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 الخدمات اإللكترونية لنظام الكاتب العدل
  

اتعاب 
عند المكتب 

نتقال لمقر الا
 الموكل

اتعاب مكتب البحر 

ومشاركوه للمحاماة 

)إلجراء الخدمة داخل 

المكتب غير شاملة 

 %5رسوم الضريبة 

 مقدار الرسم الخاص بكاتب العدل 

 درهم ( 02) يضاف إليها 

 الخدمات                    البيان

 

 درهم 0581

 

 درهم 581

درهم عن توقيع كل طرف من  011

 أطراف المحرر 

 

التصديق على التوقيعات في المحرر الذي  -0

 الف درهم011التزيد قيمته على  

 

 م.معقد تأسيس شركة ذ. -1

 

من قيمة المحرر وبحد اقصى  %1.8 درهم 0081 درهم  0081

 درهم 08.111

التصديق على التوقيعات في المحرر الذي  -0

 الف درهم 011تزيد قيمته عن 

درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 581 درهم 0581

 أطراف المحرر 

 

التصديق على التوقيعات في المحرر الذي  -0

 الف درهم 011التزيد قيمته على 

 

 عقد تأسيس شركة تضامنية  -0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درهم 0081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درهم 0081

 

 

 

 

 

من قيمة المحرر وبحد اقصى  1.8%

 درهم 08.111

 

 

 

التصديق على التوقيعات في المحرر الذي  -0

 الف درهم 011تزيد قيمته عن 
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درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 581 درهم 0581

 أطراف المحرر 

 

التصديق على التوقيعات في المحرر الذي  -0

 الف درهم  011التزيد قيمته على 

 

 أعمال مدنية شركة عقد تأسيس  -3

 

من قيمة المحرر وبحد اقصى  %1.8 درهم 0081 درهم 0081

 درهم 08.111

التصديق على التوقيعات في المحرر الذي  -0

 الف درهم 011قيمته عن تزيد 

درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 581 درهم 0581

 أطراف المحرر 

 

التصديق على التوقيعات في المحرر الذي  -0

 الف درهم  011التزيد قيمته على 

 

 عقد تعيين وكيل خدمات محلي -4

من قيمة المحرر وبحد اقصى  %1.8 درهم 0081 درهم 0081

 درهم 08.111

التصديق على التوقيعات في المحرر الذي  -0

 الف درهم 011تزيد قيمته عن 

درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 581 درهم 0581

 أطراف المحرر 

 

التصديق على التوقيعات في المحرر الذي  -0

 الف درهم  011التزيد قيمته على 

 

 عقد بيع حصص -5

وبحد اقصى من قيمة المحرر  %1.8 درهم 0081 درهم 0081

 درهم 08.111

التصديق على التوقيعات في المحرر الذي  -0

 الف درهم 011تزيد قيمته عن 

درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 581 درهم 0581

 أطراف المحرر 

 

التصديق على التوقيعات في المحرر الذي  -0

 الف درهم  011التزيد قيمته على 

 

 عقد بيع حصص وملحق تعديل -6

 درهم 0081

 

 

 

 درهم 0081

 

من قيمة المحرر وبحد اقصى  1.8%

 درهم 08.111

التصديق على التوقيعات في المحرر الذي  -0

 الف درهم 011تزيد قيمته عن 

درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 581 درهم 0581

 أطراف المحرر 

 

 الف درهم 011الذي التزيد قيمته على -0

 

 

 شراكةعقد بيع حصص وفسخ  -7

من قيمة المحرر وبحد اقصى  %1.8 درهم 0081 درهم 0081

 درهم 08.111

 الف درهم 011الذي تزيد قيمته على  -0
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درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 581 درهم 0581

 أطراف المحرر 

 

التصديق على التوقيعات في المحرر الذي  -0

 الف درهم  011التزيد قيمته على 

 

 تنازل عن حصصعقد  -8

 درهم 0081

 

 

 درهم 0081

 

من قيمة المحرر وبحد اقصى  1.8%

 درهم 08.111

التصديق على التوقيعات في المحرر الذي  -0

 الف درهم 011تزيد قيمته عن 

درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 581 درهم 0581

 أطراف المحرر 

 

التصديق على التوقيعات في المحرر الذي  -0

 الف درهم 011قيمته على  التزيد

 

 عقد هبة حصص وملحق تعديل -9

من قيمة المحرر وبحد اقصى  %1.8 درهم 0081 درهم 0081

 درهم 08.111

التصديق على التوقيعات في المحرر الذي  -0

 الف درهم 011تزيد قيمته عن 

 

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 581 درهم 0581

 .أطراف المحرر

التصديق على التوقيعات في المحرر الغير  -0

 محدد قيمته

درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 581 درهم 0581

 أطراف المحرر 

 

التصديق على التوقيعات في المحرر الذي  -0

 الف درهم  011التزيد قيمته على 

 

 عقد تنازل عن حصص وملحق تعديل -12

المحرر وبحد اقصى من قيمة  %1.8 درهم 0081 درهم 0081

 درهم 08.111

التصديق على التوقيعات في المحرر الذي  -0

 الف درهم 011تزيد قيمته عن 

درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم 0011

 أطراف المحرر 

 

التصديق على التوقيعات في المحرر الذي  -0

 الف درهم  011التزيد قيمته على 

 

 عقد بيع محل تجاري -11

 درهم  0081

 

 درهم 0081

 

من قيمة المحرر وبحد اقصى  1.8%

 درهم 08.111

التصديق على التوقيعات في المحرر الذي  -0

 الف درهم 011تزيد قيمته عن 
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درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم 0011

 أطراف المحرر 

 

التصديق على التوقيعات في المحرر الذي  -0

 الف درهم  011التزيد قيمته على 

 

 عقد بيع سفينة / قارب -10

من قيمة المحرر وبحد اقصى  %1.8 درهم 0081 درهم 0081

 درهم 08.111

التصديق على التوقيعات في المحرر الذي  -0

 الف درهم 011تزيد قيمته عن 

عند توقيع كل طرف من  درهم 011 درهم 081 درهم 0081

 أطراف المحرر

التصديق على التوقيعات في المحرر الغير محدد 

 قيمته
 فسخ عقد تأسيس شركة ذ.م.م -13

 درهم 581 درهم 0581

 

درهم عند توقيع كل طرف من  011

 أطراف المحرر

 عقد غير محدد المقيمة

 
 فسخ عقد تأسيس شركة تضامنية -14

عند توقيع كل طرف من  درهم 011 درهم 081 درهم 0081

 أطراف المحرر

التصديق على التوقيعات في المحرر الغير محدد 

 قيمته
 فسخ عقد تأسيس شركة أعمال مدنية -15

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 581 درهم 0581

 أطراف المحرر

التصديق على التوقيعات في المحرر الغير محدد 

 قيمته
 دمات محليفسخ عقد وكيل خ -16

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 581 درهم 0581

 أطراف المحرر

التصديق على التوقيعات في المحرر الغير محدد 

 قيمته
 فسخ عقد تأسيس شركة للشخص الواحد -17

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 581 درهم 0581

 أطراف المحرر

 ذ.م.م ملحق عقد تأسيس شركة -18 غير محددة القيمة

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم 0011

 أطراف المحرر

 ملحق عقد تأسيس شركة تضامنية -19 غير محددة القيمة                   

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 581 درهم 0581

 أطراف المحرر

 ملحق عقد تأسيس شركة أعمال مدنية -02 غير محددة القيمة

درهم عند توقيع كل طرف من  200 درهم 581 درهم 0581

 أطراف المحرر

 

التصديق على التوقيعات في المحرر الغير محدد 

 قيمته
 ملحق عقد تأسيس شركة الشخص الواحد-01

درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم 0011

 اطراف المحرر

 توكيل عام بالمركبات -00 محرر غير محدد القيمة 

درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم 0011

 اطراف المحرر

 توكيل خاص بالمركبات-03 محرر غير محدد القيمة
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درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم 0011

 اطراف المحرر

 توكيل عام بالعقارات -04 محرر غير محدد القيمة

من درهم عن توقيع كل طرف  011 درهم 011 درهم 0011

 اطراف المحرر

 توكيل بتأسيس منشأة -05 محرر غير محدد القيمة

درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم 0011

 اطراف المحرر

 توكيل خاص بإدارة منشأة -06 محرر غير محدد القيمة

درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم 0011

 اطراف المحرر

 توكيل عام بالتركات-07 محرر غير محدد القيمة

درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم 0011

 اطراف المحرر

 توكيل خاص بأرض منحه-08 محرر غير محدد القيمة

درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم 0011

 اطراف المحرر

 توكيل خاص بالعقارات  -09 محرر غير محدد القيمة

درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم 0011

 اطراف المحرر

 توكيل عام -32 محرر غير محدد القيمة

درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم  0011

 اطراف المحرر

 توكيل خاص بالقضايا -31 محرر غير محدد القيمة

درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم 0011

 اطراف المحرر

 توكيل عام بالقضايا  -30 القيمة محرر غير محدد

درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم 0011

 اطراف المحرر

 توكيل خاص بالمنازعات االيجارية -33 محرر غير محدد القيمة

درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم 0011

 اطراف المحرر

 توكيل واقرار لوزارة الموارد البشرية والتوطين -34 محرر غير محدد القيمة

درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم 0011

 اطراف المحرر

 توكيل خاص بالعالمات التجارية-35 محرر غير محدد القيمة

درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم  0011

 اطراف المحرر

 االقامة وشؤون االجانبتوكيل -36 محرر غير محدد القيمة

درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم 0011

 اطراف المحرر

 توكيل بالمراجعات-37 محرر غير محدد القيمة

درهم عن توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم  0011

 اطراف المحرر

 توكيل بإشهاد حصر ورثة -38 محرر غير محدد القيمة
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درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم 0011

 أطراف المحرر

 الف درهم 011التزيد قيمته على  -0

 
 اقرار -39

من قيمة المحرر وبحد اقصى  %1.8 دهم 011 درهم 0011

 درهم 08.111

 الف درهم 011الذي تزيد قيمته عن  -0

 

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم 0011

 أطراف المحرر

 غير محدد القيمة  -0

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 581 درهم 0581

 أطراف المحرر

 اقرار اعتماد توقيع -42 محرر غير محدد القيمة

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 081 درهم 0081

 أطراف المحرر

 اقرار بعدم العمل -41 محرر غير محدد القيمة

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم 0011

 أطراف المحرر

 اقرار بالسكن -40 محرر غير محدد القيمة

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم 0011

 أطراف المحرر

 اقرار وتعهد لوزارة الموارد البشرية والتوطين-43 محرر غير محدد القيمة

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 081 درهم 0081

 أطراف المحرر

 إقرار كفالة للزيارة -44 محرر غير محدد القيمة

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 081 درهم 0081

 أطراف المحرر

 إقرار بإلغاء وكالة بحضور الموكل والوكيل -45 محرر غير محدد القيمة

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 811 درهم 0811

 أطراف المحرر

 

 الف درهم 011التزيد قيمته على الذي -0

 
 اقرار مديونية  -46

من قيمة المحرر وبحد اقصى  %1.8 درهم 011 درهم 0011

 درهم 08.111

 الف درهم 011الذي تزيد قيمته عن  -0

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 811 درهم 0811

 أطراف المحرر

 

 اقرار باستالم مبلغ -47 الف درهم 011الذي التزيد قيمته على -0

من قيمة المحرر وبحد اقصى  %1.8 درهم 511 درهم 0511

 درهم 08.111

 الف درهم 011الذي تزيد قيمته عن  -0

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم511 درهم 0511

 أطراف المحرر

 إقرار بيع وسيلة بحرية -48 الف درهم 011الذي التزيد قيمته على -0

mailto:bahradvt@emirates.net.ae


 

 الـبــــحـر ومشاركـــوه
AL BAHAR & ASSOCIATES 

Advocates & Legal Consultancy 
 

  

Dubai, P.O. Box 49408 Dubai, UAE  t: +971 4 3245444  f: +9710403245333 

Abu Dhabi, P. O. Box 110910 Abu Dhabi, UAE  t: +971 2 4410 825  f:  +971 2 4410 823 

Email: bahradvt@eim.ae – www.albaharadvocates.ae 

 

 

من قيمة المحرر وبحد اقصى  %1.8 درهم 0081 درهم 0081

 درهم 08.111

 الف درهم 011الذي تزيد قيمته عن  -0

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم 0011

 أطراف المحرر

 

 اقرار تنازل عن بالغ -49 الف درهم 011الذي التزيد قيمته على -0

 درهم  0011

 

 درهم 011

 

وبحد اقصى من قيمة المحرر  1.8%

 درهم 08.111

 الف درهم 011الذي تزيد قيمته عن  -0

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم 0011

 أطراف المحرر

 اقرار تنازل عن قضية -52 الف درهم 011الذي التزيد قيمته على -0

من قيمة المحرر وبحد اقصى  %1.8 درهم 811 0811

 درهم 08.111

 الف درهم 011عن  الذي تزيد قيمته -0

 

0811 

 

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 811

 أطراف المحرر

 غير محدد القيمة  -0

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 081 درهم 0081

 أطراف المحرر

 إقرار تنازل عن حصص -51 الف درهم011الذي التزيد قيمته على -0

 درهم 011 درهم 0011

 

المحرر وبحد اقصى من قيمة  1.8%

 درهم 08.111

 الف درهم 011الذي تزيد قيمته عن  -0

 

 درهم  011 درهم 0011

 

درهم عند توقيع كل طرف من  011

 أطراف المحرر

 محرر غير محدد القيمة  -0

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 581 درهم 0581

 أطراف المحرر

 اقرار تنازل عن مصنف فكري -50 الف درهم 011الذي التزيد قيمته على -0

 

من قيمة المحرر وبحد اقصى  %1.8 درهم 0011 درهم 0011

 درهم 08.111

 الف درهم 011الذي تزيد قيمته عن  -0

 

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم 0011

 أطراف المحرر

 محرر غير محدد القيمة  -0

كل طرف من  درهم عند توقيع 011 درهم 581 درهم 0581

 أطراف المحرر

 اقرار سند أمانة -53 الف درهم011الذي التزيد قيمته على -0
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 درهم 0081 درهم 0081

 

من قيمة المحرر وبحد اقصى  1.8%

 درهم 08.111

 الف درهم 011الذي تزيد قيمته عن  -0

 

 درهم 0081 درهم 0081

 

درهم عند توقيع كل طرف من  011

 أطراف المحرر

 غير محدد القيمةمحرر   -0

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 011 درهم 0011

 أطراف المحرر

 إقرار عدم منافسة-54 محرر غير محدد القيمة

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 081 درهم 0081

 أطراف المحرر

 انذار عدلي / اخطار عدلي -55 محرر غير محدد القيمة

 انذار عدلي بإلغاء وكالة -65 محرر غير محدد القيمة عن كل طرف 011 درهم 081 درهم 0081

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 0181 درهم 0181

 أطراف المحرر

 محضر اجتماع -57 محرر غير محدد القيمة

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 0111 درهم 0111

 أطراف المحرر

 بحل وتصفية شركة اجتماعمحضر  -85 محرر غير محدد القيمة

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 0081 درهم 0081

 أطراف المحرر

بحل وتصفية شركة ذات مسؤولية  اجتماعمحضر -59 محرر غير محدد القيمة

 محدودة

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 081 درهم 0081

 أطراف المحرر

 جمعية عمومية لشركة ذ.م.ممحضراجتماع  -62 محرر غير محدد القيمة

درهم عند توقيع كل طرف من  011 درهم 811 درهم 0811

 أطراف المحرر

 عرض عمل -61 الف درهم 011الذي التزيد قيمته على -0

من قيمة المحرر وبحد اقصى  %1.8 درهم 581 درهم 0581

 درهم 08.111

 الف درهم011الذي تزيد قيمته عن   -0

 درهم  581 درهم 0581

 

درهم عند توقيع كل طرف من  011

 أطراف المحرر

 الف درهم 011الذي التزيد قيمته على -0

 
 تحويل أسهم وملحق تعديل  -60

من قيمة المحرر وبحد اقصى  %1.8 درهم 0081 درهم 0081

 درهم 08.111

 الف درهم011الذي تزيد قيمته عن   -0

 نسخة إضافية من المحررطلب  -63  دراهم عن كل صفحة 8 دراهم عن كل صفحة 8
 
 .درهم 02 –ضافة إلى رسم المعرفة ورسم االبتكار إلباضريبة القيمة المضافة على جميع الخدمات  %5اعاله ال تشمل حظة: الرسوم الم
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