
 

 

تستخدم1 أال ویجب حر، نشر التفاقیة الرئیسیة األحكام على والتفاوض تفهم في المعنیة األطراف دعم ألغراض الوثیقة هذه إعداد تم قد أنه مالحظة یرجى                          
الغلبة تكون فسوف واالتفاقیة، الوثیقة هذه بین فیما تعارض أي حالة وفي والشركة. المساهم جانب من كاملة اتفاقیة توقیع وینبغي قانونًا. ملزمة                        كوثیقة

 واألولویة لالتفاقیة.
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 دلیل إرشادي: اتفاقیة نشر حر 1
وذلك ("المساهمین ")، بكلمة بعد فیما هنا إلیهم (ویشار المستقلین والصحفیین اإلعالم شركات بین فیما االتفاق تسهیل إلى الحر النشر اتفاقیة نموذج                       یهدف
اتفاقیة، نموذج توفر خالل من اتفاقیة، إلى للتوصل الطرفین على األمر تسهیل في األهداف وتتمثل المساهمین. وسالمة مصالح تحمي ألحكام                      طبقًا

 واتصاف االتفاقیة بالوضوح والعدالة. وفیما یلي شروحات للنقاط الرئیسیة التي جرى تناولها في نموذج اتفاقیة النشر الحر.

    األتعاب 1
 یتمثل األساس الذي تقوم الشركة استنادًا إلیه بسداد أتعاب المساهمین فیما هو آت: 

 أ)   إما أن تكون ممثلة في مبلغ محدد، أو

 ب)   أن تتمثل في مبلغ یستند إلى مدة العمل، بالساعات أو األیام أو األسابیع أو األشهر.

یتقرر وبالتالي ُمرضیًا، المساهم یقدمه الذي العمل كان إذا فیما الواضح من یكون بحیث العمل متطلبات تحدید األطراف من االتفاقیة                      وتستلزم
 استحقاقه لألتعاب.

 الدفع 2
 یتعلق ذلك بفیما إذا كانت الشركة ستسدد المساهم على دفعة واحدة أو دفعتین، أو بشكل دوري بناًء على سعر محدد. وتتمثل الخیارات فیما یلي: 

 أ)     أن تسدد الشركة كامل المبلغ عند قیام المساهم بتقدیم العمل والفاتورة ذات الصلة.

 ب)   أن تسدد الشركة جزءًا من األتعاب عند قیام المساهم بتقدیم العمل والفاتورة ذات الصلة، وأن تسدد المبلغ المتبقي عند نشر العمل.

 ج)   أن تسدد الشركة األتعاب الساعیة/الیومیة/األسبوعیة/الشهریة، مقابل مدة العمل، على النحو الموصوف في الفاتورة المقدمة من المساهم.

وعندها النشر ")، حق دون المساهم ("أتعاب العمل نشر وعدم األتعاب من جزٍء دفع حق الشركة یعطي خیارًا أیضًا االتفاقیة تتیح أن                       ویجب
 بمقدور المساهم تقدیم العمل في مكان آخر للنشر.

مدة أیة (أو یوم 30 خالل ذلك بعد محددة زمنیة فترة خالل الدفع ویتم فاتورة، یقدم أن المساهم على یجب أعاله، الواردة الحاالت من أي                           وفي
استحقاقها لدى األتعاب سداد في إخفاقها عند فائدة دفع الشركة على االتفاقیة تفرض أن ویجوز الطرفین). بین بالتراضي علیها االتفاق یتم                       أخرى

 بموجب االتفاقیة.

 ویجب أن تحدد االتفاقیة شخص االتصال بالشركة الذي یمكن للمساهم االتصال به وطلب السداد منه.

 النفقات 3
 یتعلق األمر بالتوقیت الذي یجب أن تقوم فیه الشركة بتعویض المساهم عن النفقات المتصلة بإنشاء العمل، وتتمثل الخیارات فیما یلي: 

تقوم ذلك، وبعد الموازنة. في علیها المتفق النفقات من جزءًا أو كامل الشركة تقدم وأن مقدمًا، موازنة على باالتفاق والمساهم الشركة تقوم أن                         أ)
 الشركة بالتعویض عن الرصید المتبقي من النفقات، أو یقوم المساهم بإعادة المبلغ غیر المستخدم للشركة.

 ب)   أن یقوم المساهم بطلب تعویض عن النفقات المتكبدة بالفعل بعد تكبد تلك النفقات أو بعد تقدیم العمل.

 التأمین 4
 یتعلق ذلك بمن ینظم ویسدد مصاریف التأمین المناسب للمساهم. 

 أ)     تقوم الشركة بإدراج المساهم في برنامج التأمین لدیها، على نفقتها، أو تقوم بخالف ذلك بتسدید تلك النفقات له.

 ب)  تقوم الشركة بتعویض تكلفة التأمین الذي ینظمه المساهم لذاته.

 ج)   ینظم المساهم التأمین ویسدد المقابل ذي الصلة.
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 الحقوق 5
 یتعلق ذلك بمن یملك العمل وبماهیة حقوق النشر التي یمنحها المساهم للشركة بشأن العمل المقدم. 

 أ)     یجوز للمساهم االحتفاظ بملكیة العمل ومنح حقوق معینة للشركة، وهي محدودة من عدة أوجه:

 1)     اللغة أو اللغات، مثال: فقط باللغة اإلنجلیزیة.

 2)     الدولة أو الدول، مثال: الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة فقط.

 3)    الواسطة أو الوسائط، مثًال: الطبع فقط.

 4)    االستخدام، مثًال فقط من خالل محرر ولیس استخدامًا تجاریًا.

 5)    النقل، مثًال: عدم جواز البیع لناشرین آخرین.

 6)     المدة الزمنیة، مثًال: ستة أشهر بصورة حصریة.

 ب)   یجوز للمساهم إعطاء ملكیة العمل ومنح جمیع حقوق العمل للشركة (" تأجیر العمل ").

 الوضعیة 6
توظیف  مزایا أیة على الحصول المساهم حق من لیس أنه یعني وهذا الشركة. لدى موظفًا ولیس مستقًال، مقاوًال باعتباره المساهم االتفاقیة                       تسمي

الصلة ذات الضرائب جمیع سداد عن مسؤول المساهم وأن االجتماعي)، التأمین أو الصحیة بالرعایة الخاصة الضرائب سداد (مثًال: الشركة                     لدى
وأن االتفاقیة، نطاق خارج األسباب، من سبب ألي أو وقت، أي في المساهم، فصل الشركة بمقدور لیس أنه أیضًا ذلك ویعني بالعمل،                        المتعلقة

 علیها أداء التزاماتها بموجب االتفاقیة.

تتعلق أمور أیة بشأن إلیه الشكاوى تقدیم للمساهم یمكن بالشركة اتصال شخص وتسمیة العمل تقییم عند التمییز عدم الشركة من االتفاقیة تتطلب                        أ)
 بالتمییز والتفرقة.

 حمایة البیانات 7
والشركة  المساهم من االتفاقیة تتطلب وقد النظام، بحكم مسموح هو ما حدود في المساهم مصادر سریة على الحفاظ الشركة من االتفاقیة                       تتطلب

 االحتفاظ بمالحظات وأیة سجالت أخرى لمدة عام بعد النشر.

 االلتزامات 8
أن  ویجوز أخرى)، نشر حقوق أیة انتهاك عدم (مثًال: الجیدة الصحفیة والممارسات لألعراف المساهم اتباع وجوب على االتفاقیة تنص أن                      یجوز

 تعطي الشركة حق استخدام حصري للعمل بشأن الحقوق الممنوحة بموجب المادة 5 (أ) أعاله.

 اإلنهاء 9
جمیع  ومصاریف أتعاب دفع تتطلب أن على مسبق، إشعار بموجب االتفاقیة بإنهاء والمساهم الشركة قیام جواز على االتفاقیة تنص أن                      یجوز

 األعمال المؤداة في وقت سابق والتعویض عن النفقات ذات الصلة.

 النقاط القانونیة 10

 تنص االتفاقیة على سیطرة وهیمنة قانون نیویورك، وعلى أن النزاعات سیتم حلها في المحاكم. 


