریر وعند الساري. القانون بموجب       محظورًا
المحافظة الشركة على المحظور من كان إذا         فیما
أم الساري القانون بحكم المصادر أحد سریة         على
من استشارة على االعتماد للشركة یجوز        ال،
قررت وإذا المعني. الخارجي القانوني       مستشارها
على الحفاظ علیها المحظور من أنه        الشركة
المساهم إبالغ الشركة فعلى المصادر، أحد        سریة
 في العمل بذلك القرار بأسرع وقت ممكن عملیًا.

 

B) [RETENTION OBLIGATION OPTION:]   
[The Contributor and the Company each agree to        
retain his/her research and source material,      
including notes and/or tapes of interviews and all        
other files and documents gathered and relied       
upon in the preparation of the Works for a period          
of one year after the date of first publication of          
the Works to assist the defense in the event of a           
lawsuit related to the Works.]  

وافق ] بالمستندات:] االحتفاظ التزام [خیار       ب)
االحتفاظ على والشركة العمل في المساهم من         كل
المذكرات ذلك في بما مصدره، ومواد        بأبحاثه
الشخصیة بالمقابالت الخاصة األشرطة      و/أو
والمعول المجمعة األخرى المستندات      وجمیع
واحدة سنة لمدة وذلك األعمال، إعداد في         علیها
حالة في للدفاع دعمًا لألعمال نشر أول تاریخ          بعد

 نشوء أیة قضیة قضائیة  فیما یتصل باألعمال. ]
 

9-The Agreement should explicitly set forth whether or not         
the Company will provide any necessary insurance. If the         
Company will not provide insurance coverage, the       
Contributor should consider the cost of self-insuring when        
negotiating the overall fee. 

 9_ یجب أن تبین االتفاقیة صراحة فیما إذا كانت الشركة ستوفر أي
 تأمین ضروري أم ال. وإذا لم تكن الشركة ستوفر تغطیة تأمینیة، فیجب

 على المساهم في العمل النظر في تكلفة التأمین الذاتي عند التفاوض
 على مجمل األتعاب.

10-The Agreement should not provide for indemnification       
of the Company for legal exposure related to the Works. In           
the event the Company requires such an indemnification        
clause, the Contributor’s indemnification should be as       
limited as possible (e.g., only to “finally adjudicated”        
claims arising from limited matters). If the Company        
insists on certain protection regarding the Works, consider        
instead agreeing to appropriate tailored and knowledge       
qualified representations that the Contributor is comfortable       
giving.  These may include some of the following: . 

المخاطر مقابل للشركة تعویض أي على االتفاقیة تنص ال _10          
تعویض شرط تضمین الشركة طلبت وإذا باألعمال . المتصلة          القانونیة
في المساهم جانب من تعویض أي یكون أن فیجب النحو، ذلك             على
المطالبات فقط (مثًال: ممكنة درجة أقصى إلى محدودًا تعویضًا           العمل
أصرت وإذا محدودة). أمور عن والناشئة المبرمة" القضیة          "بحكم
النظر ینبغي األعمال، بخصوص حمایة على الحصول على          الشركة
خصیصًا موضوعة مناسبة تعهدات على االتفاق في ذلك عن           بدًال
عند بالراحة العمل في المساهم یشعر ما وفق المعرفة،           ومحددة

 إعطائه. وقد یشتمل ذلك على بعض مما هو آت:
 

[Representations & Warranties. The Contributor represents      
and warrants that, to the Contributor’s knowledge, at the         
time the Contributor delivers the Works to the Company,         
(a) the Contributor will be the sole owner of the Works and            
has the exclusive right, power and authority to make the          
grant of rights set forth in this Agreement; (b) the Works           
will not infringe upon any copyright or other proprietary         
right of any third party; (c) if the Works consist of an            
interview, photograph or likeness of any subjects, the        
Contributor will have obtained written permission from       
each reasonably identifiable person in the Works to use         
their name or likeness, as applicable; [(d) no factual         

حسب أنه، وضمن العمل في المساهم تعهد والضمانات:          [التعهدات
في المساهم أّن (أ) للشركة، األعمال بتسلیم قیامه وقت وفي            معرفته
وسلطة وصالحیة حصري حق وله لألعمال، الوحید المالك هو           العمل
أي تشكل لم واألعمال (ب) و االتفاقیة، هذه في المبینة الحقوق             لمنح
ثالث، طرف ألي تعود أخرى خاصة حقوق أو طبع حقوق ألیة             انتهاك
صورة أو شخصیة مقابلة عن عبارة األعمال كانت إذا (ج)            و
في المساهم فإن كان، شخص أّي هیئة یتضّمن قد ما أو             فوتوغرافیة
تحدید یمكن شخص كل من كتابي إذن على حصل قد سیكون             العمل
یكون ما وفق هیئته، أو اسمه الستخدام األعمال في معقول بشكل             هویته
یمكن األعمال في فعلیة إفادات أیة هناك تكون لن [(د) و             منطبقًا،
أن (هـ) و جوهري، جانب أي من دقیقة، غیر أو زائفة             اعتبارها
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statements in the Works will be false or inaccurate in any           
material respect; and (e) the Works will not knowingly or          
intentionally defame, libel, or slander any person or entity].          
The Contributor shall reasonably cooperate with the       
Company with respect to any claim threatened or made         
against the Company with respect to any item of the          
Works.] 

أو شخص أي صورة تشویه أو لسمعة اإلساءة في تتسبب لن             األعمال
بشكل یتعاون أن العمل في المساهم وعلى بقصد]. أو معرفة عن             كیان
ضد مرفوعة أو محتملة مطالبة أیة بخصوص الشركة مع           معقول

 الشركة بخصوص أي جزء من األعمال.]

6. OWNERSHIP  6. الملكیة 
 

[Except for the rights expressly licensed herein to the         
Company, as between the Contributor and the       
Company, the Contributor owns and shall retain all        
right, title, and interest in and to the Works, including          
all copyrights.]   

االتفاقیة هذه في صراحة بها المرخص الحقوق         [باستثناء
العمل في المساهم بین فیما الحال هو وكما الشركة،           لصالح
بكامل ویحتفظ یملك، العمل في المساهم فإن         والشركة،
بها، یتعّلق وفیما األعمال في والمصلحة والملكیة         الحق

 ویشمل ذلك جمیع حقوق الطبع.]
 

[WORK FOR HIRE OPTION]11 [The Company      
will own all right, title, and interest in and to the           
Works as works made for hire, including, without        
limitation, any and all registrations, applications,      
copyrights, renewals, extensions, restorations, and     
reversions, and all other proprietary and intellectual       
property rights in the Works, as well as the right to           
collect all revenue from the Works, and the right to          
sue, counterclaim, and recover for all past, present,        
and future violations of the Works, and all rights         
corresponding to any of these rights throughout the        
world (collectively, “All Rights in the Work”). If any         
copyright or other proprietary and intellectual      
property rights in the Works are deemed not to         
constitute works made for hire, this Agreement will        
automatically constitute an assignment from the      
Contributor to the Company of All Rights in the         
Works. The Company hereby grants to the       
Contributor, and the Contributor here accepts, a       
non-exclusive, worldwide[, transferable, and    
sublicensable] right and license to reproduce,      
distribute, modify, create derivative works of,      
publicly display, and publicly perform the Works [in        
marketing and business development materials that      
the Contributor distributes to document its      
professional activities; for teaching purposes; for      
inclusion in full or in part in a thesis or dissertation].            
[In its use of the Works pursuant to this license from           
the Company, the Contributor shall identify the       
Company as the owner of the copyrights in the         
Works.] 

الحقوق جمیع الشركة [تملك اإلیجار]11 لخیار        [العمل
بها، یتعّلق وفیما األعمال في والمصلحة الملكیة         وكامل
الشركة، على الفكریة ملكیتها ستعود أعماًال        باعتبارها
التسجیالت وجمیع من أي حصر دون ذلك         ویشمل
والتمدیدات والتجدیدات الطبع وحقوق      والتطبیقات
الخاصة الحقوق وجمیع والتحویل االسترداد       وعملیات
تحصیل حق وكذلك األعمال، في الفكریة الملكیة         وحقوق
القضایا مباشرة وحق األعمال، من اإلیرادات        جمیع
جمیع مقابل التعویضات واسترداد المقابلة،       والدعاوى
وجمیع لألعمال، والمستقبلیة والحالیة السابقة       المخالفات
العالم أنحاء جمیع في الحقوق تلك من ألي المقابلة           الحقوق
األعمال "). في الحقوق "جمیع بعبارة مجتمعة إلیها         (ویشار
حقوق أیة أو الطبع حقوق من حق ألي النظر تم            وإذا
باعتبارها األعمال في أخرى فكریة ملكیة حقوق أو          خاصة
بشكل االتفاقیة هذه تشكل فسوف الشركة، إلى تعود          لن
عن الشركة لصالح العمل في المساهم من تنازًال          تلقائي
بمنح بموجبه الشركة قامت وقد األعمال. في الحقوق          جمیع
جمیع في حصري غیر وترخیصًا حقًا العمل في          المساهم
الباطن، من للترخیص وقابل للنقل، [وقابل العالم         أنحاء
والعرض مشتقة، أعمال وإیجاد وتنقیح وتوزیع        الستنساخ
ومواد التسویق مجال [في علنًا أعمال وأداء         للجمهور
بتوزیعها العمل في المساهم یقوم التي األعمال         تطویر
ولتضمینها تعلیمیة، ألغراض المهنیة، أنشطته       لتوثیق
أطروحات]، أو علمیة رسالة في جزئي أو كامل          بشكل
استخدامه إطار [وفي بذلك. العمل في المساهم         ویقبل
المساهم على الشركة، من الترخیص هذا بموجب         لألعمال
الطبع حقوق مالك باعتبارها الشركة إلى اإلشارة العمل          في

 في األعمال.]
 

7. LICENSING AND 
EXCLUSIVITY 

 7. الترخیص والحصریة
 

A) Subject to the terms and conditions of this        
Agreement, including, without limitation,    

بما االتفاقیة، هذه وشروط أحكام مراعاة مع         أ)
المساهم ُیمنح (ب)، 7 القسم حصر دون ذلك          في
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Section 7(b), the Contributor hereby grants to the        
Company, and the Company hereby accepts, an       
exclusive, [worldwide,] non-transferable, and    
non-sublicensable right and license to first      
reproduce, distribute, modify, create derivative     
works of, publicly display, or publicly perform       
the Works [in any medium now known or        
hereafter devised] [in a print periodical; in all        
digital and online publishing formats; in      
podcasts, radio, and television programming] [in      
the English language] [for an editorial,      
non-commercial purpose] (collectively,   
“Publish”; a “Publication” is any instance of       
reproduction, distribution, modification, creation    
of a derivative work of, public display, or public         
performance of the Works), which exclusivity      
lasts until the earlier of (i) [sixty (60) days]         
following the date in which the Works are first         
Published by the Company, and (ii) [● months]        
following [Completion of the    
Works]/[submission by the Contributor of the      
Works, in a manner satisfying the Minimum       
Requirements] (the “Exclusivity Period”)[;    
provided that the Company provides appropriate      
credit to the Contributor in any Publication of the         
Works].12 

بموجب الشركة وتقبل للشركة، بموجبه العمل        في
جمیع [في حصریًا وترخیصًا حقًا االتفاقیة،        هذه
قابل وغیر للنقل قابل وغیر العالم]        أنحاء
أو باستنساخ، أوًال للقیام: الباطن من        للترخیص
من، مشتقة أعمال إنشاء أو تنقیح، أو         توزیع،
بشكل األعمال أداء أو الجمهور على        والعرض
اإلعالم، وسائل من وسیلة أیة [في        علني
[في الحق] وقت في المبتكرة أو اآلن         المعلومة
الرقمیة األشكال وبجمیع مطبوعة، دوریة       نشرة
عبر بثه یتم فیما اإلنترنت، عبر        والمباشرة
اإلنجلیزیة] [باللغة التلفزیون] وبرامج      المذیاع
(ویشار تجاري] غیر ولغرض الناشرین       [ألحد
حالة أي وهي "المنشورات "، بكلمة مجتمعة        إلیها
أو التنقیح أو التوزیع أو االستنساخ حاالت         من
علني أداء أو عام عرض من مشتق عمل          إنشاء
(1) حین إلى حصریتها وتستمر       لألعمال)،
ألول فیه یتم الذي التاریخ من یومًا] (60)          [ستین
●] (2) و الشركة، جانب من األعمال نشر          مرة
المساهم [قیام / األعمال] [إتمام أعقاب في         شهرًا]
على أسبق، الحدثین أي األعمال، بتقدیم العمل         في
("مدة المتطلبات] من األدنى بالحد یفي        نحو
اعتمادًا الشركة تتیح أن شریطة ،]        الحصریة")
لألعمال.] نشر أي في العمل في للمساهم        مناسبًا

12 
 

B) The Company shall have the right to modify and         
create derivative works of the Works only as        
provided in this Section 7(b). The Company may        
make copy edits to correct grammatical, spelling       
and typographical errors without the     
Contributor’s review and consent. All other      
modifications of the Works require the      
Contributor’s review and consent, which the      
Contributor may grant or withhold in its       
discretion.  

من مشتقة أعمال وإنشاء تنقیح للشركة یحق         ب)
علیه المنصوص النحو على فقط وذلك        األعمال،
نسخ عمل للشركة ویجوز (ب). 7 القسم هذا          في
الهجاء أو القواعد في أخطاء أیة لتصحیح         منقحة
لمراجعة حاجة دون طباعیة، أخطاء أیة        أو
جمیع وتتطلب العمل. في المساهم من        وموافقة
وموافقة مراجعة األعمال في األخرى       التنقیحات
أو یمنحه قد الذي األمر العمل، في         المساهم

 یحجبه المساهم في العمل حسب تقدیره الخاص.
 

C) In the event that, prior to the initial Publication         
of the Works, the Company requests the       
Contributor’s cooperation in a permitted     
modification or creation of a derivative work of        
the Works and such process extends for more        
than either __ drafts or __ weeks following the         
initial submission of the Works that satisfies the        
Minimum Requirements, the Publication Fee     
shall be increased by $___ per day following        
such time, plus additional expenses in      
accordance with Section 3, if applicable, as       
consideration for the Contributor’s additional     
contributions to the Works[; provided that such       
increase in the Publication Fee shall not be        
applicable in any case in which the Contributor is         
primarily responsible for a delay that      

أن لألعمال المبدئي النشر قبل حدث، إذا         ج)
العمل في المساهم جانب من تعاونًا الشركة         طلبت
من مشتق بعمل به مسموح إنشاء أو تنقیح          في
___ إما من ألكثر المسألة تلك وامتدت         األعمال،
التقدیم أعقاب في أسبوعًا ___ أو        مسودة،
من األدنى بالحد تفي التي لألعمال        المبدئي
بمقدار النشر أتعاب زیادة تتم فسوف        المتطلبات،
الوقت، ذلك یلي یوم كل عن أمریكي دوالر ___         
ألحكام طبقًا اإلضافیة النفقات ذلك إلى        مضافًا
مقابل كعوض انطباقها، حال في 3        القسم
جانب من األعمال في اإلضافیة       المساهمات
تلك تطبق أال شریطة ،] العمل في         المساهم
فیها یكون حالة أیة في النشر أتعاب في          الزیادة
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substantially extends the process of modifying      
the Works or of creating a derivative work        
thereof].  

تأخیر أي عن أساسیًا مسؤوًال العمل في         المساهم
األعمال تنقیح لعملیة جوهري تمدید في یتسبب         قد

 أو إنشاء عمل مشتق منه].
 

11-The Contributor should consider whether there is any        
feasible alternative to a work-made-for-hire arrangement      
before agreeing to it. If this option is used, Section 7 will            
not be applicable. 

 11_ یجب على المساهم في العمل النظر  فیما إذا كان هناك أي بدیل
 معقول ألي ترتیب األعمال التي سیتم نقل حقوق ملكیتها الفكریة إلى
 الشركة، وذلك قبل الموافقة علیه . وفي حالة استخدام هذا الخیار، فال

 تسري أحكام القسم 7.

12-Section 7(a) includes options for describing the media in         
which the Publisher has the right of first Publication.  

 12_ یشتمل القسم 7 (أ) على خیارات لوصف وسائل اإلعالم التي یحق
 للناشر استخدامها لعملیة النشر األولى.

D) Following the initial Publication of the Works, if        
the Contributor consents to modification or      
creation of a derivative work of the Works        
[consisting of Publication of the Works in a        
language other than English], the Company shall       
pay the Contributor a fee equal to [$___]/[__%]        
of the Publication Fee or such other amount on         
which the Parties agree, whether or not the        
Company requests the Contributor’s cooperation     
in such modification or creation of such       
derivative work. If the Company does request       
the Contributor’s cooperation in such     
modification or creation of such derivative work,       
the Company shall also compensate the      
Contributor for its additional contributions to the       
Works in the amount of [$___ per day, plus         
additional expenses in accordance with Section      
3, if applicable]. 

المساهم وافق إذا لألعمال، المبدئي النشر بعد         د)
من مشتق عمل إنشاء أو تنقیح على العمل          في
خالف بلغة األعمال نشر في [یتمثل        األعمال
للمساهم تدفع أن الشركة على اإلنجلیزیة]،        اللغة
/ أمریكي] دوالر ___] تعادل أتعاب العمل         في
یتفق آخر مبلغ أي أو النشر، أتعاب من [%___]         
الشركة تطلب لم أم طلبت سواء الطرفان،         علیه
إنشاء أو تنقیح في التعاون العمل في المساهم          من
من عونًا الشركة طلبت وإذا المشتق. العمل         ذلك
العمل ذلك إنشاء أو تنقیح في العمل في          المساهم
في المساهم تعویض أیضًا الشركة فعلى        المشتق،
بمبلغ األعمال في اإلضافیة مساهماته عن        العمل
ذلك إلى مضافًا یومیًا، أمریكي دوال ___]         قدرة
حال في ،3 القسم ألحكام طبقًا إضافیة نفقات          أیة

 كانت منطبقة].
 

E) The Company, without additional compensation     
to the Contributor, may display the Works on the         
Company’s website in the format in which the        
Company first Published the Works indefinitely.       
[Other than displaying the Works on the       
Company’s website in the format in which the        
Company first Published the Works and      
Publishing a modification or derivative work of       
the Works, which is governed by Sections       
7[(b)-(d)], in the event the Company wishes to        
Publish the Works following the expiration of the        
Exclusivity Period, the Company shall pay the       
Contributor an additional fee equal to      
[$___]/[__%] of the Publication Fee. Any such       
Publication requires the express written consent      
of the Contributor, which the Contributor may       
grant or withhold in its discretion.]13 

العمل، في للمساهم إضافیة مكافأة أیة دون         هـــ)
الشركة موقع على األعمال عرض للشركة        یجوز
بنشر مرة ألول الشركة به قامت الذي         بالشكل
األعمال عرض [بخالف قیود. دون       األعمال
التي بالشكل للشركة اإللكتروني الموقع       على
ونشر األعمال بنشر مرة ألول الشركة بها         قامت
ألحكام وفقًا األعمال، من مشتق عمل أو تنقیح          أي
في الشركة رغبت فإذا [(ب)-(د)]، 7        األقسام
على الحصریة، مدة انقضاء بعد األعمال        نشر
إضافیة أتعاب العمل في للمساهم تدفع أن         الشركة
أتعاب من [%__ ] / أمریكي] دوالر __]          تعادل
موافقة یتطلب النحو ذلك على نشر وأي         النشر.
حیث العمل، في المساهم من صریحة        كتابیة
أو الموافقة تلك منح العمل في للمساهم         یجوز

  حجبها حسب تقدیره. ]13
 

F) [In the event the Company wishes to Publish the          
Works for a non-editorial, commercial purpose,      
the Company and the Contributor shall negotiate       
the terms for such use in good faith. For the          
avoidance of doubt, the Company will not be        
permitted to so Publish the work without       
reaching such an agreement with the      

لغرض األعمال نشر في الشركة رغبت [إذا         و)
الشركة فعلى تجاري، وغیر تحریري       غیر
ذلك أحكام حول التفاوض العمل في        والمساهم
یسمح فلن للشك، وتجنبًا نیة. بحسن        االستخدام
دون العمل بنشر النحو ذلك على بالقیام         للشركة
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Contributor.] في المساهم مع ذلك حول التفاقیة        التوصل
 العمل. ]

 

G) [The Company shall have the right to use [the         
Works or any portion thereof and] the       
Contributor’s name, as well as the Contributor’s       
pre-approved image, likeness and biographical     
information, in connection with any advertising      
or promoting of the Works.] 

جزء أي أو [األعمال استخدام للشركة [یحق         ز)
صورة وكذلك العمل، في المساهم اسم [ و          منها،
الذاتیة والمعلومات العمل في للمساهم       معتمدة
 عنه، فیما یتصل بأي إعالن أو ترویج لألعمال. ]

 

H) Without the express written consent of the       
Company, the Contributor shall not Publish or       
allow anyone else to Publish the Works for any         
purpose until the Exclusivity Period [in [insert       
scope of applicable territory]] has expired.  

موافقة دون یقوم أال العمل في المساهم على           ح)
ألي یسمح أن وال الشركة من صریحة         كتابیة
حین إلى غرض ألي األعمال بنشر آخر،         شخص
ذي اإلقلیم نطاق [ادخل [في الحصریة مدة         انتهاء

 الصلة]].
 

I) Following the expiration of the Exclusivity      
Period [and with appropriate credit to the       
Company as the initial publisher], the      
Contributor may exercise any and all rights in the         
Works, including granting to third parties the       
right to exercise any or all of the rights reserved          
to the Contributor as the owner of the copyrights         
in and to the Works. 

[واإلفادة الحصریة مدة انتهاء أعقاب في        طــ)
المبدئي]، الناشر هي الشركة بأن صحیح        بشكل
وجمیع من أي ممارسة العمل في للمساهم         یجوز
الغیر منح ذلك في بما باألعمال، المّتصلة         الحقوق
الحقوق جمیع أو من بعٍض ممارسة        حق
مالكًا باعتباره العمل في للمساهم       المحفوظة

 لحقوق الطبع في األعمال وفیما یتصل بها.
 

8. NON-COMPETE14  14  8. عدم جواز المنافسة 
 

[NON-COMPETE OPTION:]The Contributor has    
not sold or agreed to sell any rights in the Works that            
would conflict with the rights granted to the        
Company. The Contributor has not and shall not,        
without the Company’s prior written consent, license       
or permit any other person to Publish the Works or          
any other articles written by the Contributor on        
[insert appropriate description of the scope of the        
covered topic or, e.g., event or interview on which it          
is based] and in [insert appropriate description of the         
scope of the medium and territory that will be         
restricted] until [the earlier of (i) [forty-five (45)        
days] following the date on which the Works are first          
Published by the Company and (ii) [__ months]        
following [Completion of the Works]/[submission by      
the Contributor of the Works, provided that the initial         
submission of the Works satisfies the Minimum       
Requirements]]/[the expiration of the Exclusivity     
Period]. 

وال ببیع العمل في المساهم یقوم ال المنافسة:] عدم           [خیار
عنه ینشؤ قد األعمال في حقوق أیة بیع، على           یوافق
المساهم یقوم ال و للشركة. الممنوحه الحقوق مع          تعارض
موافقة على الحصول دون مستقبًال، وال حاضرًا العمل          في
ألي السماح أو بالترخیص الشركة، من مسبقة         كتابیة
كتبها أخرى مقاالت أیة أو األعمال بنشر آخر          شخص
للنطاق الصحیح الوصف [أدخل بشأن العمل في         المساهم
المقابلة أو الحادثة مثًال، أو، الموضوع یغطیه         الذي
الوصف و[أدخل الموضوع]، علیها یقوم التي        الشخصیة
حصره] سیتم الذي واإلقلیم اإلعالم وسیلة لنطاق         الصحیح
فیه یتم الذي التاریخ من یومًا] (45) [انقضاء (1) حین            إلى
انقضاء (2) و الشركة، جانب من مرة ألول األعمال           نشر
العمل في المساهم قیام ] / األعمال/] [إتمام بعد [__]          
لألعمال المبدئي التقدیم یفي أن شریطة األعمال،         بتقدیم
أیهما الحصریة]، مدة [انقضاء / للمتطلبات] األدنى         بالحد

 أسبق].

13-As drafted, the Company may keep the Works on the          
website only if the Company has published them. If the          
Company wishes to publish the Works after the end of the           
exclusivity period, the Company should go back to the         
Contributor for permission. The exclusivity period may       
end without publication of the Works, and the Contributor         
may have found another publisher to which it has given          
some type of exclusivity. If the Company has published the          

على باألعمال االحتفاظ للشركة یجوز ال صیاغته، جرت ما وفق _13           
األعمال. تلك بنشر قامت قد الشركة كانت إذا إال اإللكتروني            الموقع
فیجب حصریة، مدة نهایة بعد األعمال نشر في الشركة رغبت            وإذا
منه إذن على للحصول العمل في المساهم إلى الرجوع الشركة            على
یجد وقد األعمال، نشر دون حصریة مدة تنتهي أن ویجوز            بذلك.
أشكال من ما شكًال منحه قد یكون آخر ناشرًا العمل في             المساهم
نشرها في وترغب األعمال نشرت قد الشركة كانت وإذا           الحصریة.
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Works and wants to publish them again, it should get the           
Contributor’s permission to do so. It may be that the          
derivative work provisions do not apply because the work         
will not be changed (for example, the publisher may want          
to include a newspaper story in a collection of the most           
important stories of the year). It may also be that the           
publisher needs a broader license because its original        
license was limited by medium. In either case, going back          
to the Contributor for its permission will allow the parties          
to work out the necessary arrangements. 

للقیام العمل في المساهم من إذن على الحصول فعلیها أخرى،            مرة
(مثًال: تغیره یتم لن العمل ألن المشتق العمل أحكام تسري ال وقد              بذلك.
قصص أهم من مجموعة في صحفي مقال تضمین في الناشر یرغب             قد
ترخیصه ألن نطاقًا أوسع لترخیص أیضًا الناشر یحتاج وقد           السنة).
فإن الحالتین، من أي وفي معینة. إعالم بوسیلة محدودًا كان            األصلي
یتیح سوف منه إذن على للحصول العمل في المساهم إلى            الرجوع

  للطرفین اتخاذ الترتیبات الضروریة المطلوبة.
 

14-The Company may request a limitation on contributing        
to any competing publication, with no qualifications       
regarding topic or subject matter. The Contributor should        
consider rejecting this request if he or she reasonably         
expects to work with any of those publications within the          
time period specified. The descriptions of the scope of the          
covered topics, media or territory should be defined as         
narrowly and with as much specificity as possible.  

بغض منافس، نشر أي في المساهمة تقیید تطلب أن للشركة یجوز _14            
في النظر العمل في المساهم وعلى الموضوع. م الموضوع عن            النظر
المطبوعات تلك من أي على العمل یتوقع كان إذا الطلب هذا             رفض
أو المغطاة المواضیع نطاق أوصاف تحدید ویجب المحددة. المدة           خالل

  وسائل اإلعالم أو اإلقلیم بشكل محدد وبأكبر قدر ممكن من الدقة.

Ideally, the scope of the non-compete will be limited to the           
story itself, rather than the topic generally. The scope of          
the non-compete should be factored into both the fee         
provided and the exclusivity offered. 

من بدًال ذاتها، القصة على المنافسة عدم نطاق یقتصر أن األفضل             ومن
من المنافسة عدم نطاق تحدید وینبغي عام. بوجه الموضوع یكون            أن

 حیث األتعاب المنصوص علیها والحصریة المعروضة.

9. MISCELLANEOUS  9. أحكام متفرقة 
 

A) This Agreement and all rights and obligations of        
the parties in connection herewith shall be       
governed by the laws of the United Arab        
Emirates . The courts of the United Arab        
Emirates shall have the sole and exclusive       
jurisdiction to hear and determine any dispute or        
controversy arising under or related to this       
Agreement. In any such action or proceeding,       
service of process upon the parties may be        
accomplished by sending such process in the       
manner specified herein for the giving of notice. 

والتزامات حقوق وجمیع االتفاقیة، هذه تخضع        أ)
لقوانین تخضع بها، یتصل فیما       الطرفین
محاكم وتتمتع المتحدة. العربیة      االمارات
اختصاص بسلطة المتحدة العربیة      االمارات
أو نزاع أي في والبت لسماع وحصریة         منفردة
یتصل فیما أو االتفاقیة هذه بموجب ینشأ         خالف
ذلك على تنشأ إجراءات أو قضایا أیة وفي          بها.
من للطرفین التبلیغ عملیة إجراء یمكن        النحو،
هذه في المحددة بالطریقة إشعار إرسال        خالل

  االتفاقیة لتقدیم اإلشعارات.
 

B) In the event of the delayed payment of any         
Publication Fee or other amount owed by the        
Company to the Contributor, the Contributor      
may, but is not obligated to, notify [name] in the          
Company’s finance department (as provided,     
together with those individuals identified in      
Section 9(d) and 9(e), in the attached Annex D)         
and the Company shall take appropriate steps to        
remedy such delayed payment. For the      
avoidance of doubt, in the event of breach of this          
Agreement, the Contributor is entitled to pursue       
all available remedies under applicable law . 

أو النشر، أتعاب من أي دفع تأخر حالة في           ب)
في للمساهم الشركة من مستحق آخر مبلغ         أي
یكون ال ولكنه العمل، في للمساهم یجوز         العمل،
في المعني] الشخص [اسم إشعار بذلك،        ملزمًا
المنصوص النحو (على للشركة المالیة       اإلدارة
في المحددین األطراف أولئك جانب إلى        علیه،
د الملحق في (هــ)، 9 والقسم (د) 9          القسم
الخطوات تتخذ أن الشركة وعلى       المرفق)،
الدفعة لتلك بالنسبة الموقف لتصحیح       المناسبة
اإلخالل حالة ففي شك، ألي وتجنبًا        المتأخرة.
السعي العمل في للمساهم یحق االتفاقیة،        بهذه
بموجب المتاحة التصحیحیة اإلجراءات      لجمیع

 القوانین الساریة.
 

C) The Contributor acknowledges, and the     
Company agrees, that in performing services      
pursuant to this Agreement, the Contributor shall       

على الشركة، ووافقت العمل في المساهم یقر         ج)
االتفاقیة، هذه بموجب خدمات أداء عند        أنه
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be acting, and shall act at all times, as an          
independent contractor only, and not as an       
employee, agent, partner, or joint venturer, of, or        
with the Company, or any of its affiliates.         
Except for the payments and benefits specifically       
provided pursuant to this Agreement, the      
Contributor acknowledges that the Contributor is      
and shall be solely responsible for the payment        
of all federal, state, local, and foreign taxes that         
are required by applicable laws or regulations to        
be paid, with respect to all payments and benefits         
payable or provided hereunder (including,     
without limitation, the Fee). Further, the      
Contributor understands that [with the exception      
of the insurance coverage provided pursuant to       
Section 4], the Contributor shall not be entitled to         
participate in or to accrue benefits under any        
benefit plan available to Company employees.  

وعلیه متصرفًا، العمل في المساهم یعتبر        فسوف
مقاوًال باعتباره األوقات، جمیع في       التصرف
شریك أو وكیل أو كموظف ولیس فقط،         مستقًال
باعتباره أو معها، أو للشركة مشترك مشروع         أو
الدفعات وباستثناء المنظمة. شركاتها من       شركة
هذه بموجب تحدیدًا علیها المنصوص       والمزایا
هو بأنه العمل في المساهم أقر فقد         االتفاقیة،
الضرائب جمیع سداد عن منفردًا       المسؤول
المطلوب والخارجیة، المحلیة والضرائب      الوطنیة
المطبقة، واللوائح القوانین بموجب      سدادها
الدفع الواجبة والمزایا الدفعات جمیع       بخصوص
االتفاقیة هذه بموجب علیها المنصوص       أو
عن وفضًال األتعاب). حصر دون ذلك        (ویشمل
[باستثناء أنه یتفهم العمل في المساهم فإن         ذلك،
القسم بموجب علیها المنصوص التأمینیة       التغطیة
أو في المشاركة العمل في للمساهم یحق فال ،[4         
متاحة خطة أیة بموجب مزیا أیة على،         الحصول

  لموظفي الشركة.
 

D) The Company shall evaluate the Contributor and       
the Contributor’s Works without regard to the       
Contributor’s race, color, religion, national     
origin, disability, sex, age, marital status, sexual       
orientation, gender identity, gender expression,     
genetic information, liability for service in the       
armed forces of the United States or any other         
unlawful criterion or circumstance. In the event       
that the Contributor suspects a violation of this        
Section 10(d), the Contributor may contact      
[position], currently held by [name], in the       
Company’s human resources department to     
discuss anonymously such suspected violation     
and the Company shall act in accordance with its         
procedures applicable to employees for     
violations of any similar Company policy. 

العمل، في المساهم بتقییم تقوم أن الشركة على          د)
لعرق النظر دون العمل، في المساهم        وأعمال
أصله أو دینه أو لونه أو العمل في          المساهم
وضعه أو عمره أو جنسه أو إعاقته أو          الوطني
جنسه هویة أو الجنسیة میوله أو        االجتماعي
جنسه، بشأن به مصرح هو ما أو أنثى، أو           كذكر
مسؤولیته أو به، الخاصة الجینیة المعلومات        أو
األمریكیة، المتحدة بالوالیات المسلحة الخدمة       عن
أخرى. مشروعة غیر ظروف أو معاییر أیة         أو
العمل في المساهم لدى شكوك هناك كانت         وإذا
یجوز فإنه 10(د)، القسم لهذا مخالفة أیة         بشأن
الشخص [منصب بــ االتصال العمل في        للمساهم
إدارة في [االسم]، حالیًا یشغله والذي        المعني]،
التصریح عدم مع للشركة، البشریة       الموارد
المشكوك المخالفة تلك لمناقشة وذلك       باالسم،
لإلجراءات طبقًا التصرف الشركة وعلى       فیها،
ألیة مخالفات أیة حالة في الموظفین على         المطبقة

  سیاسة ذات صلة في الشركة.
 

E) The Company shall undertake commercially     
reasonably efforts to respond promptly to all       
requests submitted by the Contributor for      
information or approvals in connection with this       
Agreement. The Contributor agrees to make      
such requests [in writing via e-mail]15 to the        
attention of [name] in the Company’s [•]       
department. In the event the Contributor makes a        
reasonably detailed request of the Company      
(including, but not limited to, request for       
additional expense reimbursement), and the     
Company does not respond to such request in [2]         
business days, the request shall be deemed       

بصورة تجاریًا جهودًا تبذل أن الشركة على         هــ)
الطلبات لجمیع الفور على لالستجابة       معقولة
على للحصول العمل في المساهم من        المقدمة
االتفاقیة. بهذه یتصل فیما موافقات أو        معلومات
تلك تقدیم على العمل في المساهم وافق         وقد
اإللكتروني]15، البرید عبر كتابي [بشكل       الطلبات
بالشركة. [•] قسم لدى [االسم] عنایة إلى         موجه
طلب بتقدیم العمل في المساهم قیام حالة         وفي
دون ذلك في (بما للشركة معقول بشكل         مفصل
عن إضافي تعویض على الحصول طلب        حصر
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accepted by the Contributor and the Company for        
all purposes under this Agreement.  

الطلب لذلك الشركة استجابة وعدم       النفقات)،
الطلب یعتبر فسوف عمل (2) یومي        خالل
جانب ومن العمل في المساهم جانب من         مقبوًال

  الشركة لجمیع األغراض بموجب هذه االتفاقیة.
 

F) [TERMINATION OPTION][ [Either Party    
may terminate this Agreement by giving [thirty       
(30) days] written notice to the other Party. For         
the avoidance of doubt, upon termination of this        
Agreement, the parties shall continue to be       
responsible for [any portion] of the Publication       
Fee that is payable at the time of such         
termination as set forth in Section 2, [and any         
expenses incurred or return of advance not spent        
pursuant to Section 3]. ] 

إنهاء الطرفین من ألي [یجوز اإلنهاء ] [خیار         و)
للطرف كتابي إشعار بموجب االتفاقیة       هذه
ألي وتجنبًا یومًا]. (30) [ثالثون مدته        اآلخر،
الطرفان یظل االتفاقیة هذه إنهاء فعند        شك،
واجبة النشر أتعاب من جزء] [أي عن         مسئوالن
في المبین النحو على اإلنهاء ذلك وقت في          السداد
دفعة أیة رد أو متكبدة، نفقات أي [وعن ،2           القسم

  مقدمة لم یتم إنفاقها بموجب القسم 3]. ]
 

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have       
executed this Agreement on the date first above        
written. 

التاریخ في بتوقیعها االتفاقیة هذه طرفا قام فقد لذلك،           وإثباتًا
 المدون أعاله.

 

  

  

15-This can be modified to provide the most appropriate         
method of communication for the specific circumstances. 

 15_ یمكن تنقیح ذلك بحیث ینص على أنسب طریقة اتصال في ظل
 ظروف محددة.
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ANNEX A: DESCRIPTION OF 
THE WORKS 

 الملحق أ: وصف األعمال

 

The Works: :األعمال 

[Specify the scope of the assignment, including, if        
applicable, the platforms contemplated for the      
Works] 

منطبقًا كان إذا ذلك في بما المهمة، نطاق تحدید           [یلزم
 المنصات المخصصة لألعمال]

Due Date: :تاریخ االستحقاق 

The initial submission is due on [date], unless such         
due date is extended by the mutual agreement of the          
Parties. [In the event such extension is greater than         
[•] [days/weeks] [at the request of the Company], the         
Company agrees to increase the fee by [•]% per         
[day/week] of delay.] 

ذلك تمدید یتم لم ما [التاریخ]، في المبدئي التقدیم           یستحق
[وإذا الطرفین. بین فیما بالتراضي اتفاق بموجب         التاریخ
[وبناء أسبوعًا]، [یومًا/ [•] عن تزید لمدة التمدید ذلك           كان
األتعاب زیادة على الشركة وافقت الشركة]، طلب         على

  بواقع [•] % عن كل [یوم/ أسبوع] من التأخیر.]  ]

Minimum Requirements: :الحد األدنى للمتطلبات 

The following are the Minimum Requirements that       
must be met for the initial submission of the Works:          
[describe the minimum requirements, such as number       
of words, number of photos, length of video, or other          
objective measures agreed upon by the Parties; the        
minimum requirements may vary, based on the       
payment structure and on whether they are the        
minimum requirements of submission or for      
completion]. 

بها الوفاء یلزم التي للمتطلبات األدنى الحد یلي ما           یمثل
األدنى الحد [وصف لألعمال: المبدئي التقدیم        بشأن
وطول الصور، وعدد الكلمات، عدد مثل        للمتطلبات،
االتفاق یتم أخرى موضوعیة إجراءات أیة أو         الفیدیو،
للمتطلبات األدنى الحد یتفاوت وقد الطرفین، بین فیما          علیها
األدنى الحد تمثل كانت إذا وفیما السداد، هیكلة إلى           استنادا

  لمتطلبات  التقدیم  أو  اإلتمام ].

[In addition, notwithstanding the foregoing, the      
Works shall not meet the Minimum Requirements if        
the Works do not fulfill the Company’s reasonable        
professional journalistic standards; provided, [that the      
Company acknowledges that the first draft of the        
Works submitted by the Contributor shall be       
measured based on the standards reasonably applied       
to a first-draft submission and, provided further,] that        
the Contributor shall be provided notice of, and a         
reasonable opportunity to cure, any defect in the        
Works that would cause the Works not to meet the          
Company’s reasonable professional journalistic    
standards.] 

ال ذكره، تقدم عّما النظر وبصرف ذلك، إلى          [وإضافة
تِف لم إذا للمتطلبات األدنى بالحد أوفت قد األعمال           تعتبر
لدى المعقولة االحترافیة الصحفیة بالمعاییر       األعمال
األولى المسودة بأن الشركة تقر أن شریطة         الشركة،
إلى استنادا تقاس سوف العمل في للمساهم المقدمة          لألعمال
األولى المسودة على معقول بشكل المطبقة        المعاییر
بأي إشعار العمل في للمساهم یقدم أن وشریطة          المقدمة،
في العیب، ذلك بعالج الفرصة له تتاح وأن          عیب،
األعمال وفاء عدم في یتسبب الذي األمر         األعمال،
  بالمعاییر الصحفیة المهنیة المعقولة المطبقة لدى الشركة. ]
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[ANNEX B: THE TEAM] [الملحق ب: فریق العمل] 
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[ANNEX C: BUDGET]16 16[الملحق جـ: الموازنة] 
16-Annex should list the expected budget plus all possible 
expenses for which expense reimbursement could be 
sought, with the expectation that the Company may seek to 
limit the scope 

 16_ یجب أن ینطوي الملحق على الموازنة المتوقعة، مضافًا إلى
 ذلك جمیع النفقات المحتملة والتي قد یتم السعي للحصول على

  تعویض عنها، إلى جانب توقع سعي الشركة لتحدید النطاق.
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[ANNEX D: CONTACT LIST] [الملحق د: قائمة جهات االتصال] 
  
For editorial inquiries: [•] [•] :لالستفسارات الخاصة بالتحریر  

For financial inquiries: [•] [•]  :لالستفسارات المالیة 

For HR inquiries: [•] [•]  :لالستفسارات الخاصة بالموارد البشریة 

For all other inquiries: [•] [•]  :لجمیع االستفسارات األخرى 
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