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تســعى مجموعــة تكويــن للنشــر والتوزيــع لمواكبــة التطــّورات الحادثــة فــي 
ــا لألنظمــة  مجــال النشــر والتوزيــع، وذلــك لمــا تقتضيــه المصلحــة العامــة، واتّباًع
والقوانيــن المســتحدثة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ومواكبــًة الرتفــاع 
حرًصــا  وذلــك  الكتــب،  لطباعــة  والضروريــة  المســتخدمة  الخــام  المــواد  أســعار 
مــن مجموعــة تكويــن علــى حفــظ حقــوق جميــع األطــراف، ومنًعــا لحــدوث أي 
تجــاوزات تتنافــى مــع أخــاق المهنــة وقوانينهــا الناظمــة، فقــد تقــّررت إعــادة نشــر 
السياســة العامــة المتبعــة فــي مجموعــة تكويــن للنشــر والتوزيــع، والمطّبقــة 
ــي  ــويق ف ــر والتس ــن النش ــة وقواني ــع أنظم ــى م ــها، والتي تتماش ــذ تأسيس من
ــة  ــة فــي حفــظ الحقــوق الفكري ــة الســعودية، والتطــورات الحادث المملكــة العربي
ــي:  ــة، وســنرفق لكــم بنــود سياســة المجموعــة، وهــي علــى النحــو اآلت واألدبي

00966557772038

info@tkween.net.sa
tkween.net.sa
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سياسات تسعير الكتاب:أواًل

ألنهــا  	 الكتــاب؛  بيــع  األول( ســعَر  )الطــرف  الــدار  تحــّدد 
القــادرة علــى تحديــد الجــدوى االقتصاديــة بشــكٍل دقيــق، 
ولمتابعتهــا المســتمّرة لتغيــرات الســوق التجاريــة وسالســل 
المعَلــن  الســعر  هــو  البيــع  بســعر  والمقصــود  التوريــد، 

حســب القائمــة الرئيســة الصــادرة عــن الــدار.
تطّبــق أســعار البيــع للمكتبــات الكبــرى حســب الُعــرف  	

%50 عــن  المّتبــع فيمــا بينهــا، وبســعر الجملــة بخصــم 
الســعر المتفــق عليــه فــي دار النشــر.

يحــقُّ للــدار وضــع العــروض علــى الكتــب فــي متجرهــا  	
ــبًة،  ــا مناس ــي تراه ــب الت ــم بالنس ــي المواس ــي ف اإللكترون
وبالطريقــة التــي تحّقــق هــدف التســويق المّتبــع بالــدار، مــن 
أجــل رفــع مبيعــات الكتــب، والمســاعدة فــي توزيــع الكتــب 

ــرى.  ــات الكب ــي المكتب ف

سياسة التفويض للدار:ثانيــًا

يصبح العقُد مبرًما بين الطرفين في حالتين هما: 	
1. عنــد توقيــع المؤلــف أو مــن يقــوم مقامــه قانونًيــا العقَد 

وإرســاله للشــركة بــكل الوســائل المتاحة.
أو  الشركــــة  لحســابات  مـــــالي  مبلــٍغ  تحويــل  وعنــــد   .2
فــي  المثبــت  الجــوال  رقــم  مــن  المرســلة  الحســابات 

الصفحــة(. أســفل 
ــال  	 ــام بإرس ــه ق ــد، ولكن ــف للعق ــع المؤل عنــد تعــذر توقي

المبلــغ المّتفــق عليــه، ووافــق علــى بنــود العقــد، وأَِذن ببــدء 
العمــل علــى إصــدار الكتــاب، فيحــّق للمؤلــف تفويــض الــدار 
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بالتوقيــع نيابــًة عنــه شــريطة إرفــاق ذلــك بإقــرار خطــي مــن 
المؤلــف، وهــذا يعتبــر تفويًضــا رســمّيًا صالًحــا للتــداول أمــام 

وزارة اإلعــالم.

سياسات فسخ العقد:ثالثــًا

يحــّق للــدار فســخ العقــد وفــق القوانيــن الناظمــة للتعاقد،  	
ــن  ــد، وم ــّل بالعق ــا يخ ــي م ــرف الثان ــدث الط ــال أح ــي ح ف

هــذه الحــاالت:
1.  فــي حــال بــدَر مــن الطــرف الثانــي أي تصــرف غيــر أخالقــي 
ــة( علــى العامليــن  )التلفــظ بكلمــات نابيــة، أو غيــر مهذب

فــي الشــركة بالخصــوص والشــركة بالعمــوم.
الــــدار بمخالفــة شـــــروط التعاقــد أو اتهامهــا  اّتهــام   .2
باســتغالل المــادة األساســية العلميــة المرســلة إليهــا 

دون وجــود دليــٍل معتبــر فــي القانــون.
3. التحريــُض ضــدَّ الــدار الطابعــة للكتاب وتشــويه ســمعتها، 
فــي المجــــالس العامـــــة أو الخاصــة، وفــي وســـــائل 

ــة. ــر اإلعالمي ــن المناب ــا م ــي، وغيره ــل االجتماع التواص
4. عــدم قبــول )المؤلــف( السياســات المتغيــرة للشــركة 

ــام. ــواد الخ ــعار الم ــة وأس ــن الدول ــر قواني ــع تغي م
5. فــي حــال دفــع الطــرف الثانــي مبلًغــا تحــت حســاب 
التعاقــد المبــرم، واســتنكافه عــن تســليم الكتــاب خــالل 
ســتة أشــهر، فيعتبــر المبلــغ غيــَر مســترد، وغيــَر قابــل 

ــداره. ــي إص ــتمرار ف ــن االس ــدَّ م ــترداد، وال ب لالس
بيــن الطرفيــن فإّنــه  العقــد  6. فــي حــال عــدم تجديــد 
ــة  ــع الكمي ــة بي ــي عملي ــتمرار ف ــرف األول االس ــّق للط يح
ــى  ــة عل ــت الموافق ــا تم ــه مم ــة لدي ــة المتبقي المطبوع
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طباعتــه مــن قبــل الطــرف الثانــي خــالل مــدة ســريان هذا 
العقــد، ويضمــن الطــرف األول الوفــاء بســداد المقابــل 
تنتهــي  حتــى  الطرفيــن  بيــن  عليــه  المّتفــق  المــادي 
الكمّيــة المتبقيــة لــدى الطــرف األول، وال يتــم ســحب مــا 

ــات.  ــي المكتب ــه ف ــم توزيع ت
7. فــي حــال طلــب الطــرف الثانــي )المؤلــف( فســخ العقــد 
فــي خــالل مــرور 6 أشــهر أو أقــل فإنــه يلتــزم دفــَع قيمــة 
ــّم  ــي ت ــر( الت ــرف األول )الناش ــد للط ــة العق ــن قيم ٪50 م
ــخ  ــل فس ــن أج ــع م ــي ُيدف ــا كشــرط جزائ ــاق عليه االتف

العقــد بموافقــة الطرفيــن.

سياسات وأحكام التوزيع:رابعــًا

ــإنَّ  	 ــرى ف ــات الكب ــي المكتب ــب ف ــع الكت ــّص توزي ــا يخ فيم
السياســات الداخليــة المتبعــة لــكل مكتبــة متغيــرٌة، ولذلك 
رفــض  تــم  حــال  فــي  المســؤولية  تتحمــل  ال  الــدار  فــإن 

ــب. ــع الكت ــتقبال وبي اس
مــع  	 المتعاونـــــة  الكبــرى  المكتبــات  مــن  مكتبــٍة  لــكل 

مجموعــة تكويــن أنظمُتهــا الداخليــة، والمّتبعــة بنظــام 
فــي  الدراســة(،  وأيــام  الصيفيــــة  )اإلجــازات  المواســم 
ــع  ــر توزي ــن تأخُّ ــة م ــي المجموعـــ ــذا يعف ــب فهــ ــع الكت بي
يتوافــق مــع  الكتــاب ال  نــوع  الكتـــــــاب فــي حــــال كان 

الحالــي.  الموســم 

سياسة المشاركة في المعارض:خامسًا

1. تلتــزم مجموعــة تكويــن بالمشــاركة فــي معــارض الكتــاب 
المحليـــــة والدوليــة بالكتــب التــي صـــــدرت فــي الســنة 
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ــة  ــة العربي ــى أرض المملك ــرض عل ــا المع ــم فيه ــي أقي الت
الســعودية فقــط.

2. تلتــزم مجموعــة تكويــن بالمشــاركة بالكتــب التــي حققــت 
رواًجــا لــدى القــّراء فــي أكثــر مــن معــرض، وال تطبــق عليهــا 

األحــكام الــواردة فــي الفقــرة الســابقة. 
3. الكتــب التــي شــاركت فــي المعــارض الســابقة والحاليــة 
ولــم تحقــق أيَّ رواج أو إقبــال مــن القــراء، ومــرت عليها ســنة، 
فيحــق للــدار عــدُم المشــاركة بهــا فــي المعــارض القادمــة.
4. فيمــا يخــصُّ مشــاركة الكتــاب فــي المعــارض الدوليــة خــارج 
أرض المملكــة العربيــة الســعودية، فإنــه يجــب التنســيق 
لتنســيق  بــه؛  المــوكل  الثقافــي  والوكيــل  المؤلــف  بيــن 
إمكانيــة مشــاركة كتبــه بالشــروط واألحــكام المتبعــة فــي 

ــة.  ــر الدولي دور النش
5. يعيــن لــكل مؤلــف - وكيــٌل ثقافي - مخصٌص لــه ويتواصل 
معــه عبــر القنــاة الرســمية للمجموعــة )اإليميــل - الواتــس 

فــي حــاالت محــدودة مباشــرة - خــالل اليــوم الوظيفــي(.
ــرف  ــع أي ط ــل م ــع التواص ــي يمن ــل ثقاف ــن وكي ــد تعيي 6. بع
مــن األطــراف غيــر الوكيــل الثقافــي المخصــص ومشــرفي 

ــن. ــوكالء الثقافيي ال
الوكيــل  بالّتواصل مــع  المؤلــف  التــزام  عــدم  حــال  فــي   .7
مــن  بالمطلــوب  موافاتــه  عــدم  حــال  فــي  أو  الثقافــي، 
ــرف  ــع المش ــل م ــف التواص ــّق للمؤل ــي فيح ــه الثقاف وكيل

بــه وإدارة شــؤون المؤلــف. الخــاص 
8. فــي حــال تجــاوز المؤلــف وكيلــه الثقافــي ومشــرفيه وإدارة 
ــي  ــوب ف ــم المكت ــة بالرق ــل اإلدارة العام ــف، فتتدخ المؤل

العقــد. 
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سياسات التقارير وسداد المستحقات المالية:سادسًا

تــم تغييــر توقيــت صــدور التقاريــر المشــار إليهــا فــي العقــد  	
بعد مــرور ســتة أشــهر ليكــون عنــد طلــب المؤلــف مــن 

ــل. ــن الوكي ــه م ــت يطلب ــي أي وق ــي ف ــه الثقاف وكيل
ــر التــي تصــدر مــن مكتبــات ومتاجــر تكويــن يمكــن  	 التقاري

ــن  ــم يك ــا ل ــام، م ــة أي ــا خمس ــدة أقصاه ــي م ــا ف توفيره
ــي. ــي أو تقن ــٌع قانون ــاك مان هن

ــنويًة  	 ــون س ــرى تك ــركات األخ ــات والش ــن المكتب التقارير م
حســب المتبــع، وال يشــترط طلبهــا مــن أطراف أخــرى، ويمنع 

التواصــل معهــم مــن قبــل الطــرف الثانــي )المؤلــف(.
ــي  	 ــر ف ــن إدارة التقاري ــة م ــر المرّقم ــف التقاري ــد المؤل يعتم

مجموعــة تكويــن ويحتفــظ بهــا وال يشــترط فيهــا تحويــل 
ــرة.  ــوال مباش األم

سياسة تحويل المستحقات المالية:سابعًا

عنــد صـــــدور تقاريــر المبيعــــات واعتمادهـــــا مــن قبــــل  	
ــة  ــوال لسياس ــل األم ــود تحوي ــف( يع ــي )المؤل ــرف الثان الط

المجموعــة فــي الحــاالت التاليــة:
فــإن  ريــال   300 مــن  أقــل  المســتحق  المبلــغ  كان  إذا   .1
للشــركة الحــق فــي تأجيــل تحويلــه للــدورة التاليــة بحيث 
ــن إدارة  ــادر م ــر األول الص ــن التقري ــا م ــن 90 يوًم ــل ع ال تق

المبيعــات. 
ــرف األول  ــا للطــ ــبر ملزًم ــر ال يعتــ ــاد التقاري د اعتم ــرَّ 2. مجــ
)الشــركة( بضــــرورة تحويـــــل المستحقـــــات، ويعــــود 
هــذا التحويــل لسياســة الشــركة وجدولتهــا لتحويــل 
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المســتحقات التــي تتجــاوز 400 ريــال ومــا فــوق. 
ــف  ــوق المؤل ــن حق ــُر م ــر ُتعتب ــدة بالتقاري ــوال الُمرص 4. األم
المحفوظــة فــي إدارة الشــركة، وتــرى الشــركة جدولتها، 
ــر وســند  ــٌة وال يمكــن إنكارهــا ومرصــدة بتقاري وهــي ثابت

مالــي. 
5. تلتــزم الشــركة بتحـــويل المســتحقات عنــد طلــب الطرف 

الثانــي لهــا خــالل مــدة ال تتجــاوز 30 يوًمــا. 

سياسات التسويق واإلعالنات:ثامنًا

يعتبــر الطــرف الثانــي )المؤلــف( الُمعــّرف األول لكتابــه عبــر  	
التواصــل واإلعــالن، وهــذا ال يعفــي  صفحــات ووســـــائل 
ــا. ــدر حديًث ــاب كص ــن الكت ــالن ع ــا باإلع ــن التزامه ــركة م الش

ــح  	 ــة ويمن ــة متخصص ــة نوعي ــة حمل ــف إقام ــمُح للمؤل يس
ــك. ــترات لذل ــم والبوس الدع

يســتثنى الترويــج عبــر المقاطــع والفيديوهــات المدفوعــة،  	
ويحــق للمؤلــف االســتعانة بــأي جهــة لصناعــة محتــوى 

ــالن. اإلع
تــم االتفــاق مــع وكالــة وســم للدعايــة واإلعــالن بخصــوص  	

المدفوعــة مــن  التســويقية  الحمــالت  بإقامــة  تكليفهــا 
قبــل الطــرف الثانــي )المؤلــف( حســب رغبتــه والحصــول 

ــة. ــع الوكال ــد م ــر وعق ــود وتقاري ــى ك عل
أصــدرت هيئــة اإلعــالم المرئــي والمســموع بعــض القــرارات  	

والسياســات التــي تؤكــد انضباطيــة اإلعــالن، وعليــه فــإن 
شــركة تكويــن غيــُر مســؤولة عــن أي مخالفــة تتــم أو تصدر 
مــن قبــل الطــرف الثانــي بــدون خطــاب رســمي ُيَمّكنــه مــن 

اإلعــالن بوســائل اإلعالنــات والتواصــل االجتماعــي. 
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سياسات الطلب والشراء:تاسعًا

ــن  	 ــر م ــم ال يعتب ــر بخص ــن الناش ــراؤه م ــم ش ــاب ت كل كت
الكميــة المتفــق عليهــا، وال يعتبــر مــن ضمــن بيانــات التقريــر 

ــه. ــراف بربحيت ــاركة األط ــدم مش لع
عنــد شــراء الكتــاب مــن قبــل المؤلــف لكميــة 100 نســخة  	

ــواد  ــعر الم ــع س ــٌر م ــة متغّي ــعر التكلف ــإن س ــوق ف ــا ف وم
الخــام، وعليــه فــإن المطبعــة يحــّق لهــا إصــدار فاتــورة 
للمؤلــف، وفــي حــال وافــق أو رفــض المؤلــف التســعيرَة 
فــإن الشــركة غيــر مســؤولة عــن متغيــرات وارتفــاع أســعار 

ــام. ــواد الخ الم
يتــم تحديــد تكلفــة الكتــاب مــن قبــل مجموعــة تكويــن،  	

ــإن  ــة ف ض ــعار ُمخفَّ ــاب بأس ــرض الكت ــة بع ــال الرغب ــي ح وف
ــة: ــروط التالي ــع للش ــك يخض ذل

1. فــي حــال دفــع الطــرف الثانــي )المؤلــف( مبلًغــا إضافًيــا 
لتقليــل قيمــة تكلفــة الكتــاب مــن المطبعــة.

تنــازًلا عــن  )المؤلــف(  الثانــي  2. فــي حــال دفــع الطــرف 
المؤلــف. يريــده  الــذي  الكتــاب  ســعر  بمقــدار  نســبته 

3. فــي حــال دفــع الطــرف الثانــي )المؤلــف( قيمــة الكتــاب 
ــا. بالكامــل يحــقُّ لــه طلــب توزيعــه مجاًن

سياسات تدشين الكتب:عاشرًا

ــين  	 ــل تدش ــة حف ــف( بإقام ــي )المؤل ــرف الثان ــب الط إذا رغ
فــي أي مــكان أو داخــل مكتبتنــا فنحــن نلتــزم بتوفيــر نســخ 

الكتــاب بمــا ال يتجــاوز 50 نســخة.
فــي  	 كتابــه  توقيــع  )المؤلــف(  الثانــي  الطــرف  رغــب  إذا 
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معــرض الكتــاب فــال بــدَّ مــن التنســيق مــع الوكيــل الثقافــي 
المخصــص لمتابعــة شــؤون المؤلــف، وإدارة المعــرض، فــإذا 
ــزم  ــا نلت ــن فإنن ــة تكوي ــق مجموع ــن طري ــجيل ع كان التس

ــك.   ــه لذل ــال طلب ــي ح ــجيل ف بالتس
يحــق للمؤلــف )الطــرف الثانــي( اإلعــالن عــن حفــل التوقيــع  	

ــتاند  ــة االس ــة، وطباع ــوالت الضياف ــب مأك ــين، وجل والتدش
علــى حســابه الشــخصي.

أخيًرا:

ــن  ــع الموقعي ــع لجمي ــر والتوزي ــن للنش ــة تكوي ــّدم مجموع تتق
ــدد  ــم وتج ــى تفهمه ــر عل ــكر والتقدي ــا بالش ــاهمين معه والمس
ــد  ــة تجدي ــع أحقّي ــركة للجمي ــّدم الش ــم، وتق ــاط به ــد واالرتب العه
بنــود  صياغــة  حاولنــا  وقــد  إضافيــة،  أمــوال  دفــع  دون  العقــد 
سياســاتنا الجديدة ومشــاركتها مع الســادة والســيدات المنتســبين 
لمجموعــة تكويــن، ونســعى مــن خــالل ذلــك إلــى تطويــر خدمتنــا، 

ــا. ــع خدمتن ــن جمي ــتفادة م ــق االس ــي تحقي ــاهمة ف والمس
ــي  ــاء ف ــل االرتق ــن أج ــم م ــار آرائك ــا بانتظ ــام: فإنن ــي الختــ وف
صناعــة ثقافــة المستقبـــــل، راجيــن تواصلكــم مــن خـــــالل الوكيــل 
الثقافــي، أو مــن خـــــالل وســائل التواصـــــل الرســمية الخاصــــــة 

بمجموعــة تكويــن.
نشكركم على ثقتكم بنا...

مجموعة تكـويـن المتحدة 
للنشـــر والتوزيــع


