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 نحن من

 للترجمة شركة

 :للترجمة شركة

 إلى باإلضافة المؤكد، الجودة وضمان العمل إجراءات تحسٌن أدى وقد الحٌن، ذلك منذ المعتمدة الترجمة خدمات نقدم

 .عمالئنا مصلحة فً ٌصب بما المطالبات وانخفاض الكفاءة مستوى رفع إلى المشارٌع، إدارة نظام

 :التالً النحو على اتالخدم من نوعٌن لعمالئنا نقدم

 :المتوقع الجودة مراقبة ومستوى الترجمة مشروع هدف إلى استنادا الخدمات من نوعٌن االختٌار بٌن لعمالئنا ٌمكن

 (TEP اللغوي والتدقٌق والتصحٌح -التحرٌر – الترجمة تشمل احترافٌة ترجمة نقدم) المعتمدة الترجمة خدمات

 الشاملة الداخلٌة الجودة الفحص لعملٌة المعتمدة الترجمة طلبات جمٌع تخضع ا،خدماتن لجودة ثابت مستوى على حفاظا

 الترجمةو التحلٌل بعملٌة تبدأ والتً نصوصكم لترجمة منظمة إجراءات تتبع ،02011 األٌزو بشهادة معتمدة عملٌة وهً

 أي وفحص األصلً بالنص المضاهاةو األسلوب ودقة اللغة ودقة والمصطلحات والحقائق اللغوٌة اللباقة وتشمل) التحرٌرو

 الجملة وبناء الكلمات وصٌاغة النحوٌة القواعد وتشمل) اللغوي والتدقٌق التصحٌح عملٌة ثانٌا، ،(ذلك إلى وما إسقاط

 وما الخط ونوع والسطور المسافات) الفنٌة الناحٌة من النهائً واإلخراج التنسٌق وأخٌرا، ،(وغٌرها المطبعٌة واألخطاءو

 .العاجلة ترجمتكم لمشارٌع جودة أعلى المعتمدة الترجمة خدمات لكم تضمن ،(ذلك إلى

 أي والمالٌة، القانونٌة اإلجراءات لترجمة أو والصٌدالنٌة الطبٌة للجهات ترجمة طلب عند خاصة أهمٌة لها الخدمة هذه

 .الخدمة من النوع لهذا تخضع ٌجب أخرى أطراف جانب من للقراءة أو للنشر معدة وثٌقة

 (فحسب ترجمة=  إعالمٌة ترجمة) المعتمدة غٌر الترجمة خدمات •

 والتدقٌق التصحٌح لعملٌة الترجمة تخضع كما المتخصصٌن، مترجمٌنا أٌدي على أٌضا المعتمدة الترجمة خدمات نقدم

 على ٌعملون امترجمٌن من اثنٌن أن ٌعنً بما( المشروع مدٌر أو المترجمٌن أحد كان سواء) آخر مترجم جانب من اللغوي

 .النص ترجمة

 موظفً قبل من والمراجعة التحرٌر ألعمال تخضع والتً المنشأة داخل العمل مواد أو وثائق لترجمة مناسبة الخدمة هذه

 .المتخصصٌن العمٌل

 .الترجمة لطلب تقدٌمكم عند لكم المناسب الخدمة نوع اختٌار ٌرجى

 .المترجم النص استالم من ٌوم 01 غضون فً خدماتنا جودة مستوى على تعلٌقاتكم نقدر

 .بنا االتصال ٌرجى المعلومات، من لمزٌد

 األدوات. 7

 وإدارة المحترفة الترجمة تكنولوجٌا بمعاونة سرٌع وتسلٌم ممتازة ترجمة تقدٌم لكم نضمن شركة فً نحن

 .المشارٌع

 :المشارٌع إدارة
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 ومراقبة وبناء العمالء بٌانات وقاعدة المترجم بٌانات قاعدة تضم والتً المشارٌع إدارة فً الفعالة XTRF أداة حالٌا نستخدم

 سالسة ٌضمن بما واحدة، بنٌة فً هذا كل التقارٌر وإعداد اإلحصاءات تقدٌم إلى باإلضافة الملفات وتبادل العمل تدفق

 .النظام فً معنا التعاون وعمالئنا المستقلٌن لشركائنا ٌمكن بٌنما الكلٌة، والكفاءة العمل سٌر

 CAT Tools الحاسوب بمساعدة الترجمة أدوات

 الدقٌق االستخدام إلى باإلضافة للتسلٌم، النهائٌة والمواعٌد التكالٌف وخفض الكلمات صٌاغة فً االتساق لضمان

 برامج مثل CAT الحاسوب بمساعدة الترجمة أدوات نستخدم صناعً، مجال وبكل منظمة بكل الخاصة للمصطلحات

 .الٌومً عملنا فً memoQ ومٌموكٌو SDL Trados ترادوس

 TransTool وترانزتول Wordfast فاست وورد برامج استخدام فً أٌضا خبرة لدٌنا البرنامجٌن، هذٌن إلى باإلضافة

 التكنولوجٌا فً لالستثمار دائما استعداد على نحن أخرى، وبرامجAcrossو LocStudioو QA Distillerو Xbenchو

 .ذلك جدٌدة شراكة أي تطلبت حٌثما المبتكرة

 :اللغات 

 ...لغة 011من  أكثر ترجمة

 عام منذ مبٌعاتها زٌادة فً العالم حول التجارٌة العالمات أكبر عاونا وقد الخدمات متكاملة شركة شركة

711. 

 .اللغات لجمٌع بتغطٌتنا الوثوق ٌمكنك لغة، 01 من أكثر وترجمة العالم، حول مترجم 011من أكثر مع

 ودقة بسرعة العمل إنجاز ٌمكننا التركٌة، باللغة التقنٌة الوثائق إلى العربٌة، باللغة والنشرات اإللكترونٌة المواقع من ءابد

 .قٌمة أعلى تحقٌق مع

 .الطلب عند التصامٌم وإنتاج الجودة بضمان ومكفولة مدعومة لدٌنا الترجمة خدمات جمٌع

 :لكم نقدم

 .الضٌقة لنهائٌةا المواعٌد مع سرٌعة استجابة •

 لدي جمٌع الجهات والهٌئات الحكومٌة داخل وخارج مصر ومعتمدة ومضمونة دقٌقة ترجمة •

 .الطبً القطاع إلى وصوال التصنٌع قطاع من بدءا – القطاعات جمٌع فً عمٌقة خبرة •

 .التعاقدٌة أو التسوٌقٌة أو التقنٌة التحدٌات سواء – الترجمة لتحدٌات حقٌقً فهم •

 !المال مقابل عالٌة ةقٌم •

 !اآلن دولٌا التواصل وابدأ بنا، اتصال على ابق

 :.بنا اتصل  
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 7512/7519تم التعاون معها  وجهات شركات

 

 

  

  

 

  

  

  

 

 


