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في هذا اإلصدار:

أبرز عمالء »طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع والنشر« 
خالل شهر تموز 2018

عن شركة طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع والنشر

االستعانة بـ»أبوغزاله للترجمة« خالل جلسة حوارية حول 
»أثر التعليم وتمكين األطفال في إخراجهم من حلقة الفقر«

»أبوغزاله للترجمة« تنفذ خطة تسويقية جديدة الستقطاب 
عمالء جدد من مختلف القطاعات الخاصة والحكومية

اختيار أبوغزاله لالنضمام إلى مجلس إدارة  
IPEMED

أبرز عمالء »طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع 
والنشر« خالل شهر تموز 2018

• Hikma Pharmaceuticals 
• Luminus Education
• Danish Refugee Council 
• Safwa Islamic Bank 
• MS Pharma 

“الترجمة ليست مجرد نقل كلمات 
فحسب، بل إبراز لثقافة كاملة”

أنطوني بيرغس
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العـمل منهجية 
التي  التالية  العمل  منهجية  بتصميم  قمنا  المحددة،  المواعيد  في  وتسليمها  الترجمة  بجودة  التزامنا  على  تأكيداً 

العميل: مصلحة  مراعاة  على  تركز 

التي  المجاالت  حسب  أو  الشخصية  لخبراتهم  وفقاً  المترجمين  على  الترجمة  أعمال  توزيع  يتم  التـرجـمـة: 
المراحل. كامل  إلنجاز  الكافي  الوقت  لهم  يتيح  زمني  إطار  الترجمة ضمن  إكمال  منهم  ويطلب  فيها.  يتميزون 

المترجمة،  بالمادة  األصلي  النص  مقارنة  مع  الترجمة  بمراجعة  وخبرة  كفاءة  ذوي  محررون  يقوم  التـحـريـر: 
ومترابطة. دقيقة  ترجمة  على  الحصول  لضمان  الالزمة  التعديالت  وإدخال 

اللغة  سالمة  من  للتأكد  المحررة  المادة  التدريب  من  عاٍل  مستوى  على  جودة  مراقبو  يراجع  الجـودة:  ضبط 
نهائي. بشكل  الترابط  ولضمان  العالية،  والجودة 

تعكس  أنها  من  للتأكد  العالية  المهارات  ذوي  الموظفين  قبل  من  الترجمة  وثائق  تنسيق  مراجعة  تتم  الـتـنسيـق: 
يتم  خاصاً،  تنسيقاً  العميل  طلب  حال  وفي  المعايير.  وفقاً ألعلى  منسق  الكلي  مظهرها  أن  ومن  األصلية  الوثائق 

المساعدين. الموظفين  قبل  من  المرحلة  هذه  في  إنجازه 

على  الترجمة  توريد  يتم  أن  يمكن  كما  وحاجته  العميل  لرغبة  وتبعاً  المحدد،  الموعد  في  التسليم  يتم  التـسـليم: 
يناسبه. الذي  اإللكتروني  بالشكل  أو  ورقية  نسخة  شكل 

عن شركة طالل ابو غزاله للترجمة والتوزيع والنشر
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وتمكين  التعليم  »أثر  حول  حوارية  جلسة  خالل  للترجمة«  بـ»أبوغزاله  االستعانة 
األطفال في إخراجهم من حلقة الفقر«

طالل  لدكتور  ا دة  سعا ية  رعا تحت   - عمان 
روبرت  لسيد  ا دة  سعا وبمشاركة  له  أبوغزا
نظم  االردن  في  ليونيسيف  ا ممثل  جينكنز 
جلسة  لمعرفي  ا له  أبوغزا طالل  ملتقى 
األطفال  وتمكين  لتعليم  ا ثر  »أ بعنوان  حوارية 

لفقر.  ا حلقة  من  إخراجهم  في 

لمعرفي«  ا له  »أبوغزا ملتقى  واستعان 
لتوزيع  وا للترجمة  له  أبوغزا »طالل  بشركة 
لتي  ا الحوارية  لجلسة  ا هذه  خالل  لنشر«  وا
قدمت  حيث  لملتقى،  ا مقر  في  تنظيمها  تم 

لفورية.  ا لترجمة  ا خدمة  الشركة 

»توفير  ضرورة  على  التأكيد  تم  الجلسة  وخالل 

األطفال  لجميع  متساوية  نوعي  تعليم  فرص 
أماكن  أو  االقتصادية  خلفياتهم  عن  النظر  بغض 
تدني  »أن  إلى  السياق  ذات  في  مشيرين  سكنهم«، 
برياض  االلتحاق  على  القادرين  األطفال  نسب 
األكاديمي«. مستواهم  عن  مستقبال  يؤثر  األطفال 

لتوزيع  وا للترجمة  له  بوغزا أ طالل  وشركة 
له  بوغزا أ طـالل  مجموعة  في  عضو  لنشر  وا
لمهنية  ا لخدمـات  ا ع  قطا في  ة  ئد لرا ا
تشرين  في  سيسها  تأ تم  ؛  لم لعا ا في  لتعليم  ا و
مسؤولية  ذات  كشركة   2000 م  عا األول 
 ، راً نتشا ا واألوسع  ألكبر  ا وتعد   ، ة محدود
لترجمة  ا خدمات  من  ملة  كا سلسلة  وتقدم 

لية. لعا ا ة  لجود ا ذات  لمهنية  ا
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مختلف  من  جدد  عمالء  الستقطاب  جديدة  تسويقية  خطة  تنفذ  للترجمة«  »أبوغزاله 
القطاعات الخاصة والحكومية 

بدأت  العمالء،  من  عدد  ألكبر  خدماتها  تقديم  على  بقدرتها  وايمانا  عليها  نشأت  التي  للرؤية  استكماال 
تسويقية  خطة  بعمل  أبوغزاله،  طالل  مجموعة  مؤسسات  إحدى  والنشر«/  والتوزيع  للترجمة  “أبوغزاله 

والحكومية.  الخاصة  القطاعات  مختلف  من  جدد  عمالء  الستقطاب 

لخدمات  للعمالء  المتزايدة  الحاجات  مع  متوازية  مستقبلية  ونظرة  دراسة  بعد  الخطة  صياغة  وتأتي 
العمالء  من  ممكنة  شريحة  أكبر  الى  للوصول  التسويقية  الوسائل  بكل  بالخطة  البدء  تم  حيث  الترجمة، 

خدماتها.   من  واستفادتهم  الحاليين،  عمالئها  إلى  وضمهم 

أكبر  بشكل  تركز  الخطة  فإن  اإلدارة،  مجلس  رئيس  أبوغزاله  طالل  الدكتور  سعادة  لتعليمات  ووفقا 
ذلك  على  العمل  ويتم  الشركة،  لخدمات  والترويج  التسويق  خالل  من  الدوليين  العمالء  استقطاب  على 
مكاتب  من  واالستفادة  عليهم  الخدمات  وعرض  العمالء  مع  بالتواصل  االلكتروني  التسويق  خالل  من 
وتقديم  التواصل  سرعة  في  المجموعة  نجاح  من  أيضا  واالستفادة  العالم  دول  في  المنتشرة  المجموعة 

لهم. الخدمة 

والمهارة  الخبرة  ذوي  من  معتمدين،  مترجمين  قبل  من  األم  اللغة  وإلى  من  الترجمة  خدمة  الشركة  وتقدم 
اإللكترونية  المواقع  تعريب  خدمة  ذلك  في  بما  والنصوص  الوثائق  من  واسعاً  نطاقاً  خدماتها  لتغطي 
األلف  من  التقارير  أنواع  جميع  إلعداد  الالزمة  المهام  للترجمة«  أبوغزاله   ” تتولى  كما  المتخصصة. 
وحتى  الغالف  صفحة  من  والتصميم  والتنسيق  والتحرير  والتدقيق  المحتوى  ترجمة  ذلك  في  بما  الياء  إلى 

ذلك. العميل  طلب  إذا  التقرير  طباعة  خدمات  تتولي  كما  األخيرة.  الصفحة 
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IPEMED  اختيار أبوغزاله لالنضمام إلى مجلس إدارة

باريس - اختير سعادة الدكتور طالل أبوغزاله لالنضمام إلى مجلس إدارة معهد االستبصار االقتصادي لعالم 
على  الرأي  قادة  يجمع  مستقل  أورو-متوسطي  أبحاث  مركز  وهو   ،)IPEMED( المتوسط  األبيض  البحر 

المتوسط. مستوى ضفتي 

السياسية،  الرعاية  لجنة  إلى  أبوغزاله  الدكتور  وسينضم  متعددة،  رئيسية  لجان  من  اإلدارة  مجلس  ويتشكل 
وتعزيز   ،  IPEMEDتفكير قيادة  في  الرئيسية  مهمتها  تتمثل  حزبية  وغير  استشارية  مشتركة  هيئة  وهي 

العالمي. السياسي  المجال  أفكارها في  عملها والدفاع عن 

والنقل  والسياحة  الزراعية  األغذية  وصناعة  والزراعة  والصحة  الطاقة  مجاالت  في   IPEMED تعمل 
والماء ومجاالت أخرى.

والمساهمة،  للمشاركة  مثالية  بيئة  يجعلها    IPEMED في  المشاريع  تنوع  »إن  أبوغزاله:  الدكتور  وقال 
في  الطويلة  خبرتي  خالل  من  أساهم  وأن  المستوى  عالية  وخبرتها   IPEMED أشارك  أن  ويشرفني 
   The Verticale الرائعة«. واضاف:  إن برنامج  الفكرية  المؤسسة  المجاالت لدعم أهداف هذه  مختلف 
على  تركز  والتي    IPEMED عمل   برامج  من  احد  »هو  أوروبا   - المتوسط  األبيض  البحر   - أفريقيا 
النهوض  خالل  من  واقعي  احتمال  هو   « أوروبا   - المتوسط  األبيض  البحر   - أفريقيا   « منطقة  إنشاء 

المستقبل«. اجل  من  باالقتصاد 

أفريقيا  القارتين  دمج  إلى  تسعى  التي  الدولية  المؤسسات  من  واحدة    La Verticale مؤسسة  وتعد 
والمعرفة  التكنولوجيا  لتبادل  أوروبا  على  للتركيز   IPEMED وتهدف  المتوسطي  الفضاء  عبر  وأوروبا 

الهجرة. عملية  ووقف  بلدانهم  في  أفريقيا  لسكان  مزدهرة  حياة  وخلق  األفريقية  الدول  مع 
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