
  .نقدم خدمات مهنية ذات جودة عالمية إلى الشرآات الدولية
 

 عمل الشرآات إلى الخارج، آلما ت دائرةوآلما اتسع. ما يكونمإن عصر التكنولوجيا واالتصاالت يجعل العالم البعيد أقرب 
  .قنية للغات المحلية وبرامج الكمبيوتر والكتابة التاإلنترنت مواقع وتهيئةت إلى خدمات الترجمة احتاج

 
لغة عمالئك في آل مكان بمراسالتك واتصاالتك " تتحدث"، فمن الضروري أن ة اليومسوق الدوليالولكي تنافس بنجاح في 

  .أي وقت مضىالمحلي أآثر من السوق متوافقة مع ولصناعة وثائق محددة ل إلى  اآلنفالحاجة. بالعالم
  

  :نحن نقدم لك
  

  :خدمات الترجمة
  

 خدمات ترجمة إلى اللغات العربية واأللمانية والفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية ولغات .Accurate Translations Ltdتقدم 
  .أخرى حسب الطلب

  
  :سنقوم بترجمة

  العقود والوثائق القانونية والعامة .١
 الوثائق التجارية والفنية .٢
  المنتجاتالعروض والتقارير وأدلة .٣
  أي وثائق أخرى  .٤

 
دائمًا على استعداد ألن يجعلوا شرآتك دائمًا مواآبة للنمو السريع الذين يتميزون بكفاءة عالية، حترفين الممن المترجمين إن فريقنا 

  .في المجتمع الدولي
 

  خدمات التهيئة المحلية 
  

  ما هي التهيئة المحلية؟
  

تم إعدادها في السوق قد حتى تظهر وآأنها أو منتجات أو خدمات سواء آانت اتصاالت المكتوبة لجميع المواد  تهيئةهي عملية 
  .التي سوف يتم نشرها فيها

  
  .يشتمل ذلك على جمع النصوص المطلوبة وتهيئة محتواها ثقافيًا، وتغيير الشكل والتعرف على المصطلحات المطلوبة، إلخ

  
اد بشكل آل مشروع يحتاج إلى تحليل شامل خاص به لضمان توصيل المو. إن تهيئة أي منتج لسوق محلي ليست عملية صغيرة

  .صحيح
  

 بالعمل عن قرب مع المترجمين إلى لغتهم األم للتأآد من أن مشروع التهيئة .Accurate Translations Ltdتقوم شرآة 
  . أيضًاللثقافة المحليةالمحلية الذي تريده ليس فقط صحيح من الناحية اللغوية ولكنه مناسب 

  
برنامج الكمبيوتر حتى يكون له نفس أو محتوى موقع الويب  بترجمة .Accurate Translations Ltdسوف تقوم شرآة 

  .التأثير والفاعلية آما لو آان بلغته األصلية
 

  الكتابة التقنية
  

  :تشتمل علىالتي فإن آتابنا لديهم خبرة في جميع المجاالت الفنية .  مثيلمليس لهالكّتاب التقنيين ، فإن المترجمين لديناومثل 
  دليل المنتجات .١
 العروض .٢
 واد الدعاية واإلعالناتم .٣
 توثيق المنتجات .٤
 دليل المستخدم .٥
  بكثيرذلك وغير  .٦

  
  األسعار

  
  .مشروعك مقدمًا ومجانًاللسعر لأن نقدم لك تقدير يسرنا 
  . لك أآثر الخدمات امتيازًا وبأسعار منافسةتقدم بأن .Accurate Translations Ltd تتعهد


