
التي  الفورية والشفهية  الترجمة  تحظى خدمات 
نــقــدمــهــا بــرضــا الــعــمــاء نــظــرًا للقيمة الــتــي ال 

تضاهى والمقدمة من خال: 

تمّكن خدماتنا المؤسسات والمنظمات من:

حلول
إلدارة المتطلبات 

اللوجيستية خالل 
الفعاليات

تغطي
خدماتنا طيفًا واسعًا 

من القطاعات
ترجمة

فورية بلغات متعددة
مترجمون

فــوريــون مــجــازون 
من األمم المتحدة

مترجمون مرخصون ومجازون
قدرات لغوية تصل إلى نحو 40 لغة

سجل نجاحات مثبت
ضمان السرية

ترانس  تقدمها  التي  والشفهية  الفورية  الترجمة  خدمات  تعتبر 
هاوس األفضل على اإلطاق، فقد استخدمنا خدمات الترجمة 
التي قدموها خال إحدى الفعاليات التي قمنا بتنظيمها وجمعت جمهورًا 
يتحدث لغات متعددة، ويمكننا القول بأننا كنا راضين تمامًا عن النتائج 
المهنية  درجــات  بأعلى  هــاوس  ترانس  فريق  تمتع  لقد  تحقيقها.  تم  التي 
والكفاءة، وقدم لنا خدمات ترجمة ممتازة. وبالتأكيد فإنني أنصح المنظمات 

والمؤسسات باالستفادة من خدمات الترجمة المقدمة من قبلهم، 
وال شك بأنني سأطلب خدماتهم مجددًا عند الحاجة إلى ذلك. 

ترانس  قبل  من  المقدمة  الترجمة  خدمات  نستخدم  نحن 
هاوس بصورة كثيفة، حيث تقوم الشركة بترجمة بياناتنا 
لكوننا  ونظرًا  يومية،  بصورة  اإلنجليزية  إلى  العربية  من  الصحفية 
أقصر  في  أخبارنا  لنشر  دائــمــًا  ماسة  بحاجة  فنحن  هيئة حكومية 
وقت ممكن كي يّطلع عليها جمهورنا. يقدم لنا فريق الترجمة في 
فترة زمنية وجيزة  العيوب وخــال  ترانس هــاوس محتوى خــاٍل من 
ودون االنتقاص من جودة المحتوى اإلنجليزي. كما يوفر لنا الفريق 
السريعة  للطبيعة  نــظــرًا  إليها  الحاجة  ولــدى  وقــت  أي  فــي  الترجمة 

االعتماد  يمكننا  بأنه  يقين  على  ونحن  لعملنا،  والفورية 
على ترانس هاوس في تلبية متطلباتنا الحساسة هذه. 

إدارة الشؤون الفنية واإلعــام األمني، وزارة الداخلية في دولة اإلمــارات العربية 
المتحدة  

عمر شحادة، المدير في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )ايرينا(، دولة اإلمارات 
العربية المتحدة 

نقدم لكم مترجمين خبيرين ملتزمين بتزويدكم بأفضل خدمات 
الترجمة الفورية والشفهية

a News Services Group company

ــمــــة فـــــوريـــــة وشـــفـــهـــيـــة  خـــــدمـــــات تــــرجــ
متخصصة

تخطي الحواجز اللغوية
الدخول إلى أسواق جديدة

الوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور



مدينة دبي لإلعام
البناء رقم 1، الطابق الثالث، المكاتب: 302 ,311 & 313
صندوق بريد: 502726، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.

هاتف: 5111 452 4 971+
فاكس: 7776 425 4 971+

www.transhouse-me.com

تقوم ترانس هاوس، إحدى شركات مجموعة نيوز سيرفيسيز جروب، بتقديم حلول تغطي نطاقًا واسعًا من المتطلبات الدولية 
لخدمات الترجمة. ومع التدفق الكبير لألعمال على الصعيد الدولي، فإنه يتم تنظيم العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية 
ومتعددة الجنسيات والتي تستقطب وفودًا رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم إلى منطقتنا. إن الخدمات التي نقدمها مطلوبة 
بصورة كبيرة وذلك لقدرتنا على العمل بسرعة ومهنية ودقة عالية. يقع المقر الرئيسي لشركتنا في دبي بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة، ولدينا مكاتب تخدم مناطق دول مجلس التعاون الخليجي وباد الشام وشمال أفريقيا. إننا نقدم خدمات ُمختارة من 

قبل الهيئات الحكومية وغيرها من المنظمات رفيعة المستوى العاملة في قطاعات متعددة. 

يشتمل كامل نطاق الخدمات التي نقدمها ما يلي:

a News Services Group company

a News Services Group company

نحن نقدم خدمات ترجمة فورية مفضلة تسعى المنظمات الرسمية ومتعددة 
الجنسيات للحصول عليها مثل: 

كما نقوم بتوفير حلول إدارة شاملة: 

الوزارات في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
المنظمات الحكومية الدولية 
التجمعات متعددة الجنسيات
المؤسسات المحلية والدولية

إدارة المترجمين في الموقع
حلول لوجيستية شاملة ومن ضمنها اإلقامة والنقل وغيرها 

خيار تزويد األجهزة كذلك

التحرير/التدقيق/التنقيح/الكتابة الترجمة الفورية الترجمة بلغات عالمية عديدة 

translate@transhouse-me.com

الرجاء زيارة موقعنا اإللكتروني:


