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Arabic language
Arabic language is facing an existential
crisis in the digital era with Arabic content
representing not more than 3% of global
content on the Internet. Consequently,
Arab governments and organizations
stepped up to support the development of
digital content through a range of initiatives
that support Arabic language. Arabic1st
commits to working with governments and
building partnerships with organizations
and stakeholders to support these efforts.

اللغة العربية
تواجه اللغة العربية مشكلة وجود
 حيث ال،حقيقية في ظل الثورة الرقمية
 من%3 يمثل المحتوى العربي سوى
 لذا كثّفت،المحتوى العالمي على اإلنترنت
الحكومات العربية جهودها خالل
السنوات الماضية لدعم تطوير المحتوى
الرقمي من خالل مجموعة من المبادرات
 وتلتزم أرابيك،التي تدعم اللغة العربية
فيرست بالعمل مع الحكومات
والمنظمات والتعاون مع كافة أصحاب
.المصلحة تحقيقاً لهذه الغاية

من نحن
تتخصص "أرابيك فيرست" في تطوير وابتكار محتوى عالي الجودة باللغة
العربية لتمكين العمالء من إيصال رسائلهم ومخاطبة جمهورهم
المستهدف وجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين والعمالء بشكل واضح
ومؤثر وفعال .

About Us
ARABIC 1ST SPECIALIZES IN DEVELOPING HIGH QUALITY
ARABIC CONTENT THAT HELPS YOU BEST CONNECT WITH
AND TELL YOUR STORY CLEARLY, EFFECTIVELY AND
ELOQUENTLY TO ALL KEY STAKEHOLDERS AND CUSTOMERS.

وتتبع "أرابيك فيرست" لجموعة  360الستشارات األعمال وتوفّر خدمات
صياغة وتحرير وابتكار محتوى أصيل باللغة العربية فضالً عن تعريب جميع
أنواع المحتوى ككتيبات الشركات ومواد التسويق واإلعالنات واألخبار
والمواد الصحفية وصياغة وترجمة خطابات القادة والمسؤولين التنفيذيين
في الشركات ،وقيادة الفكر وتعريب محتوى المواقع اإللكترونية وتوفير
ترجمة مقاطع الفيديو ومحتوى وسائل التواصل االجتماعي ومواد
التواصل مع الموظفين وغيرها.

PART OF 360 BUSINESS CONSULTANCY GROUP, ARABIC 1ST
PROVIDES ORIGINAL CRAFTING AND ARABIZATION OF ALL
FORMS OF CONTENT: COMPANY BROCHURES AND
COLLATERAL MATERIALS, PRESS MATERIALS, EXECUTIVE
SPEECHWRITING AND THOUGHT LEADERSHIP, WEBSITE
COPY, VIDEO SCRIPTS AND SUBTITLING, SOCIAL MEDIA
CONTENT, EMPLOYEE COMMUNICATIONS, ET AL.

وتمتلك "أرابيك فيرست" فريقاً من نخبة الكتّاب والمؤلفين والمتخصصين
في مجال اللغة والتعريب والكتابة الصحفية ،جلّهم من الصحفيين
الحاليين أو السابقين الذين يعملون في أهم الصحف والوسائل اإلعالمية
على مستوى منطقة الخليج والشرق األوسط وشمال أفريقيا .ومن خالل
خبرات فريقنا ،سنساعدكم على تصميم وتخصيص المحتوى الخاص بكم
ليتواءم مع أسلوب وتطلعات واحتياجات كل منطقة وثقافتها لتتمكنوا
من التواصل مع جمهوركم في منطقة الخليج ومنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا بشكل مؤثر مع التركيز بشكل خاص على االرتقاء بمستوى
ومضمون وصياغة محتوى اللغة العربية.

WE EMPLOY ONLY HIGHLY EXPERIENCED PROFESSIONAL
WRITERS AND CONTENT SPECIALISTS, MOST OF WHOM ARE
CURRENT OR FORMER JOURNALISTS WORKING AT TOP-TIER
PUBLICATIONS ACROSS THE GCC AND MENA REGION. WE
HELP YOU CUSTOMIZE AND TAILOR YOUR CONTENT TO
CAPTURE THE UNIQUE STYLES, DIALECTS AND NUANCES
THAT IS CULTURALLY RELEVANT AND CONNECTS WITH
PEOPLE ACROSS THE GCC AND MENA REGION WHILE
STAYING TRUE TO THE ARABIC LANGUAGE.

خدماتنا

OUR SERVICES

الترجمة اإلعالمية

خدمات التعريب االحترافية

ترجمة متخصصة للشركات

يتكوّن فريقنا من مجموعة من الصحفيين
السابقين ومسؤولي العالقات العامة مما
يجعلنا نتميّز في تقديم ترجمة صحفية
إبداعية عالية الجودة تلبي تطلعات واحتياجات
المشهد اإلعالمي وتبتعد كل البعد عن
التكرار والترجمة الحرفية.

ال تقتصر خدمات تعريب المحتوى التي
نقدمها على الترجمة وحسب ،ولكنها تشمل
أيضاً تعديل اللغة األصلية لتتالءم مع ثقافة
وبيئة وذائقة القارئ العربي.

تم تصميم خدماتنا االحترافية لترجمة جميع
ما تحتاجه شركتك من محتوى بشكل دقيق
ومهني وآمن ،بدءاً من محتوى تغليف
المنتجات ودليل المستخدم والملصقات
وصوالً إلى دليل الموظفين والمواد
التوجيهية الداخلية الخاصة بالشركة.

Media Translation

Localization

Enterprise Translations

Having former journalists and PR
executives within our team, our
translations for media use is
unmatched for its creativity and
original copywriting.

Our content localization process goes
beyond translation as we modify the
original language to appeal to the
Arabic reader cultural preferences.

Our service is designed to securely
translate all your enterprise content
needs from product packaging and
manuals to employees’ handbook and
internal guidelines materials.

فريق عملنا
Our Team

Our Team
Our team of copywriters, translators and editors
includes well respected authors, journalists and
technical editors who have deep understanding of
the local and regional business and media
landscape.
Arabic1st has a team of 7 professional translators
working at its UAE offices, besides cooperating with
a group of highly skilled and experience freelance
translators and editors who had undergone a rough
assessment process in order to ensure providing the
best quality content for our clients without missing
deadlines. The translation process goes through a
stringent auditing and editing process to make sure
we get the best in class quality.

فريق عملنا
يتكوّن فريق عملنا المتخصص من نخبة من الكُتّاب
والمؤلفين والمحررين والمترجمين والصحفيين
التقنيين الذين يمتلكون خبرة واسعة وفهماً عميق ًا
للمشهد اإلعالمي وقطاع األعمال على مستوى دولة
.اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة
 مترجمين محترفين في7 ويعمل لدى أرابيك فيرست
 كما تتعاون الشركة مع عدد،مكاتبها في دولة اإلمارات
كبير من المترجمين والمحررين المحترفين من ذوي
 والذين تم اختبارهم بشكل،الخبرات بنظام القطعة
دقيق بهدف ضمان تلبية احتياجات الترجمة لعمالئنا
 وتمر عملية الترجمة بدورة صارمة لضمان.دون تأخير
.توفير أعلى مستوبات الجودة

Translation Process

عملية الترجمة
تمر عملية الترجمة لدى أرابيك فيرست بعدة
مراحل بهدف الوصول إلى أعلى معايير الدقة
 مع التأكد من خلو النص من،في نقل المعنى
.األخطاء اإلمالئية واللغوية

The translation process at Arabic1st passes
through several stages in order to achieve the
best standards in transferring the meaning with
no mistakes whether grammatical or linguistic.

إدارة المحتوى
Content Management

الترجمة

Translation

التدقيق
وإدارة
الجودة
Quality
Control

التحرير
Editing

الترجمة

Translation

Our Products

منتجاتنا

كوم.روسيا

Russiyya.com
www.russiyya.com
Russiyya.com portal was launched to serve as an Arabic
platform covering all Russian cultural, tourism and economic
landscape and targeting a wide audience in the Arab
countries, from businessmen, art and history enthusiasts, to
adventurers who love t travel and discover new places.
The launch of the website came as an initiative in the
framework of our vision to promote cultural openness and
strengthen mutual relations with different cultures and
civilizations around the world in order to develop and
support current and future generations in the Arab
countries and the Russian Federation besides bridging the
gap of cultural and historical heritage among nations,
preserve their historical heritage, and record their cultural,
education and economic movements and progress.

كوم كبوابة إلكترونية باللغة.تم إطالق موقع روسيا
العربية تعنى بالمشهد الروسي الثقافي والسياحي
واالقتصادي لتقدم خدماتها لجمهور عريض في
الدول العربية يبدأ برجال األعمال والفن والتاريخ
.وعشاق السفر واالستكشاف
وجاء إطالق الموقع تماشيا مع رؤيتنا في تعزيز
العالقات الثنائية مع حضارات الشعوب الصديقة في
 بما يخدم مصلحة األجيال الحالية والمقبلة،العالم
 ولتقريب.في الدول العربية وروسيا االتحادية
المسافات بين الموروث الثقافي والتاريخي بين األمم
 وتوثيقا لحركاتها،وحفاظا على موروثها التاريخي
الثقافية والمعرفية واالقتصادية

“TAHADDATH” TRAINING PROGRAM

"برنامج التدريب اإلعالمي "تحدَّث

“Tahaddath” is an interactive media-training program designed
by Arabic 1st to prepare officials and spokespersons working in
both public and private sectors for one-to-one interviews and
media dialogues. The training is offered in Arabic language and
aims to empower spokespersons and support them to
communicate their messages efficiently to the public with
clarity and confidence helping them take control of media
interviews, answer critical questions and handle embarrassing
situations.

 تم، هو برنامج تدريب إعالمي تفاعلي باللغة العربية،"برنامج "تحدَّث
 إلعداد المسؤولين،"تصميمه من قبل "أرابيك فيرست
والمتحدثين الرسميين العاملين في القطاعين العام والخاص
 ويهدف البرنامج.إلجراء المقابالت الصحفية والحوارات اإلعالمية
إلى تمكين المتحدثين الرسميين ودعمهم لتوصيل رسائلهم
 ومساعدتهم في السيطرة،بكفاءة وثقة ووضوح إلى الجمهور
على المقابالت اإلعالمية والتعامل مع األسئلة المهمة والمواقف
.المحرجة

The program includes a detailed training course tailored to suit
the requirements of the trainees of Arab spokespeople.

ًوالبرنامج هو عبارة عن دورة تدريبية مفصّلة تم تصميمها خصيصا
..لتُوائم احتياجات المتدربين من ممثلي المؤسسات العرب

The course is led by a group of locally and regionally renowned
trainers with long experience in journalism career during which
they handled hundreds of media dialogues and interviews of all
types and in many economic and political sectors and gained
in-depth knowledge of journalists needs and the ways they use
to get information and manage dialogues

ويعطي الدورة مجموعة من المدربين المعروفين محلياً وعربياً لما
لهم من خبرات امتدت لسنوات في العمل الصحفي وإجرائهم
مئات اللقاءات الصحفية في العديد من القطاعات االقتصادية
 ومعرفتهم المعمقة باحتياجات الصحفيين،والسياسية
وأساليبهم المتبعة للحصول على المعلومات وإدارة الحوارات
.الصحفية

Ehab Al Mousa |
Founder |
Ehab Al Mousa is the CEO & Founder of 360 Business Consultancy. He has over 16 years
experience in public relations, strategic communications and journalism across different
key industries in the Middle East.
Prior to establishing 360, he worked as a PR director for Edelman, the world’s largest
global PR firm, managing high level relationships for clients including Abu Dhabi Tourism
and Culture Authority, Abu Dhabi Crown Prince Court, Facebook, Mubadala, IDEX,
Samsung and the Saudi Arabia Ministry of Health.
Ehab is a professional media trainer with a portfolio of 150+ government clients and
international brands under his belt. He has also led the marketing and stakeholders’
communications for Tawazun Advanced Defense Systems, with a mandate to raise the
profile of the brand and preparing it for the next stage of growth. He also worked as an
Associate Director with Bell Pottinger, one of the leading communications agencies in
the UK and the Middle East at a time, where he served government and private sector
clients including DP World, Deutsche Bank, HSBC, Gulf Navigation Group, Shell, Al
Khaleej Commercial Bank “Al Khaliji”, Gulf Merchant Group “GMG”, YouGov, Abu Dhabi
Water & Electricity Authority, and the Economic Development Board in Bahrain.
Ehab started his media career in Al Khaleej Newspaper, one of the UAE and GCC’s
leading Arabic daily newspapers, as a journalist, translator and editor, where he
developed close relationships with journalists from leading pan-Arab and local Arabic
media outlets. His experience also includes working with local and regional publications
as an Arabic copywriter and translator.

تواصل معنا

Contact Us
Ehab Almousa | Founder
Arabic1st part of 360BC
Email: info@360counsel.ae
Mobile: +971 52 150 8059
Website: www.arabic1st.com

