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أهداف شركة طالل أبو غزاله للترجمة والتوزيع والنشر:

إستراتيجية  بوضع  والنشر  والتوزيع  للترجمة  غزاله  أبو  طالل  شركة  قامت  رسالتها،  تتحقق  لكي 
والعمليات  المعامالت  تسهل  ترجمة  خدمات  تقديم  إلى  عام  بشكل  تهدف  بها.  خاصة  وأهداف 
مصدقة  ترجمات  لتقديم  سعيها  على  عالوة  والمعلومات،  المعرفة  تبادل  وتعزز  التجارية 
على  الترجمة  خدمة  أهداف  يلي  وفيما  محلفين.  مترجمين  خالل  من  وقانونية  ومعتمدة  وموثقة 

الحصر: ال  المثال  سبيل 
الحكومية 	  والهيئات  األعمال  مؤسسات  متطلبات  لتلبية  اللغات  ومتعددة  دقيقة  ترجمة  تقديم 

والدولية واألفراد. إننا نوفر خدمات ترجمة من وإلى اللغات الرئيسية في العالم ومنها على سبيل 
واليابانية. واإلسبانية  واإليطالية  واأللمانية  والروسية  والفرنسية  اإلنجليزية  الحصر:  ال  المثال 

خدماتنا وصلت الى عدد كبير من الدول العربية واألجنبية عالوة على عدد من الهيئات الدولية 	 
وغرفة   )WTO( العالمية  التجارة  ومنظمة  الدولي  والبنك  المتحدة  األمم  هيئات  رأسها  وعلى 

الدولي )Global Compact( وغيرها. الدولية - باريس )ICC-Paris(  واالتفاق  التجارة 
الترجمة.	  تكاليف  تخفيض  على  عمالئنا  مساعدة 
للترجمة.	  المقدمة  الوثائق  محتوى  سرية  على  المحافظة 
اإلنساني، 	  والفكر  المعرفة  مجاالت  مختلف  في  العربية  اللغة  إلى  تتم  التي  الترجمة  زيادة حجم 

المنطقة.  في  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  في  فعال  بدور  االضطالع  وبالتالي 
الحديثة.	  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  تتيحها  التي  اآللية  الترجمة  أنظمة  إمكانيات  استغالل 
وأغراض 	  أهداف  لخدمة  سيما  ال  العربية،  باللغة  العالية  الجودة  ذات  التعليمية  المصادر  توفير 

العالي. التعليم 
والنشر	  بالترجمة  المعنيين  لألفراد  والتأهيل  المهنية  التنمية  خدمات  توفير  في  المساهمة 
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االستعانة ب »أبوغزاله للترجمة« خالل زيارة أنجلينا جولي للمرة الخامسة لمخيم الزعتري في األردن

طالل  بشركة  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  استعانت    - الزعتري  مخيم 
جولي  أنجلينا  االنسانية  والشخصية  الممثلة  زيارة  خالل  والنشر  والتوزيع  للترجمة  أبوغزاله 
لمخيم  غوتيريس  أنطونيو  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامي  للمفوض  الخاص  المبعوث 

األردن.  في  السوريين  لالجئين  الزعتري 

جولي  التقت  حيث  جولتها  الفورية خالل  الترجمة  خدمة  على  للحصول  بالشركة  االستعانة  وتمت 
المخيم  بمسؤولي  التقت  كما  اليومية،  حياتهم  في  معاناتهم  عن  تحدثوا  بالجئين  زيارتها  في 

المتحدة األمم  من  ومسؤولين 

الرائدة  أبوغزاله  طـالل  مجموعة  في  عضو  والنشر  والتوزيع  للترجمة  أبوغزاله  طالل  وشركة 
كشركة   2000 عام  األول  تشرين  في  تأسيسها  تم  العالم؛  في  والتعليم  المهنية  الخدمـات  قطاع  في 
الترجمة  خدمات  من  كاملة  سلسلة  وتقدم  انتشاراً،  واألوسع  األكبر  وتعد  محدودة،  مسؤولية  ذات 

العالية. الجودة  ذات  المهنية 
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العالم في  كونفوشيوس  لمعاهد  رئيس  كأفضل  التميز  جائزة  أبوغزاله  منح 

لمعاهد  الرئيسي  المقر  منح   - الصين  شيان، 
طالل  الدكتور  سعادة  هانبان   / كونفوشيوس 
أبوغزاله- طالل  معهد  رئيس  أبوغزاله، 
رئيس  كأفضل  التميز  جائزة  كونفوشيوس، 

 .2017 لعام  العالم  في  كونفشيوس  لمعاهد 

العالقات  الفاعل في توطيد  لدوره  الجائزة  وتأتي 
ولجهوده  المجاالت  كافة  في  العربية   - الصينية 
 « مبادرة  أهداف  لتحقيق  السعي  في  المبذولة 
الرئيس الصيني  الحزام والطريق« والتي أطلقها 
تعتبر  والتي   2013 عام  في  بينغ  جين  شي 
التواصل  حول  تتمحور  تنموية  استراتيجية 

الصين  بين  وخصوصا  الدول،  بين  والتعاون 
رئيسيين،  فرعين  تتضمن  حيث  أوراسيا،  ودول 
البري  االقتصادي«  الحرير  طريق  »حزام  وهما 
ليو  السيدة  البحري.« وسلّمت  الحرير  و«طريق 
الصيني،  الدولة  مجلس  رئيس  نائب  ياندونغ، 
مجلس  رئيس  أبوغزاله،  لؤي  لألستاذ  الجائزة 
كونفوشيوس   – أبوغزاله  طالل  معهد  إدارة 
الدولية  أبوغزاله  طالل  مجموعة  رئيس  ونائب 
لمعاهد  الثاني عشر  المؤتمر  افتتاح  وذلك خالل 
مدينة  في  أقيم  والذي  العالم  في  كونفوشيوس 

الصينية.  شيان 

غير  تعليمية  جهات  كونفوشيوس  معاهد  وتعتبر 
والدول  الصين  بين  بالتعاون  تأسست  ربحية 
اللغة  دارسي  حاجات  لتلبية  وتسعى  األجنبية، 
حول  والمناطق  الدول  مختلف  من  الصينية 
الشعوب  مختلف  تعرف  تعزيز  بهدف  العالم، 
وتعزيز  الصينية،  والثقافة  اللغة  على  العالمية 
بين  والثقافي  التعليمي  والتعاون  التبادل 
عالقات  وتطوير  العالم،  بلدان  ومختلف  الصين 
إضافة  األخرى،  والدول  الصين  بين  الصداقة 

المتعددة. الثقافات  تطور  دفع  إلى 
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