
   
 كلٌة    

 جهاز نشر وتىزيع الكتاب الجامعي  

 (لعام واحد )عقد توزيع كتاب 
 
 

 : اتفق كل من 200/     /   الموافق    :................................إنه فى ٌوم 
 (طرف أول  )/ ..................................................................................السٌد األستاذ الدكتور

 رئٌس مجلس إدارة جهاز نشر وتوزٌع الكتاب الجامعً
 (طرف ثانً ):.........................................بكلٌة/ ....................................السٌد األستاذ الدكتور
 :       على ما ٌلــــً

 :........................................................................ٌولً الطرف األول بمعرفته توزٌع كتاب  : ووًال 

 :......................بكلٌة :........................... بقسم:............................. المقرر على طلبة الرقة 
 .تألٌف الطرف الثانً:.....................................جامعة

 ٌتعهد الطرف الثانً بأن ٌسلم الطرف األول نسخ الكتاب محل هذا العقد مطبوعة ومجلدة وجاهزة للتوزٌع :ثانيا

فإذا تأخر عن هذا الموعد حق للجهاز أن ٌخصم من مستحقاته مبلغ مائتٌن وخمسون , ........................ فى موعد 
وهذا دون إخالل بحق الجهاز فى استرداد ما قد ٌكون قد دفعه للطرف . جنٌها عن كل أسبوع او جزء من أسبوع تأخٌر 

 .وحقه فى فسخ العقد بمجرد حدوث التأخٌر دون إنذار أو اعتذار او حكم قضائً, الثانً كامالً 
 إذا طلب الطرف الثانً بعد االتفاق فسخ العقد بعد مضً أسبوعٌن من تارٌخ التعاقد ألي سبب ٌلتزم بدفع :ثاللاًال 

 .مبلغ جزائً قدره ألف جنٌه للطرف األول 
نسخة تخصص للتوزٌع على الطالب خالل العام الجامعً .........................  ٌسلم من هذا الكتاب:رابعا

200/2001 
               قرش       جنٌه 

 (....................فقط مبلغ  )..............وٌحدد سعر بٌع النسخة الواحدة للطالب بسعر مدعم 
 قرش       جنٌه

 (...........................فقط مبلغ )......................ٌستحق الطرف الثانً مبلغ:  خامسا

 :عن كل نسخة من نسخ الكتاب وقد حدد هذا المبلغ على أساس أن الكتاب
  ملزمة عربً بواقع الملزمة..............................ٌحتوى على....................................... 

  ملزمة إفرنجً بواقع الملزمة..............................ٌحتوى على..................................... 

  بواقع الملزمة......... ملزمة..............................ٌحتوى على..................................... 

 .وٌتم تخفٌض السعر عن كل ملزمة تنقص عن هذا العدد 
من إجمالً ثمن النسخ المتعاقد علٌها كدفعة مقدمة بعد تسلٌم % 65ٌدفع الطرف األول للطرف الثانً: دااداًال 

فً موعد أقصاه نفذا الكمٌة بالكامل  (عن النسخة المباعة فقط )وتتم المحاسبة النهائٌة بٌن الطرفٌن , الكتاب لمنفذ البٌع 
 . أٌهما أقرب 2000/    /  أو خالل شهر    

 :من قٌمة العقد اإلجمالً ٌخصص منها  (ستة فى المائة  )% 6 ٌخصم من الدفعة المقدمة :دابعاّا 

 .مصارٌف إدارٌة ومكافأة للعاملٌن% 1
 .للسوق الرٌادة نظٌر توزٌع الكتاب % 1

 .لدعم الكتاب الجامعً% 4وٌخصص الباقً وقدره 

للتوزٌع على ,  أن ٌصدر مؤلفاً آخر ٌتضمن نفس المادة العلمٌة – بعد التعاقد مع الجهاز – ال ٌحق للمؤلف :ثامنا

 .حٌث أن توزٌع الكتاب فٌها ٌصبح من حق الطرف األول وحده , طالب جامعة حلوان 
ٌتحمل الطرف الثانً كل ما قد ٌكون للغٌر من حقوق على الكتاب محل هذا العقد كما ٌكون مسئوال عما قد : تادعاًال 

 .ٌرد مخالفاً للقوانٌن والرقابة والنشر واإلعالن 
 :-أى نزاع ٌنشاً  عن تنفٌذ هذا العقد تختص بالفصل فٌه لجنة تحكٌم مشكلة من : عااشاًال 

  الطرف األول أو من ٌمثله. 

 الطرف الثانً او من ٌمثله. 

  عضو ٌختاره الطرفان من ٌبن أساتذة كلٌة الحقوق جامعة حلوان أو المستشار القانونً للجامعة وتكون قرارات
 .اللجنة ملزمة للطرفٌن 

 
 (الطشف اللاني )       (الطشف األول )

   
 

 

  

 


