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Nile Valley
تـرجـمـــة معتـمــــــــدة

شركة وادي النيل المحدودة (شركة شخص واحد) هي شركة استثمار تأسست في 

السعودية بترخيص اســـتثماري رقم ١١٢٠٦٤٣٠٧١٢٨٦٢٥ صادر من وزارة االستثمار 

الســـعودية، وســـجل تجاري رقم ١٠١٠٨٠١٠٢٣ صادر من وزارة التجارة السعودية، 

وعضوية الغرفة التجارية بالرياض رقم ٧٣٠١٦٤. ومقرها الرئيســـي في حي العليا 

بالرياض.

تعريف
�ٜحمة املع���دة شركة وادي النيل املحدودة لل��

أن نكون شـــراكء نجاح حقيقيين لعمالئنا، من خالل توفير خدمات ترجمة معتمدة 

وملتزمة بمعايير الجودة العالمية، وتطبيق حلول لغوية ذكية، تجعلهم أكثر تميزًا في 

إبراز محتوياتهم. إيضاح أفاكرهم و

رؤيتنا

تمكين عمالئنا من تجاوز جميع الحواجز اللغوية في التواصل، مدفوعين بإدراك عميق 

بأن توظيف اللغات بطريقة صحيحة ودقيقة تجعلهم أكثر قدرة على تحقيق أهدافهم 

وتوسيع نطاق أعمالهم.

مهمتنا
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العميل هو مصدر اعتزازنا وأساس نجاحنا، فإننا ملتزمون بأن نجعله دومًا في مقدمة 

اهتماماتنا، من خالل العمل الدؤوب والجاد، وبأعلى درجات الدقة وااللتزام.

�العميل أوً

قيمنا هي األســـاس الذي تقوم عليه أعمالنا، وهي الركيزة األساسية التي ننطلق منها 

لتحقيق أهدافنا: 

�نا ق��

هما إحدى الراكئز التي تقوم عليها شـــركة وادي النيل المحدودة وذلك من خالل 

فريق مهني محترف من المترجمين الذين يتمتعون بالقابلية للتميز عن اآلخرين. كما 

نســـعى إلى الريادة من خالل مواصلة العمل الجاد كجزء ال يتجزأ من عملية تحقيق 

االرتقاء بمستوى الترجمة في الشرق األوسط.

الجودة والتحسين المستمر 

وضعنا الصدق ُنصب أعُيننا في لك ما نقوم به من أعمال، انطالقًا من إيماننا العميق بأن 

الصدق هو جوهر النجاح.

الصدق 

ندرك تمامًا التزاماتنا المهنية تجاه سرية المعلومات وخصوصيتها، لذلك نعمل في ظّل 

إجراءات صارمة، وسياسة محكمة، تضمن الحفاظ على السرية التامة لمعلوماتكم.

السرية والخصوصية 

تدرك شـــركة وادي النيل المحدودة األهمية القصـــوى للمواعيد لذلك توليها عناية 

خاصة في تنفيذ المشـــروعات وتعمـــل جاهدة من خالل برامـــج إدارة ومتابعة 

المشروعات على التقيد وااللتزام بالمواعيد المحددة.

دقة المواعيد
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تـرجـمـــة معتـمــــــــدة

تقدم شركة وادي النيل المحدودة خدمات ترجمة تحريرية معتمدة نظامًيا وملتزمة 

بأعلى معايير الجودة المتعارف عليها، إذ تشتمل إجراءات الترجمة المتبعة في شركة 

وادي النيل المحدودة على عدة مراحـــل من الفحص والتدقيق من قبل خبراء في 

ترجمة النصوص، وذلك حتى نضمن حصولكم على نـــص خاٍل تمامًا من األخطاء 

اللغوية ومصاغ بطريقة احترافية ويعبر بدقة عن النص األصلي.

خدماتنا

الترجمة 
التجارية 

وا�قتصادية

الترجمة 
المالية 

والمحاسبية
ترجمة 

المواقع 
ا لكترونية 

والبرامج 
والتطبيقات

الترجمة 
ا�دبية

الترجمة 
القانونية

الترجمة 
الطبية 

والعلمية

الترجمة 
ا ع�مية 
والدعائية

�ٜحمة التحريرية املع���دة ال��

يتوفر لدينا فرق عمل متخصصة يتم تقسيمها حسب التخصص والمجال ومنها:
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تعد الترجمـــة الفورية من أهم عناصر نجاح المؤتمرات العالمية 

واجتماعات األعمال، وهذا مـــا يدفعنا إلى التزام أقصى درجات 

الفوريين، وعليه فقد  المترجميـــن  انتقاء  العناية واالهتمام في 

حظيت شـــركة وادي النيل المحـــدودة باكدر من المترجمين 

الفوريين المحترفين المعروفين فـــي مجال الترجمة الفورية، 

األمر الذي يمنح الشركة ثقة تامة بأّن لكمته سوف تصل إلى ذهن 

المتلقي بتمام معناهـــا وتمامًا كما أرادها، وبأّن لكمات اآلخرين 

سوف تصل إلى ذهنه باكمل المعنى أيضًا.

�ٜحمة الفورية للمؤتمرات والندوات ال��

4

خدماتنا
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مترجميها  بانتقـــاء  النيل  وادي  شـــركة  تقوم 
ع  الفوريين بدقة عالية وحرص شـــديد تبعًا لموضو

الترجمة.

المحدودة  النيل  وادي  شـــركة  مترجمو  يتميز 
الفوريون بكونهم قد مارســـوا هذا الفن لســـنوات 

عديدة.

تحرص شـــركة وادي النيل دائمًا على استخدام 
أفضل األجهزة الصوتية والتقنية على مستوى العالم.

تمتاز أجهزة االســـتماع التي توفرها شركة وادي 

ع خياراتها. النيل بصغر حجمها وتنو

فترة  خالل  المحدودة  النيل  شركة وادي  توفر 
الترجمة الفورية فريـــق دعم فني مدرب للتعامل 
بحرفيـــة مع أي مشلكة طارئـــة، ولإلجابة عن أي 
واألجهزة  الســـماعات  استخدام  حول  استفسار 

الصوتية.

خدمات  المحدودة  النيل  وادي  شـــركة  توفر 
الترجمة الفورية بســـت لغات عالمية، ولخمسمائة 
مســـتمع في آٍن واحد، بل وألكثـــر من ذلك لكن 
شريطة التنسيق المبكر، مع إماكنية اختيار المستمع 

للغة المناسبة له من خالل الجهاز الصوتي. 5

خدماتنا
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تـرجـمـــة معتـمــــــــدة

ألن االهتمام بالتفاصيل يمنحك اإلحســـاس بالكمال، حرصت شـــركة وادي النيل 

المحدودة على تزويد عمالئها بخدمات تدقيق لغوي عالية الجودة للنصوص الُمترجمة 

لضمان سالمة اللغة والنحو واإلمالء فيها، األمر الذي يجعل العمالء على ثقة تامة بأن 

جميع مستنداتهم ومراسالتهم خالية من األخطاء اللغوية والطباعية، وبأنها ترتقي إلى 

الماكنة المهنية التي يســـعون إلى تحقيقها، حيث يتولى فريق شـــركة وادي النيل 

المحدودة تدقيق األخطاء اآلتية:

التدقيق اللغوي

ا�خطاء 
الطباعية

ا�خطاء 
ا م�ئية

ع�مات 
الترقيم 
والتنقيط

ا�خطاء 
النحوية 
وع�مات 
ا عراب 
5ا�صلي 6

خدماتنا
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تـرجـمـــة معتـمــــــــدة

ع في الوقت المحدد وانتظار مالحظات أو تعليقات العميـــل • تسليم المشرو

على الترجمة.

استالم مالحظات وتعليقات الشركة والعمل على تطبيقها في اكفة الترجمات.•

ع في صورته النهائية التي ترقى إلى رضا العميل وتطلعاته.• تسليم المشرو

وُيمكن تلخيص الخطوات السابقة في الشلك التالي

تلتـــزم شركة وادي النيل المحدودة بتطبيق نظام إدارة المشروعات كما تلتزم •

بقواعد الترجمة المتعارف عليها، وتتبنى معايير الجودة المعتمدة عالميًا. ويمر أي 

ع تقــوم شركة وادي النيل المحدودة بتنفيذه بعدة مراحل يمكــــــن  مشرو

توضيحها فيما يلي:

ع.• ع يكون هو المسؤول األول عن وضع خطة تنفيذ المشرو تحديد مدير للمشرو

تحديد فريق العمل المناسب من المترجمين والمدققين اللغويين لتنفيذ •

ع. ع وذلك بما يتناسب مع طبيعة ومجال المشرو المشرو

ع.• إطار زمني محدد لتنفيذ المشرو وضع مخطط و

ع وفق الخطوات والمراحل التالية:• البدء في المشرو

استـــالم الوثــائق وتسليمهـا إلى الفريق المعني بتحضير الملفات إلكترونيا •

وتجهيزيها لمرحلة الترجمة.

الترجمـــة ويقوم بها مترجم متخصص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال •

النص المطلوب ترجمتة.

المراجعـة األولية ومقارنة النص المترجم مع النص األصلي للتأكد من ترجمة •

اكمل النص األصلي.

التدقيـــق اللغوي والتحرير ويقوم به متخصص من أهل اللغة بحيث تكون •

.(Native Speaker) لغته األم هي اللغة المستهدفة

إضفاء بعض األساليب المتخصصة حسب • المراجعـــة النهائية لاكمل النص و

لك مجال.

عند االنتهاء من الترجمة ومن تدقيقها، ترسل إلى قسم التنسيق والتحرير ليتم •

إدراج الصور والرسوم البيانية المرافقة فـي  اختيار خطوط الطباعة المناسبة، و

أماكنها الصحيحة، وذلك حتى يتسلم عميل شركة وادي النيل المحـــدودة 

النص المترجم بشلك متماثل مع الملف األصلي.

منهٜحية العمل

6

مع القيام باكفة المراحل السابقة يراعي فريق شركة وادي النيل المحدودة 

للترجمة التالي:

ترجمـــة الوثائــــق بطريقة سليمة وصحيحة لغويا وقانونيا ومتوافقة مع جميع 1.

المصطلحات الرسميــة المعتمـــدة لدى العميل، باإلضافة إلى المصطلحـــات 

المتعارف عليها والمستخدمة محليا وعالميــا ضمن سياق واضح ومضمون سهل 

االطالع والفهم.

االلتـزام بصحة الترجمة من حيث وضوح المعنى وسالمة اللغة واإلمالء وعالمات 2.

الترقيم.

مطــــابقة الترجمـــــة لمواصفــــات الجودة ومعاييرها مثل وحدة األسلوب 3.

والمصطلحات بحيث تكون الترجمة روحا واحدة مترابطة.

ترجمـــــة مختلـــف أشاكل النصوص مثل الرسوم البيانية، والعروض اإلعالنية، 4.

وملفات الصوت والفيديو.

اتبــــاع أسس ومعايير عالمية للترجمة تتسق مع مجال عمل العميل.5.

اتباع المعايير الشلكية لمخرجات الترجمة التي يحددها العميل (النموذج الموحد/ 6.

ع الخط/ حجم الخط/ حجم الهوامش). 7نو
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العميل

التدقيق والتحرير 

�� الوثأىق  تٜحه��
�ٜحمة لعملية ال��

� واملتابعة  التسل��
مع العميل 

�ٜحمة التنسيقال��

املراٜحعة النهأىيةاملراٜحعة األولية
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تحديد فريق العمل المناسب من المترجمين والمدققين اللغويين لتنفيذ •

ع. ع وذلك بما يتناسب مع طبيعة ومجال المشرو المشرو

ع.• إطار زمني محدد لتنفيذ المشرو وضع مخطط و

ع وفق الخطوات والمراحل التالية:• البدء في المشرو

استـــالم الوثــائق وتسليمهـا إلى الفريق المعني بتحضير الملفات إلكترونيا •

وتجهيزيها لمرحلة الترجمة.

الترجمـــة ويقوم بها مترجم متخصص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال •

النص المطلوب ترجمتة.

المراجعـة األولية ومقارنة النص المترجم مع النص األصلي للتأكد من ترجمة •

اكمل النص األصلي.

التدقيـــق اللغوي والتحرير ويقوم به متخصص من أهل اللغة بحيث تكون •

.(Native Speaker) لغته األم هي اللغة المستهدفة

إضفاء بعض األساليب المتخصصة حسب • المراجعـــة النهائية لاكمل النص و

لك مجال.

عند االنتهاء من الترجمة ومن تدقيقها، ترسل إلى قسم التنسيق والتحرير ليتم •

إدراج الصور والرسوم البيانية المرافقة فـي  اختيار خطوط الطباعة المناسبة، و

أماكنها الصحيحة، وذلك حتى يتسلم عميل شركة وادي النيل المحـــدودة 

النص المترجم بشلك متماثل مع الملف األصلي.

مع القيام باكفة المراحل السابقة يراعي فريق شركة وادي النيل المحدودة 

للترجمة التالي:

ترجمـــة الوثائــــق بطريقة سليمة وصحيحة لغويا وقانونيا ومتوافقة مع جميع 1.

المصطلحات الرسميــة المعتمـــدة لدى العميل، باإلضافة إلى المصطلحـــات 

المتعارف عليها والمستخدمة محليا وعالميــا ضمن سياق واضح ومضمون سهل 

االطالع والفهم.

االلتـزام بصحة الترجمة من حيث وضوح المعنى وسالمة اللغة واإلمالء وعالمات 2.

الترقيم.

مطــــابقة الترجمـــــة لمواصفــــات الجودة ومعاييرها مثل وحدة األسلوب 3.

والمصطلحات بحيث تكون الترجمة روحا واحدة مترابطة.

ترجمـــــة مختلـــف أشاكل النصوص مثل الرسوم البيانية، والعروض اإلعالنية، 4.

وملفات الصوت والفيديو.

اتبــــاع أسس ومعايير عالمية للترجمة تتسق مع مجال عمل العميل.5.

اتباع المعايير الشلكية لمخرجات الترجمة التي يحددها العميل (النموذج الموحد/ 6.

ع الخط/ حجم الخط/ حجم الهوامش). 8نو



Nile Valley
تـرجـمـــة معتـمــــــــدة

يعمل لدى شـــركة وادي النيل المحدودة فريق ماهر من المترجمين والمراجعين 

المعلومات ومديري المشروعات ممن يتمتعون  والمحررين ومتخصصي تكنولوجيا 

بتعدد الثقافات والخبـــرات المتأصلة في فن الترجمة على مدار ٢٠ عامًا. فنحن نعتقد 

اعتقاًدا راســـًخا بأن فريقنا المتفاني هو األصل الحقيقي لمؤسستنا، لذلك ُنركز دائما 

على تمكينهم ودعمهم. كما نتبع مســـتوى متقدم من االلتزام لتعزيز مهارات أعضاء 

فريقنا وقدراتهم وكذلك تلبية احتياجاتهـــم وتوقعاتهم للعمل في بيئة عمل منتجة 

ومناسبة تساعد على تقديمهم ألفضل ما لديهم من قدرات.

يأتي على رأس فريق العمل

فريق العمل

9
مترجم . ماجستير في اللغويات ممدوح نحلة

ماجستير في الترجمة سمر سعد

مترجم عبد هللا ا�لفي

محررة Fatima Michel McCarthy

English

مترجم لكية اللغات والترجمة جامعة األزهر مصطفى نسانجو

مترجمة . دكتوراة في الترجمـــة صالحة صادق 10
(أستراليا)

(الاكميرون)

خبرة

( (الجزائر

( (مصر

( (مصر

( ٣٢ سنة(مصر

١٠ سنة

٥ سنوات

٢٥ سنة

خبرة

٢٥ سنة

٣٥ سنة

محررة Sylvie Fawzy(فرنسا)٣٥ سنة

باكلوريوس لغات وترجمة عام ٢٠٠٠ م
خبرة عشرون سنة من الكفاءة األاكديمية والخبرة التطبيقية في تخصص الترجمة والتدقيق اللغوي

المدير التنفيذي
خـالـد وادي



Nile Valley
تـرجـمـــة معتـمــــــــدة

البرامج  باســـتخدام أحدث  النيل  شركة وادي  يقوم فريق 

 Microsoft واألدوات المســـاعدة في الترجمة مثـــل برامج

 SDL وبرامـــج الترجمـــة مثل ،Word, Excel, PowerPoint

Trados الذي يســـهم بشلك كبير في إنجاز الترجمة وتوحيد 

المصطلحات كما أنه يقوم بعمل ذاكرة للترجمة لالحتفاظ بما 

تم ترجمته سابًقا واستدعائه عند الحاجة

�ٜحمة املستخدمة � ال�� برامح�
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تـرجـمـــة معتـمــــــــدة

العديد من  بتنفيـــذ  المعتمدة  للترجمة  النيل المحدودة  شـــركة وادي  تشـــرف 

المشروعات وتقديم خدمات الترجمة للعديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص 

ومنها على سبيل المثال ال الحصر

ٜ��ات السابقة ا���

صندوق التنمية الوطني
ترجمة اكفة مستندات الصندوق 

اتفاقية لمدة سنة

غير محدد

مارس 2020

بشاير التركي

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

مارس 2021

balturki@ndf.gov.sa

صندوق االستثمارات العامة
ترجمة مستندات إلى اللغة الروسية

أمر شراء

7,110,00 ريال سعودي

مارس 2021

عبد العزيز السويلم

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

مارس 2021

aalsuwailem@pif.gov.sa

وزارة الصناعة والثروة المعدنية
ترجمة الوثائق والمستندات الخاصة بالوزارة إلى خمس لغات.

(اإلنجليزية . الصينية . اليابانية . الروسية . األلمانية)

منافسة على منصة اعتماد - اتفاقية إطارية لمدة عام

127,650  ريال سعودي

نوفمبر 2020

محمد المجيول

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

نوفمبر 2021

procurement@mim.gov.sa
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تـرجـمـــة معتـمــــــــدة

الهيئة العامة للغذاء والدواء
ترجمة إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

أمر شراء مباشر

9,200.00 يال سعودي

يونيو 2021

يحيي النجيم

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

يناير 2022

YINujaym@sfda.gov.sa

مجلس الضمان الصحي (ضمان)
أعمال الترجمة لمجلس الضمان الصحي

تعميد

50000

أكتوبر 2021

وليد السياري

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

أبريل 2022

walsyari@cchi.gov.sa

مجلس المخاطر الوطنية
ترجمة مستندات وتقارير لألمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية.

تعميد

30,000.00 ريال سعودي

نوفمبر 2020

Shaheedah Alshowaier

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

فبراير 2021

salshowaier@nru.gov.sa

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)
ترجمة الوثائق والمستندات الخاصة بالهيئة.

اتفاقية إطارية لمدة عام

غير محدد

أبريل 2020

فيصل القاسم

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

2020

fmuqbil@monshaat.gov.sa
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تـرجـمـــة معتـمــــــــدة

شركة سمة (الشركة السعودية للمعلومات االئتمانية)
ترجمة الوثائق والمستندات الخاصة بالهيئة.

اتفاقية إطارية لمدة عام

غير محدد

أغسطس 2020

محمد نور إدريس

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

2021

midris@simah.com

الهيئة العامة للصناعات العسكرية
ترجمة مستندات خاصة للهيئة

أمر شراء 

24725 ريال سعودي

سبتمبر 2022

صالح الذياب

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

ديسمبر 2022

SAltheyab@gami.gov.sa

شركة تطوير التعليم القابضة
ترجمة عقد خاص بالشركة.

أمر شراء 2130

25,000

أكتوبر 2020

بندر بن درويش

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

أكتوبر 2020

Bandar.Mutairi@tatweer.sa

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
ترجمة الوثائق والمستندات والمواد التعليمية الخاصة بالجامعة.

3 عقود محددة المدة

50000 ريال 

أغسطس 2022

د. خالد دبور

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

أغسطس 2023

Aalqahtany@gasco.com.sa
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تـرجـمـــة معتـمــــــــدة

شركة اتحاد اتصاالت (موبايلي)
ترجمة اكفة الوثائق والمستندات الخاصة بالشركة.

اتفاقية إطارية لمدة 3 سنوات

غير محدد

أغسطس 2022

مشاعل القحطاني

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

أغسطس 2024

mashael.alqahtani@mobily.com.sa

HSBC بنك + SABB (البنك السعودي البريطاني) بنك ساب
عقد إطاري لترجمة اكفة مستندات البنك وتطبيقاته 

عقد إطاري لمدة عام قابل للتجديد

250,000 ريال

01/10/2020 م

Sikkander K BATCHA

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

30/09/2021 م

sikkander.k.batcha@sabb.com

البنك السويسري (كريديت سويس)
تقديم خدمات الترجمة لاكفة وثائق ومستندات البنك

عقد إطاري لمدة عام قابل للتجديد

01/10/2020

Momen Nasser

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

30/09/2021 م

momen.nasser@credit-suisse.com

بنك الرياض
عقد إطاري لترجمة اكفة مستندات البنك

عقد إطاري لمدة ثالث سنوات

غير محدد

أبريل 2020 م

عبد الرحمن الفيفي

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

أبريل 2023 م

abdulrahmen.al-faifi@riyadbank.com
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المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)
ترجمة الوثائق والمستندات الخاصة بالشركة.

اتفاقية إطارية لمدة سنة

غير محدد

يناير 2021

عبد هللا القحطاني

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

يناير 2022

Aalqahtany@gasco.com.sa

الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو)
ترجمة اكفة الوثائق والمستندات الخاصة بالشركة.

اتفاقية إطارية

غير محدد

يناير 2022

أسيل المرزوق

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

يناير 2023

aamarazooq@nupco.com

مركز توثيق سيرة الملك عبد هللا بن عبد العزيز
ترجمة كتاب "إضاءات في سيرة ملك" إلى اللغة الفرنسية

عقد محدد

23000 ريال سعودي

فبراير 2021

د. بندر السليمان

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

يونيو 2021

balsulaiman@kingabdullah.sa

لكيات التميز
ترجمة اكفة الوثائق والمستندات الخاصة بلكيات التميز.

عدة أوامر شراء

غير محدد

نوفمبر 2021

إيناس النجار

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

نوفمبر 2024

ialnajjar@coe.com.sa
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Flyadeal شركة طيران أديل
ترجمة جميع الوثائق والمستندات الخاصة بالشركة.

أمر شراء مفتوح

غير محدد

نوفمبر 2020

محمد المرحبي

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

نوفمبر 2021

mohammed.almarhapi@flyadeal.com

شركة الغاز والتصنيع األهلية (غازكو)
ترجمة الوثائق والمستندات الخاصة بالشركة.

اتفاقية إطارية لمدة سنة

غير محدد

يناير 2021

عبد هللا القحطاني

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

يناير 2022

Aalqahtany@gasco.com.sa

شركة مالذ للتأمين
ترجمة الوثائق والمستندات الخاصة بالشركة.

اتفاقية إطارية لمدة ثالث سنوات

غير محدد

أبريل 2020

عبد هللا العوهلي

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

أبريل 2023

a.ohali@malath.com.sa

شركة دراية المالية
ترجمة اكفة مستندات الشركة

اتفاقية إطارية 

غير محدد

يناير 2018

سلطان باخميس

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

يناير 2024

Sultan.Bakhamis@derayah.com
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شركة كيوبك للتطبيقات الدفاعية
ترجمة الوثائق والمستندات الخاصة بالشركة.

اتفاقية إطارية لمدة ثالثة أعوام

غير محدد

يناير 2020

علي القرني

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

يناير 2023

Ali.Al-Quarni@cubic.com

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)
تقديم خدمات الترجمة والتدقيق

أمر شراء

1092.96 ريال سعودي

يناير 2022

ناصر محمد ناصر العمران

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

يناير 2022

procurement@taqeem.gov.sa

Arthur D. Little  شركة أرثر دي ليتل العربية السعودية
ترجمة مستندات وكراسات شروط وعروض تقديمية خاصة بالشركة

اتفاقية إطارية

500000 ريال سعودي

أكتوبر 2020

أحمد سعيد

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

غير محدد

Said.Ahmed@adlittle.com

شركة رزا
.HR’s Regulations&Cityscape contract ترجمة

أمر شراء

13892 ريال سعودي

أكتوبر 2020

يزيد الحجي

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

نوفمبر 2020

YalHijji@raza.com.sa
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Nile Valley
تـرجـمـــة معتـمــــــــدة

شركة هلكر آند كوخ Heckler & Koch لصناعة األسلحة
ترجمة الوثائق والمستندات الخاصة بالشركة.

اتفاقية إطارية لمدة عام

غير محدد

مايو 2020

سامح عبد السالم

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

2021

samehinbox1981@yahoo.com

شركة صلة الرياضية
ترجمة الوثائق والمستندات الخاصة بالهيئة.

اتفاقية إطارية + عدة أوامر شراء

غير محدد

مارس 2021

مها العمودي

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

مارس 2024

m.ahmed@sela.sa

شركة السيف مهندسون مقاولون
ترجمة الوثائق والمستندات الخاصة بالشركة.

مجموعة أوامر شراء

غير محدد

نوفمبر 2021

محمد الدالي

اسم الجهة

اسم العقد

ع العقد نو

قيمة العقد

بداية العقد

ع مدير المشرو

نهاية العقد

وسيلة التواصل

نوفمبر 2022

eldaly@el-seif.com.sa
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Nile Valley
تـرجـمـــة معتـمــــــــدة

تتعهد شـــركة وادي النيل المحدودة أن تقوم بتنفيذ خدمات الترجمة وفق ما يطلبه 

العميل، وبالجدول الزمني الذي يحدده، كما أن فرق العمل لدينا على اســـتعداد تام 

لتلقي أي طلبات من العميل في غير أوقات الدوام الرسمية

دول الزم���� لتنفيذ املشروعات ا��ٜ

تتعهد شـــركة وادي النيل المحدودة للترجمة المعتمدة بمعاملة جميع المعلومات 

المتعلقة بأعمالها والتي حصلـــت عليها أو توصلت إليها نتيجـــة لتنفيذها للخدمات 

بالسرية التامة، وتقر بأنها لن تقوم في أي وقت باإلفصاح أو تسمح باإلفصاح عنها ألي 

شخص، أو باستخدامها ألي غرض اكن، عدا ما هو مرتبط بتنفيذ الخدمات المتفق عليها. 

وفي حالة الحاجة إلى اإلفصاح عن هذه المعلومات أو أي منها ألي شـــخص بغرض 

تنفيذ الخدمات، تقر الشركة بأنها ستكون مسؤولة مسؤولية اكملة عن أي خرق لهذه 

ع على ذلك  الســـرية يقوم به ذلك الشخص، مع عدم اإلخالل بحق الشركة في الرجو

الشخص متى اكن هذا في مصلحتها

وتتعهد كذلك بإعادة جميع المستندات والسجالت التي زودها العميل بها ألداء عملها 

بعد انتهاء العقد أو إنهائه. كما تقـــوم بتوقيع اتفاقية عدم إفصاح مع العميل قبل بدء 

ع. وتظل أحاكم السرية هذه سارية ونافذة بعد انقضاء العقد أو إنهائه  تنفيذ المشرو

ألي سبب

ومن أجل الحفاظ على السرية تقوم شركة وادي النيل المحدودة باستخدام موقعها 

اإللكتروني الخاص www.nilevalley.net وما يحتويه من أحدث برامج الحماية في 

التواصل بين أفراد فريق العمل وبين العميل

السرية
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