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 بين كل من: .......................... من شهر................... عام .................  برم هذا العقد فيأ

 

 

 الفريق األول:  –أ 
 MAYSALOON YAYINCILIK، مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

ست ،  ونشرها الكتبالدراسات و  ترجمةتأليف و مؤسسة ثقافية ُتعنى ب س ِّ
ُ
، في  الجمهورية التركيةحسب األصول وفًقا لقوانين  ب أ

يوليو    17 )2017تموز/  رقم  تجاري  بسجل  رقم  51014،  ضريبي  وبسجل  عنتاب،  غازي  مدينة  تجارة  غرفة  عن  صادر   )
 .مديرية الرقابة والرخص –(، وحصلت على رخصة بيع الكتب من بلدية غازي عنتاب 6130943375)

( ضمن مجاالت النشر والتوزيع  36020احة بتركيا تحت رقم )وحصلت ميسلون على شهادة التسجيل من وزارة الثقافة والسي
، الصادر عن املديرية العامة  5846، وفًقا لقانون األعمال الفنية والفكرية رقم  وتصديرها  والبيع، إضافًة إلى استيراد الكتب 

 .لتطوير التشريعات والنشر من رئاسة الوزراء التركية
العام املديرية  في  عضوية  ميسلون  للمكتبات  ملؤسسة  العامة  املديرية  في  عضويتها  إلى  إضافًة  والنشر،  التأليف  لحقوق  ة 

واملنشورات التابعتين لوزارة الثقافة والسياحة التركية، وذلك من أجل الحصول على األرقام املعيارية الدولية الخاصة بالكتب  
(ISBNالتي تصدرها املؤسسة، ومليسلون أيًضا عضوية في اتحاد الناشرين ا )( لعرب ورابطة الناشرين األتراكTBYM .) 

ها في إسطنبول، وعنوا  . 71 08 245 531 0090، ورقم الهاتف: info@maysaloon.frبريدها اإللكتروني:  ن ويقع مقر 
لها في تركيا السيد   بعد بالفريق األول )مؤسسة ميسلون(.   ما في ا، وُيشار إليهفادي كحلوسويمث 

 

mailto:info@maysaloon.fr
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 الفريق الثاني:  –ب

  ،............................................................. .............................،  السيد  السفر:  جواز  برقم   ،.......................   وعنوانه: الجنسية 
...........................................  ،......................................................................  ،.................................. هاتفه:  ورقم 

ما بعد    وُيشار إليه فيبصفته الشخصية،    :..............................................................................................،وعنوان بريده اإللكتروني
ر اللغوي بـ "الطرف الثاني" ) ِّ ق أو املحر  ِّ

 (. املدق 

 

 تمهيد 
محرر ومدقق لغة عربية لدى وحدة التحرير  كالفريق الثاني التعاقد مع في  والنشر   للثقافة والترجمةميسلون  مؤسسةرغب  ت

ات املنصوص ها، اللغوي في عليها في هذه املذكرة والتي يحتاج إليها الطرف األول في تحقيق أهدافه وتنفيذ  إلنجاز األعمال واملهم 
 مشروعاته. 

دة بينهما، وتحديد واجباتهما والتزاماتهماعلى إبرام هذا العقد لبيان طبيعة العالقة  انالطرفاتفق    . املحد 

افق الفريقان على ما يأتي:  ونظير التعهدات واالتفاقات املتبادلة املنصوص عليها في هذا العقد يو

 ( 1مادة )

 يتجزأ من العقد ومكماًل له. التمهيد السابق جزًءا ال   ُيعد  

 (: مكان العمل 2مادة )

 .ةمن املنزل، عبر الشبكة العنكبوتي 

 الثاني  فريقالتزامات ال(: 3مادة )

فة، كتب مترجمة إلى العربية، دراسات، مقاالت.  -1  تحرير وتدقيق األعمال املوكلة إليه: كتب مؤلَّ

ا.  -2  تحرير وتدقيق نحو خمسة آالف كلمة يوميًّ

ة -3 ة القياسي  ز وفق املعايير املهني   .بذل العناية الواجبة والجهد املمكن إلنجاز األعمال املطلوبة بمستوى جودة متمي 

ة املعتمدة لدى  (Word) ص  النصو   تنفيذ األعمال املطلوبة بواسطة معالج -4 ،  ميسلون وفق املواصفات والقوالب الفني 
 . Track Changesوالتحرير باستخدام عملية "تتبع التغييرات"/  التدقيق اومن ضمنه
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في ،  وغيرها  واألحداث واألماكن،  تنسيق فهارس الكتب )األسماء واألعالمكتابة جداول املحتويات الخاصة بالكتب، و  -5
 نهاية الكتاب(. 

واملراجع -6 للمصادر  العلمي  تدقيقها  والهوامش  الضبط  املراد  تها،  لألعمال  صح  من  أسفل  والتأكد  في  وتنسيقها   ،
 بما ينسجم مع سياسة ميسلون في التدقيق والتحرير. ، الصفحة أو في نهاية الكتاب

دة. تسليم األعمال املطلوب تدقي -7  قها وتحريرها في مواعيد محد 

ة  ميسلون عدم الكشف أو نشر أو مشاركة األعمال املنجزة مع أي شخص أو جهة من دون موافقة  -8  .الخطي 

 .شار إليهاتسليم األعمال املطلوبة في مواعيد تتوافق مع املهمات واألعمال املُ  -9

 :تيفي نهاية كل شهر وفق الشكل ال تقديم كشف باألعمال املنجزة  -10

 

 تاريخ اإلنجاز أو التسليم  تاريخ التكليف  عدد الكلمات  مواصفات املادة  اسم املادة 
 

 الثاني  فريقحقوق ال :(4)املادة 

ة عن األعمال املعتمدة والتي  -1  . ميسلون ُسلمت إلى الحصول على األتعاب الشهري 

 فريق األول التزامات ال: (5)املادة 

ة بقيمة -1 في    الفريق األول دوالر أميركي أو ما يعادلها وفق أسعار الصرف املعتمدة لدى مصرف  .........  دفع أتعاب شهري 
 .تاريخ يوم الدفع

 .العقدمكافآت مالية لقاء أي مهمات أو إنجازات أخرى غير واردة في نص   ميسلون دفع تيمكن أن   -2

 فريق األول ال  حقوق : (6)املادة 

ة.  عقدإنهاء هذا ال  -1 ة قانوني   في أي وقت بموجب إشعار خطي، ودون أي مسؤولي 

مة وتحريرها بما يتفق مع سياسة التحرير املعتمدة لدى  -2 ِّ ودون الرجوع إلى   ميسلون مراجعة األعمال املقد 
 . قاملدق 

تت -3 ال  التي  املنجزة  األعمال  استالم  وتوجهات    مء الرفض  سياسة  والقوالب    ميسلون مع  الصيغ  مع  تتوافق  ال  أو 
ة املعتمدة لد ة أو الفني   . يهاوالتنسيقات واملفردات اللغوي 

 . الئمةبالطريقة والعملة امل ات املاليةتسديد املستحق -4
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ة ال: (7)املادة   عقد مد 

ة  ا العقد  يبدأ العمل بهذ  ا ما لم يخطر أحد الي، و سنةمن تاريخ توقيعه، وملد  د تلقائيًّ الخر بعدم الرغبة في    فريقين الفريقجد 
احد  ، ويخضع الطرف الثاني في البداية إلى فترة اختبار مدتها شهر و التجديد وذلك قبل شهر واحد على األقل من تاريخ االنتهاء

د في ضوئه إمكانية االستمرار في الع  مل من عدمها. )مأجور(، يحدَّ

 عقد تعديل ال :(8)املادة 

ة  العقديمكن تعديل    فقط.  ، وبموافقتهمابين الفريقينبموجب مراسالت خطي 

ة املعلومات  :(9)املادة   سري 

ة ما ورد في هذ  فريقانيلتزم ال  ة من  من  للغير    ء املعلوماتوعدم إفشا   ا العقدبالحفاظ على سري  دون الحصول على موافقة خطي 
 .الخر  فريقال

 املراسالت  :(10)املادة 

  التية: عناوين الرسل إلى  بشكل مكتوب، وتُ   فريقينتكون جميع املراسالت املعتمدة بين ال 

   ........................................................الفريق األول: 

 ........................................................ الفريق الثاني: 

 

ر هذا العقد في نسختين، واحدة لكل فريق ِّ ر 
 ؛ ح 

 الفريق الثاني                                                        الفريق األول                                                                               

 مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر  

MAYSALOON YAYINCILIK           


