
 

 

   یرجى مالحظة أن هذا الملخص قد تم إعداده لغرض وحید، وهو دعم الطرفین في تفهم والتفاوض على األحكام األساسیة التفاقیة النشر الحر، ویجب عدم استخدامه كوثیقة1
 قانونیة ملزمة. وینبغي توقیع اتفاقیة كاملة من المساهم والشركة. وفي حالة أي تعارض بین الملخص واالتفاقیة، فسوف تكون الغلبة واألولویة لالتفاقیة.
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 ملخص: نموذج اتفاقیة نشر حر 1
 جهة التكلیف:                                                                                                                    ("الشركة ")

 المساهم:                                                                                                                      ("المساهم ")

 قامت الشركة بتكلیف المساهم بإنتاج قصة/صورة/فیدیو مناسب للشركة لنشره (" العمل ")، ووافقت الشركة على أن تسدد للمساهم أتعابًا مقابل العمل.

   وصف العمل:

  تاریخ االتفاقیة:                                                                  تاریخ تقدیم العمل:

 الخیار (أ):   مبلغ إجمالي قدره                                    دوالر أمریكي مقابل العمل. األتعاب:

كل عن أمریكي دوالر بواقع العمل إلنتاج المكرس الوقت إجمالي یعادل مبلغ (ب):               الخیار
 ساعة/یوم/أسبوع/شهر.

إضافیة أتعابًا الشركة تسدد فسوف مسودة/أسبوعًا]، ] من أكثر العمل تعدیل المساهم من الشركة طلبت                 إذا
 قدرها [                                دوالر أمریكي عن كل [یوم]]، وعلیها تعویض المساهم عن أیة نفقات إضافیة.

ما الدفع: على بناء وذلك المساهم، من المقدمة للفاتورة الشركة تسلم بعد یومًا [ أو 30] خالل للمساهم بالدفع الشركة تقوم                      سوف
 هو آت:

 الخیار (أ):   سداد األتعاب بالكامل بعد قیام المساهم بتقدیم العمل للشركة.

الشركة قیام من أیام بعد %[ أو 40] دفع و العمل، بتقدیم المساهم قیام بعد %[ أو 60] دفع (ب):                      الخیار
 بنشر العمل.

نشر على عازمة الشركة تكن لم إذا النشر" حق دون "أتعابًا ذلك باعتبار %[ أو 80] بدفع الشركة قیام (ج):                      الخیار
 العمل.

في الموصوف النحو على العمل [ساعات/أیام] إلى استنادًا [ساعیة/یومیة/أسبوعیة/شهریة] أتعاب بدفع الشركة قیام (د):                الخیار
  الفاتورة.

أن علیها لزامًا فإن یومًا، [ أو 30] من ألكثر األتعاب دفع في م الشركة تأخرت إذا أعاله، الخیارات من أي                       [بخصوص
  تسدد فائدة بواقع [1 أو                ]% شهریًا، إضافة إلى األتعاب.

تعویض النفقات: وعلیها معتمدة، موازنة إلى استنادًا التقدیریة النفقات من %[ أو 100] للمساهم مقدمًا الشركة تسدد (أ):                   الخیار
 المساهم عن أي مبلغ إضافي كما هو المبین في هذا الخیار (أ).

لزامًا فإن التعویض، سداد في یومًا [ أو 30] من ألكثر الشركة تأخرت إذا أعاله، الواردة الخیارات من بأي یتصل                      وفیما
 علیها أن تدفع فائدة بواقع [1 أو               ]% شهریًا .

العمل]. النفقات/تقدیم تلك [تكبد بعد یومًا [ أوو 30] خالل النفقات تثبت بینة للشركة یقدم أن المساهم على (ب):                     الخیار
  وعلى الشركة أن تعوض المساهم خالل [30 أو                ] یومًا بعد تقدیم تلك البینة التي تثبت النفقات.

 الخیار (أ):  على الشركة أن تدرج المساهم في برنامج التأمین لدیها، على نفقتها، أو أن تنظم بخالف ذلك تأمینًا لمصلحة المساهم. التأمین

 الخیار (ب):  على المساهم أن ینظم تأمینًا، وعلى الشركة تعویضه عن النفقات.

 الخیار (ج):  على المساهم أن ینظم تأمینًا على نفقته الخاصة.

 الخیار (أ):  یتمتع المساهم بملكیة العمل ویمنح حقوقًا معینة في العمل للشركة بصفة حصریة. الحقوق:

 الحقوق الممنوحة:                    اللغة أو اللغات، و                   واسطة أو وسائط االنتفاع، و                  طریقة االستخدام (في
 صورة وثیقة محررة و/أو استخدام تجاري)،                   الدولة أو الدول/المنطقة أو المناطق، و [ال أو فقط             ] نقل لناشرین

 آخرین، وحصریة الحق لمدة              أیام/أسابیع/أشهر.

  الخیار (ب):  ("عرض العمل لإلیجار"): یعطي المساهم للشركة كافة الحقوق وملكیة العمل.
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تظل اإلنهاء: سوف اإلنهاء، وعند یومًا. [ أو 30] مدته إشعارًا اآلخر إعطاء خالل من العقد هذا إنهاء المساهم أو للشركة                      [یجوز
مقدمًا المدفوع الرصید للشركة یعید أن المساهم وعلى اإلنهاء. ذلك وقت في الدفع واجبة النفقات وتعویض األتعاب عن مسؤولة                     الشركة

  مقابل النفقات، إن وجد.]

بالمذكرات أحكام أخرى: االحتفاظ والشركة المساهم [وعلى النظام. به یسمح ما حدود في المساهم مصادر سریة على المحافظة الشركة                   على
لتلقي البشریة] الموارد المالیة/القانونیة/إدارة [اإلدارة من الشركة حددت وقد النشر.] بعد واحدة سنة لمدة األخرى                 والسجالت

 أیة استفسارات أو شكاوى من المساهم بخصوص الدفع وأیة أمور أخرى.

(اإلدارة من بـ االتصال للمساهم ویجوز عنصریة. أسس إلى استنادًا العمل بشأن حكمًا تصدر بأال الشركة تعهدت                   وقد
مسؤول وأنه مستقل، مقاول بأنه المساهم ویقر بالعنصریة. یتسم أمر أي في شكه حالة في الشركة لدى البشریة) الموارد إدارة                      القانونیة/

 عن دفع الضرائب ذات الصلة بالعمل، ولیس من حقه التمتع بمزایا الموظفین.

 ویجري حل النزاعات في المحاكم طبقًا ألحكام قانون نیویورك.


