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 تحية طيبة وبعد،

 

كما يتوفر لدينا محتوى رقمي يتضمن آالف  .ن الصور الشرقية والشرق المتوسطية النادرةمالعديد  طريق الحرير للصور توفر شركة

 ،(vectors)حتوى الرقمي الرسوم المتجهية مأكثر المصورين شهرة من شتى أرجاء المنطقة. ويشمل اللتقطة من قبل الصور الم

 اخدماته طريق الحرير للصور شركةقدم تما . وعادة التحريريةوالصور ثالثية األبعاد والصور  ،والصور المتجانسة ،المؤثرات الصوتيةو

 والتي تستخدم صورنا لتطوير منتجات مبتكرة لوكالئهم، كما نقدم خدماتنا  و األعالن يةدعاوكاالت الل

 واقع اإللكترونية العاملة في المنطقة.مالاإلنتاج والقنوات التلفزيونية و لدور يضا  أ

 

 تتوفر. ونيتهمتتناسب مع احتياجاتهم وميزا من الحزم والعروض التي عديدعمالئنا بشراء منتجانتنا عبر االنترنت عن طريق اليقوم 

فقا  والمصورون من العوائد و تحتسب حصة  .أو اشتراكا  شهري الحاجه واإلستخدامللصور حسب دفع الإما ، للدفعأساسيتان  طريقتان

 .لطريقة الدفع التي يختارها الزبون

 

إللقاء نظرة  .comsilkroadimageswww.أعمالكم الفنية واإلبداعية. يمكنكم زيارة موقعنا  تعاون معا لتقديمإنه من دواعي سرورنا أن ن

 .موالتسجيل في الموقع لتحميل صورك عنالى أعمال المصورين المتعاونين مع

  

 :على الصور شروط الموافقة

 

 .وأن تعنى بالهوية العربية واإلسالمية والشرقية باهتمامنا ات صلةذينبغي على جميع الصور أن تكون  .1

 .بايتميجا 3أكثر من  ةحجم الصور ينبغي أن يكون .2

 أي تأثيرات خاصة فيرجى أن تكون بأقل قدر ممكن. وجدت اذإو. الصورة مائية على مالرجاء عدم إضافة أي توقيع أو عال .3

 مكان إلتقاط الصور. يفضل إضافةصورهم كما  تصفكلمات  إقتراحوتقييم الصور، على المصورين  تصنيفلمساعدتنا على  .4

 

 :حقوق النشر

 

 .سوف يتم نشر الصور في الموقع بإسم المصور .1

. وسوف تظهر الصور بحجم صغير ال طريق الحرير للصور شركةلالصور المنشورة على الموقع سوف تحمل العالمة المائية  .2

 شراؤها. مذا تيمكن تكبيره إال إ

  

 :طريقة الدفع األجور و

 

 وفقا  لما يلي: مغريةبإيداء المصورين أجور  طريق الحرير للصور شركةقوم ت .1

 لكل ملف يتم تحميلهمن ثمن الملف  %31-%11: صور بدون حقوق حصرية -

 لكل ملف يتم تحميله %44-%21: ةحصريصور  -

 قابل للمفاوضة وتعامل كل حالة على حدة. حصرية: صور بحقوق ادارة  -

   

 .همصور عندما تباع ا. سوف يستلم المصورون كشوفات شهري2

الرجاء شيك أو حوالة إلكترونية. لذي يتم أما بواسطة واللدفع، يمكنك إرسال طلب  ،دوالر أمريكي 144 لـ. عندما يصل حسابك لدينا 3

 . الدفع أذا كنت تقيم في األردن، أو من أسبوعين ألى ستة أسابيع  لخارج األردناألنتظار لمدة أسبوع قبل أتمام عملية 

 

 

 

 الرجاء التواصل معنا على العنوان البريدي اآلتي: في حال واجهتك أي صعوبات في التسجيل أو أثناء قيامك بتحميل الصور
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 ،واقبلوا فائق اإلحترام والتقدير

http://en.wikipedia.org/wiki/Editorial2115&bih=1019
http://www.silkroadimages.com/
mailto:info@silkroadimages.com
mailto:info@silkroadimages.com

