
شركة التنوير
للترجمة والخدمات العامة
Tanweir for Translation and Public Services

092591475 0597159330 www.tanweir.net

���م أ	
� ا���ات ا������ ������  ا���اجات ا�ج��

 info@tanweir.net

،����ا �س، ��ارة، ا��ارع ا�ر���، ��ا � ا���� اإل�ال�� ا�����

�� ا��جاري، ط 2�� �� �ج�� ��� ا��



1

التنوير للترجمة والخدمات العامة

    المحتوى           

1. �� ا��ر�� .

2. ا���ات ا��� ����ا.

3. ��ا��ر ا�ج�دة .

3. ا��ر�� .

4. ا��ر�� .

4. ا���ات .

5. األ��ار .

6. ��الؤ�ا.

2

3

5

5

6

6

7

8



2

التنوير للترجمة والخدمات العامة

�ر��  ا��ا��،  وا���ات   �����رج ا�����ر  �ر�� 

ا�����  اال���اد  وزارة   ��¡ �ر¢��   �������	

(���� �ر¢¥ ر�¤ " 562311910 ")، و��ر£ا 	� ��ارة- 

�ا �س.  أت 	¨رة ا��ر�� 	� �ام 2016 ، ��§ و¦��ا 

¢�� ��¨�ن إ�ى ا��ر�ات ا�راة ا��©ودة ����ات 

ا������ وا�¨�ا �� ��® ����ى ا����. أ �رت ا��ر�� 

 ���©ة �ا���ات �¢ ¤�ا���ر 	� �ام 2017 و أت  ��

¡���ر   .������ا� ا���ا�ات  ا���اجات   ���¡ ا�ج�دة 

 �����	  �	 ا��ر�ة  ا��ر�ات   �� ا�����ر  �ر�� 

��ا �ج���� �ا��� و��¨ا��� �� ا���ات 	� ����

.�������جال ا��رج�� إ�® ا���ات ا�

عن الشركة
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الترجمة الفورية والتتابعية 
(االجتماعات، الندوات، المؤتمرات، اللقاءات 

وغيرها)

 ترجمة الفيديو وضبط التوقيت
Subtitling and Time-coding

       Voice-Over الترجمة الصوتية

إدخال البيانات

التفريغ الكتابي

التدقيق اللغوي

ترجمة المراسالت

الترجمة التحريرية (وتشمل ترجمة الكتب، األبحاث، 
المقاالت، الترجمة المالية واالقتصادية، الترجمة العلمية، 

الترجمة الدينية، الترجمة القانونية، الترجمة التقنية، 
الترجمة الطبية، الترجمة اإلعالمية، الترجمة في مجال

 علم النفس، الترجمة في مجال التربية والتعليم)

(ترجمة مقاطع الصوت
 واستبدالها بصوت بلغة أخرى)   

الخدمات التي نقدمها
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ا���اظ ��® �ر��  أج�   ±��® ��ا��ر األ�� واأل�ا�� ��  ���©م 

 ��ا�� �ا�¤   ���ج ���©م   §�� ا���الء،  �����ات   ��و³��¢

 ا������ ��® ا¡�ا��� ا����³�� وا��ر�� ��� �� ��روع.

معايير الجودة

السرية

�� ISO 17100/  2015 ا��ا�³  �ر�ات ����©م  ��ا��ر ا�ج�دة ا��ا�

 ��
¡ �را��  ة � ��ر   ��¡رج ��روع   �� �ر �  §��  ،��ا��رج

ج�دة �´ا��� ���¥ ا���رج¤ �ا��ا��:

.µ�1 - �راءة ا��¥ و	�

.��2 - ¡رج��µ  ا��را	

.µو�راج�� µ���¡ - 3

4 - ¡�ر�ره إن �©م األ�ر.

.µ¡5 - ا¢��ار ج�د

د.���� 	� ا���� ا����� µ����¡ - 6
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ا���ات  ¡���ر  ا��ا�¤.  ��ات  أ¸�·   �	  ����� �ات ¢ م ��

أ رز   (��واإل��ا�  ��ا��ر� ا���ر��،   ،��ا��ر��  ،��©�اإل�ج�  ،��(ا��ر 

األ¢رى.  ا���ات   ¹����  �	 �ات ¢ م �� �¨��ا  ���ا. � �جاالت 

�¨�¨¤ ا���ا³� ���ا ��ا�رة �ال����ار �� أي ��� ¡��اج�ن �

ا��رج�� ���ا أو إ���ا.

اللغات

 ��ا�����  �� �©ة ���  �����ج ا�����ر  �ر��  أ�رة   ¤
¡

ا��رج�� وا����،  ا��ا�³�� ��® ��ادات ���ا 	�   ���وا���رج

.���� ��ºو��ات ا����� ¤��£º¡ �������¨�ن ¢�رات �� §��

الفريق
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األسعار

2 1

.���م ���ال ��ا��� ��ج��

¡���¹ أ��ار ا��رج��  �اًء ��® �ة ��ا��: ������ ا��¥، 

�ا أن ��م ��� .¤�وµ� ��³، و¡����µ، و���µ وو�� ا����

و��   �� �ا��   24  �� أ��  ¢الل  األ��ار  �روض   ¤¨�

�را���¨¤ ��ا.

د ���ات ا��¥: ¡���ر � ·��

�ار األ�ا�� ��ا�¨��� £� ا�

.µ� ا�	د ا���ر وا�½ي ��

 (��و��¤ ا���اب �� ( 250 ��

 ¤¨�¨������ وا�ة. �

�را����ا �ال����ار �� ��ر

.��ا��رج�� 	� �جال ��

ا����د ا�´ا �� (���ي، أو ��¹ 

���ي): ��¨�¨¤ ا¢��ار ا����د 

¤¨�ا�´ا �� إذا �ان �

 �����ص �´�رة ¡��اج إ�® ¡رج

 ���� �و �¨� ����ر. ¡��

د� Â���� ®�� ا���

.���ا�¨��ات ا���ري ���

هناك طريقتان الحتساب سعر الترجمة:
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 �� ا��ر�ات ��¨�� ا��ر�� ¢الل ��ر£ا ا����ر �� ��· ��Ã ا��¡

 ©����ا� ���ا � إ�®  ���د   �
وا��  ،���وا��ا�  �����ا� �ات Ä��وا�

وا��©ا��ا  ا���³ل إ�® ر¦® ا���الء

عمالؤنا

 �	 ��ر£ا  اإل��ان،  ���ق  �جال   �	 �ا���   ����ا�  ��دو�  ��Ä��  Oxfam
��� ا��س� �	  �����	

��ا  �  §��  ،��ا��Ãا� �أل	الم  ا��ر��ا��  ا����ج   Simon Cloud Film Maker
����¤ وÃا�� �� ���¤ ج�	 �� �رج

�ا 	� �جال ر�اض األ��ال ��� ا�راة 	� 	���ا و�ا���Kipina ا�����º ا����
��¡رج�� ا���ا£ج وا���Â �ا��� إ�® ا��ر 

¡���ر  �جال   �	 ا�راة   ��ا��� األ �اث   ���º�  Les Transformation
������ وا����ºات ا��������و¡���� ا�

ا�����ات    ��  §���� �ا���  ��ا��  �ر ¡  �� ر��ا�  ���º�  Hotcourses
��وا��ج�ات ا�را�

 Creative Soul �ر�� راة 	� ُ��ان وا����ج ا��ر � 	� �جال اإل��اج ا��ر� 

واإل�ال��

ا���ر��  ا��راءة   ������  �����  �����	ا� �ر��   Visual Reading J.S.A
�¤ األ��ال����

 �� Lang Translation �ر�� ¡رج�� ��ر�� ������ 	� �جال ا��رج�� ا����
(��(¡رج�� إر�ادات ا���ام األج�©ة اإل�¨�رو�

���£-�� LinguiDoor �ر�� ¡رج�� أ��ا�

�� Lingvo24 �ر�� ¡رج�� أو�را�
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