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Keypoint is one of the GCC’s 

most comprehensive 

professional business services 

provider. We deliver 

Accounting, Business Advisory, 

Investment and Trust 

Administration, Human 

Capital, IT and Management 

Consulting services to 

corporations and family 

managed conglomerates.

ل تُعَد شركة كیبوینت إحدى أفض

دي خدمات األعمال المھنیة في مزّوِ

قدم منطقة الخلیج العربي، حیث أننا ن

األعمالالمحاسبة واستشارات خدمات

ارات استشوواالستثمارإدارة العَُھدو

استشارات والمال البشري رأس 

ات المعلومات واالستشارتكنولوجیا 

اإلداریة للشركات 

.لیةلعائاالشركات ومجموعات 



Keypoint is licensed by the 
Ministry of Industry and 
Commerce of the Kingdom 
of Bahrain as a translation 
office to provide Arabic and 
English language translation 
and offers a high-quality 
professional translation 
service.

شركة مرخصة من قبل كیبوینت

وزارة الصناعة والتجارة في 

مملكة البحرین كمكتب ترجمة 

معتمد یقّدم خدمات الترجمة 

المھنیة عالیة الجودة بین 

.والعربیةاللغتَْین اإلنجلیزیة

Arabic language documents very often, 
mandatorily, form the basis for routine 
communication, disseminating information, 
entering into contracts and agreements and 
understanding laws and regulations by and 
between business parties, financial 
institutions, Government authorities, courts 
or employees in the Middle East region. If 
such a document is also in another language, 
the meaning given by the Arabic language 
document is taken as the lawful interpretation 
of its contents. As such, it is vital for 
businesses to have access to high-quality 
translation services when doing business in 
the Middle East region.

عربیة متطلباً غالباً ما تتَخذ الوثائق المكتوبة باللغة ال
ومات الزامیاً كأساس التواصل المعتمد ونشر المعل
نظمة وإبرام العقود واالتفاقیات وفھم القوانین واأل

من قبل وفیما بین أطراف األعمال أو المؤسسات
المالیة أو السلطات الحكومیة أو المحاكم أو 

نت ھذه وإذا كا. الموظَّفین في منطقة الشرق األوسط
لعربیة، الوثائق مكتوبة بلغٍة أخرى إلى جانب اللغة ا

بیة ھي دائماً ما تكون الوثائق المكتوبة باللغة العر
روري َن من الضإبناًء على ذلك، ف. المرجع القانوني

د توافر خدمات ترجمة عالیة الجودة للشركات عن
.القیام باألعمال في منطقة الشرق األوسط

Our Service خدماتنا

We provide superior-quality translation 
service at competitive prices on a timely basis 
with strict confidence.

جودة تقّدم شركة كیبوینت خدمات ترجمة فائقة ال
لتسلیم وبأسعار منافسة، مع االلتزام بالوقت المحدد ل

.والمحافظة على السریة التامة
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We translate various business 

documents, including but not limited to 

the following, from Arabic to English 

language and English to Arabic language:

رجمھا وفیما یلي وثائق األعمال المختلفة التي نت

ك على بین اللغتَْین العربیة واإلنجلیزیة، وذل

:سبیل المثال ال الحصر

 Financial reports التقاریر المالیة

 Feasibility studies, business plans, 

strategic plans and market studies

 دراسات الجدوى وخطط األعمال والخطط

االستراتیجیّة ودراسات السوق

 Constitutional documents, such as, 

memorandum and article of association

النظام الوثائق التأسیسیّة كعقد التأسیس و

األساسي

 Contracts for the purchase/sale of 

goods, services, real estate and 

investments

ت بیع السلع والخدمات والعقارا/عقود شراء

واالستثمارات

 Lease agreements اتفاقیات التأجیر

 Employment contracts عقود التوظیف

 Prospectuses, investment placement 

memoranda and related service 

providers’ agreements

ار نشرات االكتتاب ومذكرات طرح االستثم

دي الخدمات ذات الصلة واتفاقیات مزّوِ

 Policies and procedures manuals for 

various departments of a company

ي األدلة االرشادیَة للسیاسات واإلجراءات ف

مختلف األقسام لدى الشركة

 Corporate governance, employment 

terms and conditions and code of 

conduct manuals

 األدلة االرشادیَة في حوكمة الشركات

وشروط وأحكام التوظیف ومدونات قواعد 

السلوك

 Powers of attorney التوكیالت

 Meeting agendas, minutes of meetings 

and resolutions

 جداول أعمال ومحاضر االجتماعات

وقراراتھا

 Marketing and promotional brochures النشرات التسویقیة والترویجیة

 Website contents محتویات المواقع اإللكترونیة
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We are always committed to following the 
best-practice approach in everything we do, 
and our professional translation service is 
driven by professionalism, quality and 
confidentiality.

ارسات في إنّنا ملتزمون دائماً باتّباع نھج أفضل المم
ترجمة كافة األعمال التي نقوم بھا، وتتمیّز خدمات ال

.ة التامةالتي نقّدمھا بالمھنیة والجودة العالیة والسریّ 

Professionalism
Our translators are qualified, accredited and 
experienced in translation and are also 
familiar with regional business and regulatory 
language and nuances. They also draw from 
the expert business knowledge of other 
bilingual professional staff who are involved in 
Keypoint’s other services, such as Statutory 
and Corporate Advisory, Accounting 
Solutions, IT Consulting, Management 
Consulting, Investment Administration and 
Financial Regulatory Compliance. 
Consequently, we are able to provide top-
quality deliverables.

المھنیّة
ون لدى شركة كیبوینت مترجمون مؤھلون ومعتَمد

لى ویمتلكون الخبرة في مجال الترجمة، كما أنّھم ع
ي المنطقة معرفٍة بلغة األعمال والتدابیر التنظیمیّة ف

یكاد والفروقات الدقیقة المرتبطة بھا والتي قد ال
ویستعین مترجمونا بالخبرات. ادراكھا بسھولة

والمعرفة المتخصصة باألعمال لدى غیرھم من 
تین ویقّدمون الموظَّفین المھنیین الذین یتحَدثون اللغ

الخدمات األخرى لدى شركة كیبوینت، 
الحلول كاالستشارات المتعلقة بمتطلبات الشركات و
المحاسبیة والخدمات االستشاریة في مجال 

إدارة تكنولوجیا المعلومات واالستشارات اإلداریّة و
ما یتعلق االستثمار ومتطلبات االمتثال التنظیمي فی

لقدرة بناًء على ذلك، فاءَن لدینا ا. باألمور المالیة
.على تقدیم ترجمة بجودة فائقة

Quality
Our translation process undergoes rigorous 
quality assurance measures that include 
understanding your expectations, attention to 
detail, multiple reviews and consultations to 
ensure you receive accurate and error-free 
translation service. Our quality assurance 
process also drives timely delivery without 
compromising on quality.

الجودة
فیما تخضع عملیّة الترجمة لدینا إلجراءات صارمة

فھم یتعلق بضمان الجودة، وتتضّمن ھذه اإلجراءات
فاصیل متطلبات العمیل المرجَوة وإیالء االھتمام للت

الدقیقة وإجراء عدة عملیات مراجعة واستشارة 
قیقة المتخصصین لضمان تزویدكم بخدمة ترجمة د

كما تتضّمن عملیة ضمان . وخالیة من األخطاء
دون الجودة لدینا تسلیم الترجمة في الوقت المحدد

.المساومة على جودة العمل المنجز

English - عربي -عربي English
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Confidentiality
One of Keypoint’s greatest strengths is the 
mutual trust we have created between us 
and our clients. All of our staff are trained 
and bound by agreements to maintain 
strict confidentiality over clients’ affairs. As 
such, all documents for translation will be 
treated in utmost confidence.

السریّة
الثقة تكمن إحدى أھم نقاط قوة شركة كیبوینت في

میع المتبادلة بیننا وبین عمالئنا، حیث أّن ج
بون وملتزمون با تفاقیّاٍت الموظَّفین لدینا مدرَّ

شؤون للمحافظة على السریة التامة فیما یتعلق ب
افة بناًء على ذلك، سیتم التعامل مع ك. العمالء

.وثائق الترجمة بأعلى مستوى من السریة

Contact Us

If you have any enquiries about Translation 
Services, please contact us and we will be 
pleased to discuss your business needs.

اتصلوا بنا

إذا كانت لدیكم أي استفسارات حول خدمات 
ناقش الترجمة، یُرجى التواصل معنا ویسّرنا أن ن

.معكم احتیاجاتكم المتعلقة بأعمالكم

Rami Al Jallad
Executive Manager
rami.aljallad@keypoint.me
Tel +973 1720 6837

Lina Barakat
Translator
lina.barakat@keypoint.me
Tel +973 1720 6814
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رامي الجالد
مدیر تنفیذي

rami.aljallad@keypoint.me
+83720617973تلفون 

بركاتلینا 
مترجمة

lina.barakat@keypoint.me
+81420617973تلفون 



Your success is our business



24th Floor, NBB Tower 

Government Avenue  

PO Box 11718 

Manama 

Kingdom of Bahrain

T +973 1720 6888

F +973 1720 0026

www.keypoint.me

© all rights reserved 2016

Keypoint Business Services - Jordan

Building 19, Yajouz Street, Jubaiha

PO Box 2838 

Amman 11941 

Hashemite Kingdom of Jordan

T +962 065 33 5343

F +962 065 33 0499


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8

