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مجموعة طالل أبوغزاله ()TAG-ORG
نظرة عامة

جمموعة طالل �أبو غزاله م�ؤ�س�سة عاملية ت�ضم خرباء ومهنيني يف تخ�ص�صات مهنية عدة يف مكاتبها حول العامل .وتقدم جمموعة طالل
�أبو غزاله من خالل ال�شركات املن�ضوية يف ع�ضويتها نطاق ًا وا�سع ًا من اخلدمات املهنية التي ت�شمل التدقيق واال�ست�شارات الإدارية و�إدارة
امل�شاريع والتدريب على تقنية املعلومات والتدريب املهني وت�سجيل �أ�سماء املجال و�ضمان اجلودة وامللكية الفكرية واخلدمات القانونية
والرتجمة .ومبواردها جمتمعة ت�شكل هذه ال�شركات �أكرب جمموعة مهنية تقدم خدمات متنوعة ولكنها مرتابطة وفق ًا لأعلى املعايري العاملية.
حتر�ص جمموعة طالل �أبو غزاله على دورها يف خدمة الأقطار العربية وامل�ستثمرين الأجانب املهتمني مبزاولة �أن�شطتهم يف هذه املنطقة،
وهو ما يجعل منا امل�ؤ�س�سة الإقليمية الوحيدة التي متتلك البعد الدويل وخدمات متعددة اللغات وكادر من املهنيني ذوي الكفاءات والتدريب
العايل وتقدم خدمات متنوعة يف خمتلف �أرجاء العامل.
وباال�ستفادة من معرفتنا الوا�سعة بالعوامل االقت�صادية االجتماعية والعوامل التنظيمية التي ت�سود العامل العربي� ،أدركت املجموعة احلاجة
�إىل امل�ساهمة وامل�ساعدة يف بناء القدرات وتعزيز التنمية يف امل�ؤ�س�سات العربية من �أجل الت�أكد من �ضمان اال�ستمرارية والتنمية امل�ستدامة.
لقد حققت جمموعة طالل �أبو غزاله �سج ًال حاف ًال من النجاحات يف خدمة عمالئها ومن بينهم وكاالت متخ�ص�صة وهيئات متويل دولية
وعربية حكومية وغري حكومية �إىل جانب من�ش�آت رائدة يف جماالت الأعمال امل�صرفية وال�صناعة والت�أمني والتجارة.
التزام بالتطور

ر�سالة جمموعة طالل �أبوغزاله هي تقدمي �سل�سلة متكاملة من اخلدمات املهنية والتعليمية ذات اجلودة العالية وفق �أعلى املعايري الدولية
وامل�ساهمة يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية على م�ستوى العامل.
الشركة
ت�أ�س�ست �شركة طالل �أبوغزاله للرتجمة والتوزيع والن�شر ()TAG-Translate

كع�ضو يف جمموعة طـالل �أبوغزاله الرائدة يف قطاع اخلدمـات املهنية يف
العامل العربي؛ وهي املجموعة ذائعة ال�صيت بانت�شـارها الوا�سع عرب �شبكة من
الفروع ومكاتب التمثيل .مت ت�أ�سي�س �شركة طالل �أبوغزاله للرتجمة والتوزيع
والن�شر ( )TAG-Translateيف ت�شرين الأول عام  2000ك�شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة.

وتعد �شركة طالل �أبوغزاله للرتجمة والتوزيع والن�شر الأكرب والأو�سع
انت�شار ًا ،وتقدم �سل�سلة كاملة من خدمات الرتجمة املهنية ذات اجلودة
العالية لعمالئها ،وقد غطت خدماتها العديد من الهيئات وامل�ؤ�س�سات العربية
والدولية وال�شركات.
رسالتنا

تتلخ�ص ر�سالة طالل �أبوغزاله للرتجمة والتوزيع والن�شر يف تقدمي �سل�سلة
كاملة من خدمات الرتجمة املهنية ذات اجلودة العالية لعمالئها ،مع �إتاحة الفر�ص ملوظفيها للح�صول على �أعلى امل�ؤهالت وفق ًا للمعايري
الدولية وبالتايل امل�ساهمة يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف العامل العربي �ضمن �سياق االقت�صاد العاملي.
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بماذا نتميز عن غيرنا؟

اجلودة هي �أهم العنا�صر التي نركز عليها؛ حيث نقدم ترجمة �سريعة ودقيقة وحمرتفة .تغطي خدماتها نطاق ًا وا�سع ًا من �أنواع الوثائق
والن�صو�ص مبا يف ذلك خدمة تعريب املواقع الإلكرتونية املتخ�ص�صة ،تتم الرتجمة من و�إىل اللغة الأم من قبل مرتجمني معتمدين على
اخلربة واملهارة.
أهدافنا

لكي تتحقق ر�سالتها ،قامت �شركة طالل �أبو غزاله للرتجمة والتوزيع والن�شر بو�ضع �إ�سرتاتيجية و�أهداف خا�صة بها .تهدف ب�شكل عام �إىل
تقدمي خدمات ترجمة ت�سهل املعامالت والعمليات التجارية وتعزز تبادل املعرفة واملعلومات ،عالوة على �سعيها لتقدمي ترجمات م�صدقة
وموثقة ومعتمدة وقانونية من خالل مرتجمني حملفني .وفيما يلي �أهداف خدمة الرتجمة على �سبيل املثال ال احل�صر:
•تقدمي ترجمة دقيقة ومتعددة اللغات لتلبية متطلبات م�ؤ�س�سات الأعمال
والهيئات احلكومية والدولية والأفراد� .إننا نوفر خدمات ترجمة من
و�إىل اللغات الرئي�سية يف العامل ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر:
الإجنليزية والفرن�سية والرو�سية والأملانية والإيطالية والإ�سبانية
واليابانية.
•خدماتنا و�صلت اىل عدد كبري من الدول العربية والأجنبية عالوة على
عدد من الهيئات الدولية وعلى ر�أ�سها هيئات الأمم املتحدة والبنك
الدويل ومنظمة التجارة العاملية ( )WTOوغرفة التجارة الدولية-
باري�س ( )ICC-Parisواالتفاق الدويل ()Global Compact
وغريها.
•م�ساعدة عمالئنا على تخفي�ض تكاليف الرتجمة.
•املحافظة على �سرية حمتوى الوثائق املقدمة للرتجمة.
•زيادة حجم الرتجمة التي تتم �إىل اللغة العربية يف خمتلف جماالت املعرفة والفكر الإن�ساين ،وبالتايل اال�ضطالع بدور فعال يف التنمية
االجتماعية واالقت�صادية يف املنطقة.
•ا�ستغالل �إمكانيات �أنظمة الرتجمة الآلية التي تتيحها تقنية املعلومات واالت�صاالت احلديثة.
•توفري امل�صادر التعليمية ذات اجلودة العالية باللغة العربية ،ال �سيما خلدمة �أهداف و�أغرا�ض التعليم العايل.
•امل�ساهمة يف توفري خدمات التنمية املهنية والت�أهيل للأفراد املعنيني بالرتجمة والن�شر.
فريقنـا

ي�ضم فريقنا الذي يتكون من �أكرث من  150مرتجم داخلي مرتجمني خمت�صني يف املجاالت التقنية والعامة املختلفة .كافة �أع�ضاء الفريق
من حملة ال�شهادات اجلامعية معظمهم من املتحدثني الأ�صليني بلغات خمتلفة ويتمتعون بخربة وا�سعة يف الرتجمة ،مما يجعله فريق ًا
متكام ًال متام ًا لديه امل�صادر الكافية واخللفية العملية املالئمة .ي�ستخدم مرتجمونا و�سائل الرتجمة الأحدث ،ويخ�ضعون لعملية تطوير
م�ستمرة ملعارفهم وخرباتهم من خالل التدريب امل�ستمر ومتابعة رقابة اجلودة .يت�ألف الفريق من مرتجمني حمرتفني ومدققي ترجمة
ومدققني لغويني ومراقبي جودة الرتجمة.
خدمـاتنا

كوننا ع�ضو يف جمموعة مهنية رائدة على امل�ستويني الإقليمي والدويل ،حتظى �أبوغزاله للرتجمة مب�صدر دعم فني غري متاح ملناف�سيها.
حيث تغطي �أن�شطة هذه املجموعة تقريبا جميع اجلوانب املهمة يف قطاع الأعمال واالقت�صاد ،الأمر الذي يوفر لفريقنا من املرتجمني
املحرتفني م�صدر ًا معرفي ًا ومهني ًا للمزيد من الدعم الفني عند احلاجة.
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 -1الرتجمة التحريرية

�إننا ن�ؤمن ب�أن جودة الرتجمة ووقت الت�سليم والأتعاب هي العوامل الأكرث �أهمية لدى اختيار العميل ملزود خدمة الرتجمة للتعامل معه.
�إننا نتمتع باملزايا التي ت�سمح لنا بتزويد عمالئنا احلاليني واملحتملني ب�أف�ضل ال�شروط لتحقيق العنا�صر الثالثة املذكورة �أعاله ،ولتلبية
حاجاتهم الأخرى ذات العالقة .كما �أننا ن�ؤكد لعمالئنا ب�أننا ملتزمون ب�إجناز
ترجمة عالية امل�ستوى و�سريعة ودقيقة ومرتابطة.
وعلى الرغم من �أن اجلزء الأكرب من �أعمالنا يرتكز على الرتجمة بني اللغتني
العربية والإجنليزية� ،إال �أننا نقدم خدمات الرتجمة من و�إىل اللغة الفرن�سية
والأملانية والرو�سية ون�ساعد يف توفري ترجمة من و�إىل لغات رئي�سية �أخرى
كاللغة اليابانية والإ�سبانية والإيطالية .وي�ستطيع فريق الرتجمة الداخلي
الكبري تقدمي خدمة ترجمة الرباءات من اللغات الرئي�سية �إىل اللغة العربية
وفق ًا للمتطلبات الر�سمية والقانونية يف كل بلد عربي.
وفيما يلي املجاالت التي تقدم فيها �أبوغزاله للرتجمة خدمات متخ�ص�صة وحمرتفة:
•الأدلة الإدارية واملالية واملحا�سبية والت�شغيلية
•اللوائح الداخلية والنظم الأ�سا�سية وعقود الت�أ�سي�س
•الإتفاقيات والعقود واالتفاقات الدولية والقوانني مبختلف �أنواعها
•ملفات الق�ضايا القانونية وملفات ت�سجيل ال�شركات وملحقاتها وملفات العالمات التجارية/براءات االخرتاع وملحقاتها ،وال�شهادات
مبختلف �أنواعها
•املناهج التعليمية املتقدمة واملواد التدريبية
•املعايري الدولية املالية واملحا�سبية وغريها
•الهند�سة املدنية وامليكانيكية والكهربائية
•احلا�سوب واالت�صاالت والإنرتنت
•كتيبات ت�شغيل احلوا�سيب و�أنظمة الت�شغيل والربامج والربجميات
•البيئة
•الزراعة والعلوم البيطرية والتغذية احليوانية
•الطب وال�صيدلة
•الكتيبات الفنية وكتيبات اال�ستخدام واخلدمة وال�صيانة ،وكتيبات الأجهزة واملعدات والأدوات
•�أدلة ت�شغيل املعدات الع�سكرية وكتيبات اخلدمة
•و�سائل الإعالم املطبوعة
•الوثائق ال�سيا�سية واملواد املتعلقة بن�شاطات الأمم املتحدة
•الرتجمة القانونية
•التجارة واالقت�صاد
•خمتلف املواقع الإلكرتونية
عالوة على ذلك ،نتوىل املهام الالزمة لإعداد كافة �أنواع التقارير من الألف �إىل الياء مبا يف ذلك ترجمة املحتوى والتدقيق والتحرير
والتن�سيق والت�صميم بد ًء من �صفحة الغالف وحتى ال�صفحة الأخرية .ولدينا اال�ستعداد لتويل خدمات طباعة التقرير �إذا طلب العميل
ذلك.
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 -2التحرير اللغوي واملراجعة

التحرير اللغوي واملراجعة هي �إحدى اخلدمات التي تقدمها �شركتنا .يعمل فريق خمت�ص من املحررين اللغوين ملراجعة الن�صو�ص من
جميع اللغات .وت�شمل هذه العملية مراجعة �صياغة اجلملة و�صحة املعنى وتدقيق الأخطاء النحوية والقواعدية والت�أكد من �أن الن�ص كامل
وال يوجد �أجزاء مفقودة.

 -3الرتجمة الفورية

تُقدّم �أبوغزاله للرتجمة والتوزيع والن�شر خدمات ترجمة امل�ؤمترات
واالجتماعات حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا .تتميز خدمتنا مبرونة متنحكم العديد
من اخليارات التي تر�ضي جميع متطلباتكم ،ففريقنا من املرتجمني الفوريني
على درجة عالية من الكفاءة ولديهم خربة وا�سعة يف الرتجمة الفورية
والتتابعية يف جميع املجاالت منها على �سبيل املثال ال احل�صر :االقت�صاد،
التمويل وامل�صارف ،وحقوق الإن�سان ،والقانون ،والق�ضاء ،والإدارة،
وامل�ست�شفيات (اللجنة امل�شرتكة لالعتماد الدويل) ،والتنمية ال�سيا�سية،
والبيئة ،وال�ش�ؤون الربملانية ،والتعليم ،واملوارد الب�شرية ،و�إدارة الوقت،
والطب ،واملحا�سبة ،والتدقيق ،وال�ش�ؤون املتعلقة ب�أو�ضاع النزاع .وتت�ضمن
خدمات الرتجمة الفورية لدينا ما يلي:
 1 .1ترجمة امل�ؤمترات فوري ًا وتتابعي ًا.
2 .2الرتجمة التتابعية يف االجتماعات ال�صغرية.
3 .3الرتجمة بالتهام�س.
4 .4الرتجمة التتابعية يف الزيارات امليدانية.

 -4دورات الرتجمة التدريبية

ن�سعى يف مركز التدريب �إىل ت�أهيل املرتجمني لاللتحاق يف �سوق العمل املحلي والإقليمي وذلك من خالل طيف وا�سع من دورات التدريب
املتنوعة والتي ن�سعى من خاللها �إىل تلبية احتياجات املرتجمني للعمل يف مهنة بدت حتظى باهتمام كبري.

وتغطي خطتنا التدريبية جماالت معرفية متنوعة ت�ضم على �سبيل املثال الرتجمة العامة ال�شاملة ،والرتجمة االقت�صادية ،والقانونية
وغريها ،وقد بد�أنا م�ؤخرا بتقدمي دورات يف الرتجمة الفورية لتلبي ًة النق�ص يف هذه املهنة على ال�صعيدين املحلي والإقليمي.
وتراعي اخلطة التدريبية امل�ستويات املختلفة للمتدربني فهي بذلك خطة مرنة ميكن تطويعها وفقا الحتياجات املتدربني يف كل دورة مبا يلبي
احتياجاتهم وي�صقل مهاراتهم .كما �أننا ن�سعى �إىل �أن تكون دوراتنا التدريبية بعيدة عن الإطار النظري البحت لتكون مالئمة لواقع العمل
اليومي الذي ميار�سه املرتجم ،ولذلك ن�سعى دوما �إىل حتديث هذه اخلطة مبا يواكب امل�ستجدات و�أي�ضا وفقا الحتياجات امل�ؤ�س�سات التي
قد ترغب يف تطوير قدرات الرتجمة لدى موظفيها يف جمال معريف معني.
لدينا يف مركز التدريب مد ّربون �أكفياء ومتخ�ص�صون جمعوا بني اخلربة العملية االحرتافية يف الرتجمة التحريرية والفورية ،والتدري�س يف
�أق�سام الرتجمة يف خمتلف اجلامعات الر�سمية واخلا�صة ،وننفرد يف التدريب ب�أننا نتيح للمتدربني الفر�صة لالطالع على خربات املرتجمني
العاملني لدينا واال�ستفادة من خربتهم العملية املبا�شرة لتحقيق فهم �أكرب لطبيعة املواد التي تُرتجم يف �سوق العمل وكيفية التعامل مع
امل�شكالت التي تواجه املرتجم يف عمله الروتيني.
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�إننا ن�سعى �إىل �أهداف مهنية وت�أهيلية بعيدة عن الك�سب املادي ،ولذلك ف�إننا نريد امل�ساهمة يف اجلهود املبذولة لتج�سري اله ّوة التي قد
تكون قائمة بني تعلم الرتجمة النظري يف العامل الأكادميي ،وطبيعة العمل
ال�صعبة يف عامل الرتجمة الواقعي ،ولهذا ال�سبب حر�صنا على طرح دورات
يف نظريات الرتجمة وعلم املفردات واملعاجم ل�سد هذه الثغرة ،عدا عن هذا
فقد �أعددنا الدورات التدريبية بحيث تغطي ما �أمكن من م�ستويات الرتجمة
املطلوبة يف �سوق العمل ل�ضمان تخريج مرتجمني حتريرين وفوريني �أكفياء.

منهجية العـمل

ت�أكيد ًا اللتزامنا بجودة الرتجمة وت�سليمها يف املواعيد املحددة ،قمنا بت�صميم منهجية العمل التالية التي تركز على مراعاة م�صلحة
العميل:

التـرجـمـة:

يتم توزيع �أعمال الرتجمة على املرتجمني وفق ًا خلرباتهم ال�شخ�صية �أو ح�سب املجاالت التي يتميزون فيها .ويطلب منهم �إكمال الرتجمة
�ضمن �إطار زمني يتيح الوقت الكايف لإجناز كامل املراحل.

التـحـريـر:

يقوم حمررون ذوو كفاءة وخربة مبراجعة الرتجمة مع مقارنة الن�ص الأ�صلي باملادة املرتجمة ،و�إدخال التعديالت الالزمة لي�ضمنوا
احل�صول على ترجمة دقيقة ومرتابطة.

�ضبط اجلـودة:

عال من التدريب املادة املحررة للت�أكد من �سالمة اللغة واجلودة العالية ،ول�ضمان الرتابط ب�شكل نهائي.
يراجع مراقبو جودة على م�ستوى ٍ

الـتـن�سيـق:

تتم مراجعة تن�سيق وثائق الرتجمة من قبل موظفي امل�ساندة ذوي املهارات العالية للت�أكد من �أنها تعك�س الوثائق الأ�صلية ومن �أن مظهرها
الكلي من�سق وفق ًا لأعلى املعايري .ويف حال طلب العميل تن�سيق ًا خا�ص ًا ،يتم �إجنازه يف هذه املرحلة من قبل املوظفني امل�ساعدين.

التـ�سـليم:

يتم الت�سليم يف املوعد املحدد ،وتبع ًا لرغبة العميل وحاجته كما ميكن �أن يتم توريد الرتجمة على �شكل ن�سخة ورقية �أو بال�شكل الإلكرتوين
الذي ينا�سبه.
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المشاريع المنجزة

2020مواد تدريبية ل�شركة Crown

فيما يلي بع�ضا من م�شاريع الرتجمة التي نفذتها �شركتنا وحازت 2121كتاب متالزمة �أ�سربجر -رمال للن�شر
على ر�ضى عمالئنا وتقديرهم التام .وخدماتنا ال تقت�صر على 2222انتكوتريمز  – 2010غرفة التجارة الدولية
املوا�ضيع �أو �أنواع املطبوعات الواردة �ضمن الأمثلة �أدناه ،بل متتد 2323التقرير ال�سنوي للبنك الإ�سالمي الأردين
2424جملة علمية فرن�سية – مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
لت�شمل �شتى املوا�ضيع واملجاالت.
2525اخلطة الوطنية حلماية حقوق الإن�سان – برنامج الأمم
 .أاملطبوعات والتعليم.
املتحدة الإمنائي لبنان
 .بالرتجمة القانونية
2626ترجمة حتريرية وفورية ل�شركة تيكرتان�س انرتنا�شيونال
 .جالرتجمة التجارية
2727ترجمة حتريرية وفورية ملنظمة الغذاء العاملية
 .دالرتجمة اخلا�صة بامللكية الفكرية
2828دليل امل�ؤ�س�سة للمراجعة� -إت�ش �إي �آر يو
 .هتعريب املواقع الإلكرتونية
2929دليل تقييم املدار�س واالعتماد
 .والرتجمة املتعلقة بتقنية املعلومات
 .زالإدارة واال�ست�شارات.
ب -الترجمة القانونية

1 .1م�سودة قانون الت�أمني البحريني
أ -المطبوعات والتعليم
2 .2القوانني الفل�سطينية
1 .1معجم �أبوغزاله للمحا�سبة والأعمال
3 .3عقد دعم املحروقات ل�شركة ما�س العاملية لال�ستثمار
2 .2معجم �أبوغزاله للملكية الفكرية
4 .4مذكرة تو�ضيحية -هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت
3 .3م�سرد امل�صطلحات املحا�سبية
5 .5النظام الأ�سا�سي ل�صندوق متويل الدين -بنك قطر الوطني
4 .4دليل الأعمال �إىل جولة �أوروغواي
6 .6االي�ضاحات املتممة للقوائم املالية -البنك الأردين الإ�سالمي
5 .5دليل الأعمال �إىل النظام التجاري العاملي
7 .7تعديالت قانون التقاعد املدين -البنك الدويل
6 .6قوانني امللكية الفكرية يف البلدان العربية
7 .7مراجعة ترجمة معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع اخلا�ص 8 .8القانون التجاري اال�سالمي -املعهد القانوين للمحا�سبني
الإداريني
•معايري املحا�سبة الدولية لعام 1999
9 .9العقد التنفيذي بني احلكومة العراقية وجمل�س اال�ستثمار
•معايري املحا�سبة الدولية لعام 2000
الوطني العراقي ووزارة الكهرباء
•معايري املحا�سبة الدولية لعام 2001
1010مذكرة تو�ضيحية للقرار التنظيمي على مالحظات �أ�سواق
8 .8مراجعة ترجمة معايري املحا�سبة الدولية يف القطاع العام
برودباند -هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت.
9 .9مراجعة ترجمة معايري التدقيق الدولية يف القطاع العام
1111مذكرة تفاهم �صندوق دول جمموعة بريك -بنك قطر الدويل
واخلا�ص
1212تقرير املركز الوطني حلقوق الإن�سان ()NCHR
1010معايري املحا�سبة الدولية للقطاع العام
1111ت�صنيف معايري التدقيق الدولية والبيانات الدولية ملمار�سة 1313تقرير التنمية الب�شرية -برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
1414ال�سيا�سات والإجراءات -باتلكو
التدقيق
1515معظم القوانني ال�سعودية -هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء
1212م�شروع وورلد لينك�س
1616قانون التقاعد -دولة الإمارات
1313م�شروع هيئة الإغاثة الدولية� -سكولز �أونالين
1717تعديالت الد�ستور الأردين -احلكومة الأردنية
1414اال�ستطالع حول ال�سلطان الق�ضائي على الإنرتنت
1818معظم قوانني امللكية الفكرية يف الدول العربية
�1515سيا�سات �أمن املعلومات
1919الت�شريعات والقوانني -بنك الأردن املركزي
1616ت�سجيل الت�صاميم ال�صناعية الأوروبية
1717مناهج درا�سية �سعودية ل�صالح 3PLearning Australia
1818ترجمات تعليمية ل�شركة العبيكان للتعليم
1919مواد تدريبية ( 11جملد) ل�شركة بي�سان البحرين
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ج -الترجمة التجارية

د -الترجمة الخاصة بالملكية الفكرية

1 .1الدليل التجاري ململكة البحرين
�2 .2أ�سرار التجارة الإلكرتونية
3 .3التقرير ال�سنوي ال�سابع -املركز الوطني حلقوق الإن�سان
4 .4م�شروع العمل ب�أمان ل�شركة كراون
5 .5تعليمات منح املكاف�آت والعالوات ملوظفي اخلدمة املدنية-
وزارة اخلارجية
6 .6قائمة ال�سيا�سات والإجراءات املالية واملحا�سبية -ديلويت �آند
تات�ش
7 .7خطة احلفاظ على املاء -منظمة ال�صحة العاملية
8 .8تقرير املكاف�آت � -أمانة ع ّمـان الكربى
9 .9م�شروع تقليل خماطر حدوث الكوارث للحرفيني  -ال�صليب
الأحمر
1010و�سائط النقل املدين يف �صنعاء -البنك الدويل
�1111سيا�سة �سرية املعلومات� -سلطة النقد الفل�سطينية
�1212صندوق دعم امل�شاريع ال�صيغرية واملتو�سطة� -أغادير
1313دليل تنمية امل�ؤ�س�سات -ديلويت �آند تات�ش
1414خطط مينا ( – )2011-2010ال�صليب الأحمر
�1515أ�سواق االت�صاالت -هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت
1616اتفاقية بنك الأفراد -بنك MIG
1717م�شروع �إ�صالح القطاع البحري
1818الدليل التدريبي للم�ستخدم ()CAS
1919اتفاقيات ورخ�ص عالمات جتارية� -شركة التبغ الربيطانية
الأمريكية املحدودة و�شركة م�صانع االحتاد لإنتاج التبغ
وال�سجائر املحدودة
2020برنامج �أوجه التنمية التنفيذية -وزارة التخطيط
2121تقرير ثبات القطاع املايل يف الأردن -البنك املركزي
2222تقرير تقييم الأثر االجتماعي والبيئي -حكومة الأردن
2323دليل املعلم اخلا�ص
2424كتاب الكفاءة ال�سلوكية والوظيفية� -أدوية احلكمة
2525الدليل الت�شغيلي� -شركة داميوند
2626تقرير الثبات املايل 2010- PMA
2727تقرير �سيا�سة التعاون الدولية يف العلوم والتكنولوجيا -جامعلة
امللك عبد العزيز للتكنولوجيا
2828تنمية التوا�صل مع الأطفال -يوني�سيف
2929ال�سيا�سة االجتماعية واالقت�صادية -يوني�سيف
3030قامو�س الأداء الوظيفي -جامعة اك�ست�شينج
3131م�شروع ترجمة للبنك العربي

.1
.2
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.3
.4

�1أدلة وزارة ال�صناعة والتجارة – الأردن (م�شروع �أمري).
2قانون حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة لدولة الإمارات العربية
املتحدة
3قراءات يف امللكية الفكرية
4الرباءات

هـ  -تعريب المواقع اإللكترونية

1 .1املوقع الإلكرتوين لربنامج �شالمبريغيه لتطوير التعليم
)(SEED

.2
.3
.4
.5

2املوقع الإلكرتوين ملنظمة التجارة العاملية
3املوقع الإلكرتوين لغرفة التجارة الدولية
4املوقع الإلكرتوين للميثاق العاملي يف م�صر
5املوقع الإلكرتوين ل�شركة �إنتل – التعليم للم�ستقبل – الأردن

و -الترجمة المتعلقة بتقنية المعلومات

1 .1تقنية املعلومات
2 .2دليل نظام االت�صاالت
ز -اإلدارة واالستشارات

.1
.2
.3
.4
.5

1م�شروع �سي�سكو
2م�شروع ليما
3م�سودة ت�أمني الدوحة (دليل �ش�ؤون املوظفني) -ديلويت �آند
تات�ش
4خماطر الإدارة -بنك الأردن دبي الإ�سالمي
5م�شروع البدائل والتنب�ؤ ب�آثارها والتقييم وخطة الإدارة البيئية
وخامتة ومراجع

قائمة العمـالء

نفخر ب�أن قائمة عمالئنا الكرام ت�ضم الأ�سماء البارزة التالية:

اململكة الأردنية الها�شمية:
امل�ؤ�س�سات احلكومية:

•غرفة جتارة عمان
•غرفة جتارة العقبة
•وحدة مكافحة غ�سيل الأموال
•ال�سفارة اال�سرتالية بعمان
•هيئة تنظيم الطريان املدين الأردين

•مكتب ال�سجل التجاري
•مركز البحر امليت للم�ؤمترات
•�سفارة �إيران بعمان
•البنك املركزي
•�صندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية
•وزارة الزراعة
•وزارة الرتبية والتعليم
•وزارة اخلارجية
•وزارة الداخلية
•وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات
•وزارة التخطيط
•وزارة ال�صناعة والتجارة
•�أمانة عمان الكربى
•مركز امللكة رانيا
•الديوان امللكي
•اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة
•هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت

ال�شركات:

•بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
•�شركة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
•�أغادير للتقنية
•�أجيليتي
•اجريتيم
•البنك الأهلي التجاري
•�شركة البيداء
•�شركة الأمان للتمويل
•الدرة
•مكتب علي �شريف الزعبي للمحاماة
•�شركة ال�سعيد للتجارية
•البنك العربي
•بنك اال�ستثمار الأردين
•املجمع العربي للإدارة واملعرفة
•املجمع العربي للمحا�سبني القانونيني
•املجمع العربي للملكية الفكرية
•�أراجني
•منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة
•بنك عودة

•بنك االحتاد
•بنك القاهرة عمان
•كابيتال بنك
•كابيتال بنك لال�ستثمار
•بيت �إدارة املال
•�سيتي بنك
•�شركة كليك جوردان
•ديلويت اند تات�ش
•درمي تكنولوجي
•�شركة �إعمار العقارية
•بيت احلرية (فريدام هاو�س)
•فريينج للأدوية
•منظمة الغذاء والري
•م�ؤ�س�سة ذوي االحتياجات اخلا�صة الدولية
•هان�س براند
•�شركة �أدوية احلكمة
•م�ؤ�س�سة املدن ال�صناعية الأردنية
•�إجناز العرب
•�شركة �إنتل التعليم للم�ستقبل
• م�ؤ�س�سة ال�شباب العاملية
•الهيئة العاملية لأ�سماء و�أرقام الإنرتنت املخ�ص�صة (الأيكان)
•�آيرك�س جوردان
•التجمع االيطايل للت�ضامن
•فندق القد�س
•بنك الأردن دبي الإ�سالمي
•بنك اال�ستثمار الأردين
•البنك الأردين الإ�سالمي
•البنك الأردين الكويتي
•جوردان بارك�س
•جوردان بيونريز
•�شركة فارما انرتنا�شيونال
•�شركة ك�ساب
•�سفارة مملكة البحرين
•كرو�سان كري�سبالنت
•معمورة الدولية لتطوير املوارد
•املنا�صري ل�صناعة اال�سمنت
•م�سار املتحدة
•�شركة ما�س العاملية لال�ستثمار

طالل �أبو غزاله للرتجمة والتوزيع والن�شر نبذة عن ال�شركة

2014
9

•ماكنزي
•ميت�سوبي�شي كوربوري�شن
•مودرن ميديا
•�إم �إ�س فارما
•م�صنع نبيل للمنتجات الغذائية
•نيبون (كيه او اي ال)
•جمموعة نقل
•عبيكان للتعليم
•�أوك�سفام
•فيليب موري�س الدولية
•بو�ستا بال�س
•رادي�سون �سا�س العقبة
•جمموعة �سند للقانون
•جملة �شرقيات
•�سيجما
•�شركة �سمارت لينك جروب
•بنك �سو�سيته جيرنال
•�ستاندرد ت�شارترد بنك
•�شركة �سختيان
•م�ؤ�س�سة دعم التعليم يف الأردن
•�شركة طهبوب و�إخوانه
•�شركة طنو�س للأودية
•الطاقة للخدمات ال�صناعية والبرتولية
•تيكنيكو مينا
•بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
•بنك الوركاء

مملكة البحرين:

•البنك املركزي البحريني
•�شركة اال�ستثمار البحرينية
•�صندوق العمل
•معهد بي�سان
•بي� .إم .بي .لال�ستثمار
•دائرة الت�سجيل التجاري
•دائرة الت�أمني
•جمل�س التنمية االقت�صادية
•�إف .دي.
•وزارة التجارة
•جمموعة مورجان كاي
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•هيئة �ضمان جودة التعليم والتدريب
•�شركة ت�آزر
•متكني

الإمارات العربية املتحدة:

•�أديف لل�صحافة
•�صندوق معا�شات ومكاف�آت التقاعد لإمارة �أبوظبي
•�شركة الغرير
•التبغ الربيطانية الأمريكية
•دائرة الت�سجيل التجاري
•غرفة جتارة دبي
•�شركة برتول الإمارات
•مركز دبي للإح�صاء
•هيئة الطرق واملوا�صالت
•هيئة الأوراق املالية

اململكة العربية ال�سعودية:

•�شركة �أب�سيل
•هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء
•جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
•مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
•نتوورك كونيك�شينز
•الهيئة العامة لل�سياحة والآثار
•�شركة ن�سيج ال�سعودية
•تكافل

قطر:

•�شركة ديلويت �آند تات�ش
•بنك قطر الدويل
•اخلطوط اجلوية القطرية
•قناة اجلزيرة الإعالمية

الكويت:

•�شركة الكويت للطاقة
•�أ�سنان تاور

�أ�سرتاليا:

•�شركة تيكنيكو املتحدة
•ثري بي للتعليم

�أملانيا:

•باير كروب �سيان�س

فل�سطني:

•جوال
•القن�صلية اال�سبانية يف القد�س
•�صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني
•االت�صاالت الفل�سطينية
•يون�سكو
•البنك الدويل

�سوريا:

•�شركة ال�شام القاب�ضة
•غراوي لل�شوكوالته

اجلمهورية اليمنية:

•خالد الوزير لال�ست�شارات القانونية
•وزارة املالية
•وزارة النقل

قرب�ص:

•�شركة رمال للن�شر

�سوي�سرا:

•الأملانية للتكنولوجيا املتطورة
•ميجا لال�ستثمار
•�سمول �آرمز �سرييف

الواليات املتحدة الأمريكية:

•�شركة تيكرتان�س انرتنا�شيونال
•�شالمبريغيه (�شركة نفط عمالقة)

�أيرلندا:

•الكلية امللكية للجراحة

�أ�سبانيا:

•�شركة الزجاج الإ�سبانية
•ا�س يف بي لال�ست�شارات املتحدة

ال�سويد:

•مركز التعاون ال�سويدي

املنظمات العاملية:

•غرفة التجارة الدولية
•االحتاد الدويل للمحا�سبني وعدد كبري من جلانه املتخ�ص�صة
•ال�صليب الأحمر
•االحتاد الدويل لالت�صاالت
•وكالة �ضمانات اال�ستثمار متعددة الأطراف
•هيئة الإغاثة الدولية� -سكولز �أونالين (مدار�س عرب
االنرتنت)
•برنامج حماية الأطفال
•االتفاق العاملي التابع للأمم املتحدة
•يونامي
•برنامج الأمم املتحدة الإمنائي -العراق
•برنامج الأمم املتحدة الإمنائي -الأردن
•برنامج الأمم املتحدة الإمنائي -لبنان
•يون�سكو
•يوني�سيف
•يونيفيم
•يو ان او بي ا�س
•�أونوروا
•يو ا�س ايد
•فريق عمل الأمم املتحدة لتقنيات املعلومات واالت�صاالت
•�صندوق املر�أة
•منظمة ال�صحة العاملية
•املنظمة العاملية للملكية الفكرية
•منظمة وورلد لينك�س (خمت�صة بتطوير �أ�ساليب ومناهج
التعليم حول العامل)
•منظمة التجارة العاملية
•منظمة الغذاء العاملية
•البنك الدويل

طالل �أبو غزاله للرتجمة والتوزيع والن�شر نبذة عن ال�شركة
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اتـصل بنـا

لالت�صال �أو اال�ستف�سار عن عرو�ض خدمات ترجمة ،يرجى االت�صال على:
ع ّمـان – الأردن (املقر الرئي�سي)
مبنى الإدارة العامة ملجموعة طالل �أبوغزاله
�شارع الأمري �شاكر بن زيد -ال�شمي�ساين
هــاتف)962 -6( 5100 900 :
فــاك�س)962 -6( 5100 901 :
الربيد الإلكرتوينtranslation.amman@tagtranslate.com :
املوقع الإلكرتوينwww.tagtranslate.com, www.tagorg.com :
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