
7 - B توثيق المحررات والعقود لدى الكاتب العدل

التعريف بالكاتب العدل: 
�لكاتب �لعدل م�سمى وظيفة عامة م�ستمدة من �سريعتنا �ل�سمحة من �لن�ص �لقر�آني »َوْلَيْكُتْب 

َبْيَنُك����ْم َكاِتٌب ِباْلَع����ْدِل« من �لآية )282( من �س����ورة �لبقرة ، بينما ينظم����ه �لم�سرع �لإمار�تي 

بالقانون رقم )22( ل�سنة )1991( ب�ساأن �لكاتب �لعدل و تعديالته. 

مهام الكاتب العدل بإمارة دبي هي:
�لت�سديق على �لتوقيعات في �لعقود و�لمحرر�ت.  1

�إثبات �لتاريخ في �لمحرر�ت �لعرفية.  2

3  ت�سديق وثائق �لزو�ج �ل�سادرة عن �لكنائ�ص �لمعتمدة في دبي.

�لت�سديق على �لتوقيع بمحرر �لو�سية لغير �لم�سلمين، وذلك وفق �سو�بط محددة في  	4

قانون �لكاتب �لعدل رقم 22 ل�سنة 1991 م ب�ساأن كاتب �لعدل وتعديالته.

المتطلبات العامة لجميع التصديقات:
طباعة �لعقود و�لمحرر�ت و�لوثائق باللغة �لعربية.  1

ح�سور ذوي �ل�ساأن �أو وكالئهم �أو ممثليهم.  2

تقدي����م بطاقة �لهوي����ة للمو�طنين و�لمقيمي����ن و�سورة منها، وتقدي����م �إثبات �سخ�سية   3

�أ�سلية لغير �لمقيمين  و�سورة منها.

)متطلبات إضافية للتصديقات التالية(:
اأوال: عقود تاأ�شي�س ال�شركات

• �لمو�فقة �لمبدئية من �لجهة �لمنظمة للن�ساط .	

ثانيا: عقود البيع ومالحقها

• �لمو�فقة �لمبدئية على �لبيع وعلى مالحق �لتعديل من �لجهة �لمخت�سة �إذ� كان �لبيع 	

يتطلب مو�فقة.

• تقدي����م �لرخ�سة �لأ�سلية وك�سف باأ�سماء �ل�سركاء و�سورة منها �إذ�كان �لبيع بيع محل 	

تجاري �أو رخ�سة.

• تقدي����م عقد �لتاأ�سي�ص ومالحق����ه �لأ�سلية �إن وجدت و�سورة منها �إذ� كان �لبيع هو بيع 	

ح�س�ص في �سركة.

ثالثاً:ت�شديق محا�شر اجتماعات ال�شركات 

تقديم عقد �ل�سر�كة  و�لرخ�سة �لأ�سلية و ك�سف باأ�سماء �ل�سركاء  و�سورة منها.

رابعاً: الوكاالت

• �لوكالة �ل�سخ�سية:	

- تقديم �لم�ستند�ت �لد�لة على �ل�سفة و �سورة  منها �لوكالة �لمتعلقة بن�ساط تجاري:

- تقديم �لرخ�سة �لأ�سلية وك�سف باأ�سماء �ل�سركاء و�سورة منها.

- تقديم عقد �لتاأ�سي�ص ومالحقه �لأ�سلية �إن وجدت و�سورة منها.

• وكالت �لمير�ث: 	

- تقديم ح�سر �لإرث �لأ�سلي و�سورة منه .

- �إذ� وجد قا�سرون �أو محجور عليهم )تقديم �سور جو�ز�تهم ومو�فقة �لجهة �لمخت�سة(.

- �إذ�  بلغ �لقا�سر �سن �لر�سد )يطلب تقديم �إ�سهاد �إثبات �لر�سد( و�سورة منه.

خام�شاً: االإنذارات العدلية / االإخطارات العدلية

ر�سال����ة يوجهه����ا �لمخطر �أو �لمنذر �إلى �آَخر �إما لإعالمِه باأمٍر ما فيكون �إخطار� �أو لإنذ�ره من �أن 

يت�س����رف ت�سرف����ا �أو يمتنع عن ت�سرف ما فيتحمل عو�قبه �لقانوني����ة فيكون �إنذ�ر� مثل )�لإنذ�ر 

باإخالء م�سكن �أو �إنهاء عقد �ل�سر�كة �أو ت�سليم �أمو�ل م�ستحقة ونحوها..(

    المتطلبات:

• تحديد عنو�ن �لمنذر �إليه/ �لمخطر �إليه.	

• ح�سور طالب �لإنذ�ر/ �لأخطار �سخ�سيًا �أو وكيله. 	

�شاد�شاً:طلب �شورة طبق االأ�شل عن عقد اأو محرر م�شدق لدى الكاتب العدل

المتطلبات:

• تقديم  طلب �ل�سورة موقع من �أحد �لأطر�ف.	

• ح�سور مقدم �لطلب  �أو وكيله ل �ستالم �ل�سورة �لم�سدقة.	

• 	
�شابعاً: االإقرارات

• تقديم �لم�ستند�ت �لمعرفة على �ل�سخ�سية و�لد�لة على �ل�سفة و�سورة منها.	

ثامناً: وثائق الزواج ال�شادرة عن الكنائ�س المعتمدة في اإمارة دبي

• تقديم ن�سختين �أ�سليتين من وثيقة �لزو�ج.	

• تقديم �سورتي جو�زي �سفر �لزوج و�لزوجة.	

• ترجمة �لوثيقة باللغة �لعربية م�سدقة قانونًا.	

تا�شعاً: الت�شديق على و�شايا غير الم�شلمين

• تقديم �لم�ستند�ت �لأ�سلية �لمثبتة لملكية �لمو�سي لالأمو�ل �لمو�سى بها.	

• ت�سديق �لم�ستند�ت �لمثتبة لملكية �لمو�ل �لمو�سى به �إذ�كانت �سادرة من �لخارج. 	

• ترجمة �لم�ستند�ت �لمثبتة لملكية �لمو�ل �لمو�سى بها �لى �للغة �لعربية من قبل  مترجم 	

قانوني معتمد.

عا�شراً: اإثبات التاريخ  في المحررات العرفية 

• تقديم طلب �إثبات تاريخ باللغة �لعربية.	

• �إرفاق �لن�سخة �لأ�سلية من �لمحرر  �لعرفي بالإ�سافة �إلى ن�سخة �أخرى �أو �أكثر.	

حادي ع�شر: الت�شديق على الترجمة 

• ح�سور �لمترجم.	

• �إبر�ز بطاقة �لترخي�ص �ل�سادرة من وز�رة �لعدل و�سورة منها.	

• �لترجمة �لعربية مع �أ�سل �لمحرر �لأجنبي م�سدقًا من وز�رة �لخارجية بالدولة.	

مالحظات عامة:
• طباعة جميع �لمحرر�ت باللغة �لعربية �أو �لعربية و�لأجنبية .	

• �إذ� كان����ت �لمحرر�ت مطبوعة باللغة �لعربية و�لجنبي����ة يجب ختم جميع  �سفحات ن�سخ 	

�لمحرر بختم مترجم قانوني معتمد 

• ح�سور جميع �أطر�ف �لمعاملة وقت �لت�سديق.	

• تقدي����م �لم�ستن����د�ت �لأ�سلي����ة �لتي تثبت �سف����ة �ل�سخ�����ص �لحا�سر و�سالحيت����ه للتوقيع 	

وتقديم �سورة منها لتحفظ كم�سوغ من م�سوغات �لت�سديق.

• تقديم �سورة جو�ز �ل�سفر �أو بطاقة �لهوية في جميع �لمحرر�ت.	

• طباعة ثالث ن�سخ من كل عقد �أو محرر على �لأقل .	

• جمي����ع �لم�ستند�ت �لمقدم����ة كم�سوغات للت�سديق و�ل�سادرة من خ����ارج �لدولة يجب �أن 	

تكون  باللغة �لعربية  ويتم �عتمادها من وز�رة �لخارجية ، و�إذ� كانت بلغة �أجنبية فيجب 

�عتماده����ا من وز�رة �لخارجية ثم ترجمتها �إلى �للغ����ة �لعربية و�عتماد �لترجمة من قبل 

مترجم قانوني.

• �لخدم����ات �للكترونية للكات����ب �لعدل متوفرة من خالل بو�ب����ة �لمحاكم �للكترونية على 	

�لموق����ع )www.dc.gov.ae( ويمك����ن لجمي����ع �لعم����الء �ل�ستف����ادة من خدم����ة ت�سجيل 

�لطلب����ات و�إرفاق �لم�ستند�ت ودفع �لر�سوم  �لكترونيا  وبعد و�سول �إخطار قبول �لمعاملة 

يمك����ن للعمي����ل تحدي����د �لموعد وف����رع �لكاتب �لع����دل �لكتروني����ا  و�لح�سور ف����ي �لموعد 

م�سطحبا �لم�ستند�ت �لأ�سلية  لإتمام �لت�سديق.

الفروع وأوقات الخدمة: 
الفرع الرئيسي:

بمبنى محاكم دبي �لكائن في بردبي بجانب ج�سر �آل مكتوم  مقابل م�ست�سفى ر��سد،

+	97143347777 الهاتف:  

من 8.00 �سباحا �إلى 13,00 م�ساء اأوقات الخدمة: 

فرع دائرة التنمية االقتصادية:
بمبنى �لد�ئرة �لتنمية �لقت�سادية �لكائن في ديره،

+ 97144455067 الهاتف:  

من 8.00 �سباحا �إلى 13,00 م�ساء اأوقات الخدمة: 

فرع الطوار:
بمبنى مركز �لطو�ر �لتجاري �لكائن في منطقة �لطو�ر

+	97144020209 الهاتف:  

من،8.00 �سباحا �إلى 8،00 م�ساء  اأوقات الخدمة: 

فرع البر شاء:
بمبنى �إد�رة �ل�سبط �لمروري في �لبر �ساء

  + 9714020333 الهاتف:  

من،8.00 �سباحا �إلى 8،00 م�ساء  اأوقات الخدمة: 

يمكن اال�شتفادة من خدمات الطلبات االإلكترونية من خالل موقع محاكم دبي على االإنترنت 

للمزيد من المعلومات االت�شال: 3347777 4 971+ / 3030800 4 971+

جدول الرسوم:

مقدار الر�شم البيان م

)300( دره���م عن توقي���ع كل طرف 

من �أطر�ف �لمحرر

�لت�سدي���ق على �لتوقيعات في �لمحرر �لذي ل تزيد قيمته 

على مائة �ألف درهم. 
1

)%0.5( م���ن قيم���ة �لمح���رر وبحد 

�أق�سى )15.000( درهم

�لت�سديق عل���ى �لتوقيعات في �لمحرر �ل���ذي تزيد قيمته 

على مائة �ألف درهم. 
2

)200( دره���م عن توقي���ع كل طرف 

من �أطر�ف �لمحرر
�لت�سديق على �لتوقيعات في �لمحرر غير محدد �لقيمة. 3

)100( دره���م عن توقي���ع كل طرف 

من �أطر�ف �لوكالة
�لت�سديق على �لوكالة �لعامة �أو �لخا�سة. 4

)200( درهم �إثبات تاريخ �لمحرر. 5

)50( دره���م ع���ن كل �سفح���ة م���ن 

�سفحات �لمحرر �لأ�سلي 
�لت�سديق على توقيع �لمترجم في �لمحرر. 6

)200( درهم �لت�سديق على �لإنذ�ر �لعدلي. 7

)2000( درهم �لت�سديق على �لو�سية لغير �لم�سلمين. 8

)500( درهم و�سع �ل�سيغة �لتنفيذية على �لمحرر. 9

)300( درهم عن كل �سفحة من �لمحرر �لتوثيق لدى �لكاتب �لعدل �لعام. 10

)5( در�هم عن كل �سفحة طلب �سورة طبق �لأ�سل من �لمحرر. 11

)5( در�هم عن كل �سفحة طلب ن�سخة �إ�سافية من �لمحرر. 12

)500( درهم
تاأجي���ل �إتم���ام �لمعامل���ة بع���د ت�سجيله���ا بن���اء على طلب 

�أ�سحاب �ل�ساأن.
13

)300( درهم �إعطاء �سهادة من و�قع �سجالت �أو ملفات �لكاتب �لعدل. 14

)100( دره���م عن توقي���ع كل طرف 

من �أطر�ف �لمحرر.
�إدخال بيانات �لمعاملة �إلكترونيًا من قبل �لكاتب �لعدل. 15

�ساح����ب  كان  �إذ�  دره����م   )100(

�لعالق����ة �سخ�س����ًا عاجزً� ع����ن �لتنقل 

�أو كهاًل �أو �مر�أة معتدة لوفاة زوجها.

�نتق���ال �لكات���ب �لع���دل �لع���ام خ���ارج مقر عمل���ه لإجر�ء 

�لمعاملة.
16

)1000( درهم لأي �سخ�ص �آخر.
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