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 التاريخ: .......................... 

 . الرقم:  .......................... 

 

 كتاب بين ميسلون واملترجم عقد ترجمة نموذج 
  

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

 

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

ست  ،  ونشرها  مؤسسة ثقافية ُتعنى بترجمة الكتب س ِّ
ُ
تموز/    17في  ،  حسب األصول وفًقا لقوانين الجمهورية التركية بأ

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

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

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

قافة والسياحة التركية، وذلك من أجل الحصول على األرقام املعيارية الدولية الخاصة واملنشورات التابعتين لوزارة الث 
مليسلون أيًضا عضوية في اتحاد الناشرين العرب ورابطة الناشرين األتراك  و   ،( التي تصدرها املؤسسة ISBNبالكتب )

(TBYM.) 
ها في إسطنبول، وعنوا  . 71 08 245 531 0090، ورقم الهاتف: info@maysaloon.fr :بريدها اإللكتروني نويقع مقر 

لها يو   (.مؤسسة ميسلون ما بعد بالفريق األول ) في ا، وُيشار إليهفادي كحلوسفي تركيا السيد مث 
 

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

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

اإللكتروني.................................. بريده  وعنوان  بصفته    .........................،.....................................................................:، 
 الشخصية، وُيشار إليه فيما بعد بـ "الطرف الثاني" )املترجم(. 

 

 تمهيد 

ونشرها  ترجمة بعض املطبوعات  مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر تهتم بالحصول على حقوق    أن    ماب
 باللغة العربية، فإنها:

كتاب  تكليففي  ترغب   ليترجم   ،...................................................................... : السيد 
اللغة  إلى   .................... اللغة  من  عن  ،.....................  ...........................................................................،   الصادر 

النشر ..................................................................... تاريخ  الدولي   ،  الرقم   ،...............................................
(ISBN ...........................................) 

أن   على.......................................السيد    وبما  افق  يو املذكور   ......................  الكتاب  وعلى  ترجمة  تحقيق  ، 
تمتلك الحق لتقرر   مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشرعلى أن  أيًضا  يوافق  و   ،البنود املوكلة إليه في هذا العقد

ر مستوى جودة الترجمة أم ال بناء على دالئل واضحة وتحكيم معتمد،  وف  وفًقا لتقديرها الخاص ما إذا كان املترجم قد  
 .  وأمانتها وعلى ذلك تستطيع أن تعد  العقد الغًيا من دون أي التزامات إزاء املترجم إذا أخل  بجودة الترجمة 

 

دة العالقة على إبرام هذا العقد لبيان طبيعة فإن الطرفين قد اتفقا   وتحديد واجباتهما والتزاماتهما. ، بينهمااملحد 

افق الطرفان على ما يأتي:  ،ونظير التعهدات واالتفاقات املتبادلة املنصوص عليها في هذا العقد  يو
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 ( 1مادة )

 يعتبر التمهيد السابق جزًءا ال يتجزأ من العقد ومكماًل له. 

 

 (: ما يتعلق باملترجم 2مادة )

وإضافة    -1 وجدت،  إن  ومالحقه،  وحواشيه  مقدمته  ذلك  في  بما  كافة  الكتاب  سيترجم صفحات  بأنه  املترجم  يقر  
جداول   وضع  إلى  إضافة  للقارئ،  ضرورتها  املترجم  يرى  التي  املواقع  في  الشارحة  والتعريفات  والهوامش  الحواش ي 

 .باللغتين املنقول منها وإليهالكتاب، مختصر للمفاهيم التي يراها الطرفان أساسية في ا  ومعجماملصطلحات 

مع التأكد الكامل بصورة خاصة ،  بأن ترجمته توافق قواعد األمانة العلمية والدقة الفكرية واللغوية يقر  املترجم    -2
من توحيد املصطلحات املترَجمة في كامل النص مقابل املصطلحات املترَجم عنها. كذلك ال ُيضاف إلى النص األصلي وال  

   ُيحذف منه ش يء من دون التشاور مع الطرف األول والحصول على موافقة كتابية منه.

يقر  املترجم بأنه سيسلم مؤسسة ميسلون الكتاب املذكور أعاله في نسخة إلكترونية )ملف وورد( صالحة لتدقيقها   -3
   وإخراجها.

وال يمكن تمديد هذا األجل   ،من تاريخ توقيع العقد  ......................يلتزم املترجم تسليم نص  الترجمة في أجل أقصاه    -4
الكتابية من   باملوافقة  ب على  ، ويمكن أن  مؤسسة ميسلون إال  في مجمل األجر يترت  يتجاوز الشهر خفض  تأخير  كل 

ص للترجمة على أالَّ يتجاوز هذا الخفض نسبة    3نهائًيا بعد انقضاء إلغاء العقد  للدارعن كل شهر، ويحق  % 5املخص 
 أشهر كاملة على األجل األصلي املتفق عليه من دون إكمال العمل املطلوب. 

للمترجم عرض الترجمة كلًيا أو جزئًيا على أي جهة أخرى، كما ال يمكنه عرضها كلًيا أو   يحقال  خالل مدة امللكية    -5
،  املختلفة وسائل النشر  بنشر النص املترجم في  وللدار الحق    .جزئًيا للنشر في وسائل النشر املعروفة أو في أجهزة اإلعالم

 وفي الوسائل السمعية والبصرية والرقمية. 

لب منه ذلك، لتالفي أي  ومراجعة نسخة "املاكيت" الطباعية )اإلخراج النهائي( من الكتاب، إذا طُ   يلتزم املترجم قراءة   -6
 أخطاء قد تحدث في أثناء عملية الصف واإلخراج.
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" إذا ما نال جائزة تسند إليه عن ترجمة الكتاب مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشريلتزم املترجم ذكر اسم "   -7
 ذا العقد، ويذكر ذلك بشكل صريح في اللقاءات اإلعالمية، وفي خطاباته بمناسبة تسلمه الجائزة. التي هي موضوع ه

سة ميسلون على نسبة    -8 ِّ جهة    في املئة   30تحصل مؤسَّ من قيمة الجائزة التي يمكن أن يحصل عليها املترجم من أي 
وتلتزم مؤسسة ميسلون ترشيح الكتاب املترجم إلى  ،  كانت، إذا ما منحت الجائزة بفضل الكتاب املترجم موضوع العقد

 الجوائز العديدة التي ُيعلن عنها في بلدان مختلفة. 

كلمة(، تتناول مضمون الكتاب وأهميته وأهم   1500يلتزم املترجم كتابة مقالة عن الكتاب، ال يتجاوز عدد كلماتها )  -10
 لكتاب.  اترجمة  عند االنتهاء من  ملؤسسة ميسلون أفكاره، ويسلمها 

م الفريق الثاني لـ "  -11 " معلومات دقيقة عن حسابه البنكي وعنوانه  مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشريقد ِّ
وأرقام هواتفه وبياناته الشخصية وصورة عن جواز سفره للتواصل معه وتحويل مستحقاته املالية، ونسخ اإلهداء 

مها. املقررة له في هذا العقد، ويتحمل   مسؤولية أي خطأ في صحة املعلومات التي يقد ِّ

 
 بـمؤسسة ميسلون: (: ما يتعلق 3مادة )

م    -1 والنشرتقد ِّ والترجمة  للثقافة  ميسلون  ..............   مؤسسة  قدرها  مالية  ترجمة    .......مكافأة  مقابل  أميركي  دوالر 
علًما بأن الكتاب يتألف من ).......( صفحة من القطع ................، بمعدل )....( دوالًرا عن  الكتاب موضوع العقد،  

  مدة خالل    ،كافة   هذا العقدفي  والتأكد من احترام املترجم الشروط املنصوص عليها    بعد مراجعة الترجمة كل صفحة  
  ن.ال تتجاوز الشهري

م مؤسسة ميسلون   ُتحسب بطريقة النسبة املئوية من أرباح بيع الكتاب   مكافأة مالية   للثقافة والترجمة والنشرأو تقد ِّ
ونًيا، على  ورقًيا............ وإلكترونًيا...............، ملدة .................... سنوات بدًءا من تاريخ طباعة ونشر الكتاب ورقًيا وإلكتر

 رسال النسبة الخاصة باملترجم في نهاية كل عام. أن يتم إ

إعادة  أن يقبل  لمترجم  لوينبغي  ملؤسسة ميسلون تعيين مراجع ملراجعة نص  الترجمة إذا رأت ذلك مفيًدا،    يحق    - 2
الترجمات لدى  النظر في ترجمته اعتماًدا على هذه املراجعة وباالتفاق مع املراجع، وبالتنسيق مع الخبير املعني بمتابعة  

 .مؤسسة ميسلون 
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 يلتزم الطرف األول طباعة الكتاب موضوع هذا العقد ونشره وتوزيعه بحسب خطة النشر لديه. -3

عند النشر ذكر اسم املترجم في الكتاب بصورة واضحة إضافة إلى اسم املؤلف، كما يلتزم    مؤسسة ميسلون   تلتزم  -5
 ذكره على أي جزء ينشره من هذه الطبعة في الدوريات أو اإلعالنات، قبل صدور الكتاب وبعده.

وتوزيعه   بامللكية املادية وبحق التصرف الكلي في العمل موضوع التعاقد من حيث نشره  مؤسسة ميسلون تختص    -6
 . ، ملدة......... سنوات )ورقًيا(، وملدة................ سنوات )رقمًيا(ووجوه استغالله، بنفسها أو بالتعاون مع الغير

 ( نسخة من الكتاب على سبيل الهدية.15للمترجم )  مؤسسة ميسلون م تقد ِّ  -7

 

العقد يجري فضه ودًيا، ما أمكن، وتختص محاكم عند وقوع أي خلل أو تقصير أو نزاع حول مضمون هذا (: 4مادة )
 الجمهورية التركية بالنظر فيه عند الضرورة. 

 

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

 

 الفريق الثاني                                                                                                 الفريق األول                                                                            

                                                                                                                                مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر 

MAYSALOON YAYINCILIK                                                                                                                                         


