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ترجمــة قانونيــة معتمدة من
وزارة العــدل بدولة اإلمارات

العربيــة المتحدة

معتمدون لدى
وزارة العــدل بدولة اإلمارات



نبذة عن شركتنا
اكتســبت مؤسســة التواصل للترجمة القانونية منذ انطالقتها في 

العام ١٩٩٦ ســمعة طيبة على نطاق واســع كإحدى المؤسســات 
الرائــدة فــي ميدان خدمات الترجمــة القانونية والتجارية

وتكــرس مؤسســة التواصــل للترجمــة القانونية عبر مقرها في دبي، 
قلب األعمال النابض بمنطقة الشــرق األوســط، كل جهودها لتلبية 
األهــداف التجاريــة لعمالئهــا وتجاوز توقعاتهم. وفي ســبيل تحقيق 
هــذه الغايــة، طورت المؤسســة خدماتها علــى نحو متواصل لتوفير 
كوكبــة متكاملــة مــن خدمات الترجمة ذات الكفاءة والدقة والســرعة 

فــي اإلنجــاز للمؤسســات القانونية ووكاالت اإلعالن والعالقات 
العامة والمصارف والمؤسســات المالية وشــركات الكمبيوتر 

وشــركات التدريب وغيرها من المؤسســات الرائدة واألفراد في 
مختلــف قطاعات االقتصاد.



مؤسسة التواصل للترجمة القانونية

شغف يتواصل
منذ العام ١٩٩٢

٠٤لمحة عن الشــركة

تعتبــر ترجمــة الوثائــق القانونيــة والشــخصية فنــًا قائمًا بذاته أفرزته الثقافة العالميــة المتنوعة في العصر 
الراهــن، وقــد أتقنــت مؤسســة التواصــل للترجمــة القانونية هذا الفن علمًا وممارســة من خالل تقديم خدمات 

ترجمــة فائقــة الجــودة بصفتها رائــدة هذا المضمار منذ عام ١٩٩٦.



مزايانا
ترجمة

تدقيق لغوي

أسعار معقولة

ضمان الجودة

تمثــل خدمــات الترجمــة التــي نقدمها بأكثــر من ٥٥ مجاًال وأكثر من ٧٥ لغة 
إنجــازًا يثبــت بــكل جــالء المكانة المرموقة التي تتبوؤها مؤسســة التواصل 

للترجمــة القانونيــة فــي ميدان خدمــات الترجمة بدولة اإلمارات وخدمات 
الترجمة في دبي منذ خمســة وعشــرين عامًا حتى اآلن. خالل هذه 

الســنين، أتقن مترجمونا المدربون مهارات واكتســبوا خبرات ال تبارى 
جعلتنــا الوجهــة األولــى لطلب خدمــات الترجمة ذات الدقة واإلتقان.

كما أن األســعار الميســورة إلى أبعد الحدود التي نقدم بها خدمات 
الترجمــة بجودتهــا العالية ومحتواها الغني تتماشــى مع رؤيتنا المؤسســية 

المتمثلــة فــي خدمــة عمالئنا بأرفع درجــات المهنية واالحتراف. ويتمتع 
مترجمونــا المخضرمــون بكفــاءة تمكنهم من تقديــم ترجمات بليغة لطّيف 

واســع ومتنــوع من الوثائق والنصــوص كالحمالت اإلعالنية ونبذات 
التعريف بالشــركات وتقارير المحاســبة وتدقيق الحســابات وخطط العمل 

والمــواد التدريبيــة والتعليمية... الخ

٠٥لمحة عن الشــركة



+٧٥
معتمدون لدىلغة

وزارة العــدل بدولة اإلمارات

 رضا العميل
٪١٠٠

+٥٥
خدمة

الخبرة
٢٥+ عامًا من

حائزون على
"جائــزة التميز لخدمات الترجمة“

https://communicationdubai.com/ar/translation-services.php
https://communicationdubai.com/ar/languages.php
https://communicationdubai.com/ar/about-us.php


خدماتنا

الترجمة
القانونية

ترجمة األفالم
وأشرطة الفيديو

الجرائد الرسمية
العربية

أحكام محكمة
التمييــز في دبي

تحرير السيرة
الذاتية وتوزيعها

الترجمة
الفورية

خدمة التدقيق
اللغوي

القوانين العربية
عبر اإلنترنت

https://communicationdubai.com/ar/legal-translation-in-dubai.php
https://communicationdubai.com/ar/interpretation-services.php
https://communicationdubai.com/ar/linguistic-services-online.php
https://communicationdubai.com/ar/laws/arab-laws-online
https://communicationdubai.com/ar/arabic-subtitling-and-transcribing.php
https://communicationdubai.com/ar/ofg
https://communicationdubai.com/ar/dubai-cassation-judgments.php
https://communicationdubai.com/ar/resume-writing


Arabic

Afrikaans

Albanian

Amharic

Azerbaijani

Bahasa

Bengali

Bokmal

Bulgarian

Cambodian

Cantonese

Chinese

Croatian

Czech

Danish

Dari

Dutch

Estonian

Farsi

Filipino

Finnish

Flemish

French

Georgian

German

Greek

Gujarati

Hebrew

Hindi

Hungarian

Irish

Italian

Japanese

Kashmiri

Kazakh

Korean

Latin

Latvian

Lithuanian

Malay

Malayalam

Malaysian

Mandarin

Mongolian

Napalese

Nepali

Norwegian

Nynorsk

Pashto

Persian

Polish

Portuguese

Punjabi

Romanian

Russian

Serbian

Sindhi

Sinhala

Sinhalese

Slovak

Spanish

Swahili

Swedish

Tagalog

Tamil

Telugu

Thai

Turkish

Ukrainian

Urdu

Vietnamese

Yiddish

ترجمــة احترافيــة بأكثر من ٧٥ لغة
اللغات

 رضا العميل
٪١٠٠



ما يقوله
العمالء عنا

مارك هيز
مالك مؤسسة أعمال

شاهد المزيد من
الشهادات

امتلك مؤسســة خدمــات قانونية يتطلب 
عملهــا تحديثات ســريعة وترجمة عاجلة 

لطّيف واســع من الوثائق القانونية 
كالمرافعــات واألحكام القضائية 

والتوكيــالت القانونية واالتفاقيات 
والعقود وعقود تأســيس الشركات 

والقوانين... إلخ.

محمد أفتاب
مدير عالمة تجارية

أشــعر برضى وســرور كبيرين من تجربتي 
للخدمــات التي تقدمها مؤسســة التواصل 

للترجمة القانونية. فقد ســاعدتني المؤسســة 
فــي دفــع عملي لالرتقاء واالزدهار وكأنها 

شــريك استراتيجي لي وأكثر.

لوك روجرز
مدير تنفيذي

يعتمــد قــدر كبير من عملــي على ترجمة الوثائق 
إلــى لغــات مختلفة ترجمــة أمينة في المعنى 

ســليمة في المبنــى. ولقد واجهتني صعوبات 
جمــة وأنــا أبحث عــن المهارات اللغوية التي 

احتاجهــا حتى اهتديت إلى مؤسســة التواصل 
للترجمــة القانونية في دبي...

https://www.google.com/search?q=Communication+Legal+Translation+-+Al+Yasmeen+Bldg.+Office+209+Salah+Uddin+Road+Galadari+Intersection+Near+Abu+Hail+Metro+Station+-+Dubai&oq=COMM&aqs=chrome.1.69i60j69i59j69i60l2j69i61l2j69i60j69i65.6136j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


العمالء

١٠لمحة عن الشــركة



١١لمحة عن الشــركة



حقائق بإنجازات مؤسســة التواصــل للترجمة القانونية

عــدد الكلمات التي تمت
ترجمتها

مليون كلمة
٦٤

المشاريع

المشاريع
٨٩٠٠

العمالء

العمالء
٢٣٣٤



info@communicationdubai.com   I   www.communicationdubai.com

Office 209, Al Yasmeen Building next to Abu Hail Metro Station, Deira, Dubai, UAE

Phone: +971 4 2663517   I   WhatsApp: +971 502885313 

اتصل بنا اليوم!

info@communicationdubai.com
https://communicationdubai.com/ar/
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