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Turjman Legal Translation Services 
Certified Translator at  the Ministry of  Justice

Turjman legal translation (Services) is one of pioneer translation establishments in the 
Emirate of Dubai. It was established several years ago when translation services have 
become a must in this universal city. From the outset we realized that  there  are a lot of 
challenges  surrounding  our way to reach  the top, that’s why  our goal is  to become  the 
pioneer in this field.  So as  to  gain the satisfaction of  our clients, we  have  recruited our  
team work from  among the  best  translators in the Arab world who have the best  efficien-
cies, skills and experiences. Our team work has one common goal that is achieving all works 
assigned to them with the utmost professionalism and accuracy, we succeed in reaching 
top rankings in translation distinguished with confidence and appreciation of our clients we  
could  engrave  a prominent  position for ourselves  in this field  through being the  main  
provider of  approved translation services for  many of Investment Companies, Official 
Bodies, Government  departments  affiliated to Dubai government and Federal Ministries 
where we have representative offices within their premises, in addition to our  own  
branches  all over  the Emirate of  Dubai, moreover our  new  branches in Abu Dhabi, Ajman 
Free Zone, Fujairah Courts and Ras Al Khaimah Free Zone. 
Due to welfare witnessed by United Arab Emirates under wise  leadership of His Highness 
Sheikh Khalifa Bin Zayed al Nahyan- the president (may Allah protect him)- and remarkable 
progress in all areas witnessed by Dubai in all fields by virtue of the prudent leadership of  
His Highness  Sheikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum -Vice president, Prime minister 
and  Ruler of Dubai (may Allah protect him)- people all over the world  are jostling for 
coming to Dubai for investment, so translation sector has become an essential key partner 
in the development. Accordingly, request for translation services increases steadily; such 
matter constitutes a new challenge for us to provide our best services in this field with the 
professionalism for which we are well known.

Field of services:
Our services cover all types of general and specialized translation including but not limited 
to court Judgment, International Arbitration Tribunals reports, certificates of all kinds, 
contracts, medical reports, feasibility studies, investment activities, financial analysis, 

budgets, scientific and technological researches, engineering, literary and historical 
studies, analysis, journal articles, rules and regulations of the sports competitions, in 
addition to our services specialized in drafting and preparation of contracts, commer-
cial agreements, affidavits, declarations and Power of Attorney.

Scope of services:
The scope of our services is not limited to  United Arab Emirates only,  but it is also  
expanded to the Arabian Gulf  and many world  countries,  this is because we deal with 
the largest international  companies  via  their branches in Dubai, as we are well 
known for being professional to our fingertips, that’s why we could obtain the  confi-
dence of all  people.  We also have our significant clients including  Notary Public at 
Dubai courts, Dubai Police Head Quarter, Immigration and Naturalization Department, 
Land Department, Mohammed Bin Rashid Housing Establishment, Dubai Municipality, 
Al Ain Municipality,  Ministry of Education, Ministry of Health, Ministry of Power, 
Ministry of Environment and Water,  Environment and Protected Areas Authority,  Amer-
ican university,  Dubai International Financial Center, Dubai Airport Free Zone, Jebel Ali 
Free Zone, Dubai Media City, Dubai Authority for Culture and Arts, Strata Manufacturing, 
Dubai Chamber of Commerce and Industry, Union Cooperative Society and Al Etihad 
Credit Bureau. We have also our regular clients such as UAE football, volleyball and 
karate Unions, Emirates Medical Association, Microsoft Middle 
East, Nokia Corporation, SONY, Arabian Automobiles, many 
of real estate companies such as EMAAR, DEYYAR, 
NAKHEEL, DAMAC, ETIHAD PROPERTIES, and elite law 
firm and legal consultation offices in addition to 
several other entities. 

In conclusion, we believe in a motto inspiring 
and driving us towards progress; namely, 
"Actions speak louder than words".
  
General Manager
Abdul Aziz Al Sabhan
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ال�جمة  الرائدة Á تقدمي خدمات  القانونية من املؤسسات  ال�جمة  ُيَعدÊ مكتب ترجمان خلدمات 
فيه  أصبحت  وقت   Á عدة  سنوات  منذ  املكتب  س  تأسَّ حيث  دبي،  إمارة   Á القانونية  و  العادية 
خدمات ال�جمة مطلًبا أساسًيا لهذه املدينة العاملية، و منذ البداية كنا ندرك التحديات التي تكتنف 
طريقنا للوصول إÇ قمه التصنيف، فقد كان هدفنا أن نصبح ا�فضل Á هذا اجملال. و عليه، قمنا 
بتكوين فريق عمل من ِخÜَة امل�جمني بالعاÛ العربي و يضم أفضل الكفاءات واملهارات و اخلÙات، 
 Þيجمعهم هدف واحد أال و هو إجناز كل ما ُيسند إليهم من أعمال مبنتهى احلرفية و الدقه. و بفضل ا
جنحنا Á أن نعتلي قمة التصنيف، و بثقة و تقدير عمالئنا حفرنا �نفسنا مكانة بارزة Á هذا اجملال بأن 
أصبحنا املزود الرئيسي خلدمات ال�جمة للعديد من الشركات ا�ستثمارية و اجلهات الرسمية و ا�دارات 
احلكومية التابعة حلكومة دبي و الوزارات االحتادية و لنا مكاتب متثيلية بها با�ضافة إÇ فروعنا اخلاصة التي 
تنتشر فى كافة أنحاء إمارة دبي و فروعنا اجلديدة Á أبوظبي و املنطقة احلرة لعجمان و املنطقة احلرة 

لرأس اخليمة و �اكم الفجÜة. 

الرشيدة  القيادة  ظل   Á ازدهار  و  تنمية  من  املتحدة  العربية  ا�مارات  دولة  تشهده  ملا  نظًرا  و 
لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اÞ، و كذلك ملا تشهده إمارة دبي من 
تقدم مذهل فى جميع اجملاالت بفضل القيادة احلكيمة لسمو الشيخ �مد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة - رئيس ²لس الوزراء - حاكم دبي حفظه اÞ، فقد تدافع الناس من جميع أنحاء 
عملية   Á عنه  غنى  ال  أساسًيا  شريًكا  ال�جمة  قطاع  أصبح  و  االستثمار  أجل  من  دبي   Çإ  Ûالعا
التنمية، و ازداد الطلب على خدمات ال�جمة بشكل مطرد مما شكل لنا حتدًيا جديًدا لتقدمي أفضل 

ما لدينا Á هذا اجملال و باالح�افية التي نشتهر بها. 

مـجــال الـتـخـصـص:
جلان  تقارير  و  القضائية  ا�حكام  مثل  املتخصصة  و  العامة  ال�جمة  أنواع  جميع  تغطي  خدماتنا 
و  االقتصادية  اجلدوى  ودراسات  الطبية   التقارير  و  أنواعها  بكافة  الشهادات  و  الدولية  التحكيم 
التحليالت املالية و ا�نشطة االستثمارية و امليزانيات احملاسبية و ا�بحاث العلمية و التكنولوجية و 
قواعد  و  الصحفية  املقاالت  و  التحليالت  و  التاريخية  و  ا�دبية  الدراسات  و  الهندسية  ا�عمال 

املسابقات الرياضية و لوائحها، إضافة إÇ خدماتنا املميزة Á صياغة و إعداد العقود و االتفاقيات 
التجارية و الوكاالت و ا�قرارات القانونية.

نـطــاق خـدمـاتـنــا:
 Ûاخلليج العربي و العديد من دول العا Çال يقتصر نطاق خدماتنا على دولة ا�مارات فقط بل ميتد إ
و ذلك بفضل تعاملنا مع كÙى الشركات العاملية عن طريق فروعها املنتشرة Á دبي حيث يشار 
إلينا بالبنان و نحظى بثقة اجلميع، كما أن لدينا عمالءنا املميزين و هم إدارة الكاتب العدل مبحاكم 
دبي و النيابة العامة بدبي و القيادة العامة لشرطة دبي و ا�دارة العامة للجنسية وا�قامة و بلدية 
دبي و بلدية مدينة العني و دائرة ا�راضي وا�مالك و مؤسسة �مد بن راشد لîسكان و الدائرة 
االقتصادية و جمارك دبي و مؤسسة دبي لîعالم و سلطة مدينه دبي لîعالم و هيئة دبي للثقافة 
والفنون و وزارة ال�بية والتعليم و وزارة اخلارجية و وزارة العدل و وزارة الصحة و جمعية ا�مارات 
الطبية و وزارة الطاقة و وزارة البيئة واملياه و هيئة احملميات الطبيعية و املنطقة احلرة ملطار 
دبي الدو¶ و املنطقة احلرة جلبل علي و املنطقة احلرة لعجمان و غرفة دبي للتجارة والصناعة 

و مركز دبي املا¶ العاملي و مبادلة و جمعية االحتاد التعاونية و ا�حتاد للمعلومات ا�ئتمانية.

و من عمالئنا أيًضا: احتادات ا�مارات لكرة القدم و الكرة الطائرة و الكاراتيه و شركة س�اتا ا�ملانية 
شركة  و  ا�وسط  الشرق  مايكروسوفت  شركات  و  ا�مريكية  اجلامعة  و  الطائرات  لتصنيع 
الشركات  من  العديد  و  للسيارات  العربية  الشركة  و  نوكيا  شركة  و  سو±  شركة  و  سامسوجن 

و  العقارية،  االحتاد  و  داماك  و  نخيل  و  ديار  و  إعمار  مثل  العقارية 
القانونية  االستشارات  و  احملاماة  مكاتب  من  الصفوة 

الدولية، إضافة إÇ جهات أخرى متعددة.

و ختاًما، فإننا نؤمن بشعار يلهمنا و يدفعنا نحو التقدم و 
هو "ا�فعال أكª وقًعا من الكلمات".

املدير العام 
عبد العزيز السبهان

ترجمان خلدمات ال�جمة القانونية
 مــــ�جــــم مـــعتمــد لــــــدى وزارة العــــدل 




