
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dear Colleague, 

 

Al Jallaf is pleased to offer a professional private notary 

service at competitive fixed-fee rates. 
 

We are happy to announce that Al Jallaf has been authorized to offer Private Notary Services 

to companies and individuals in Dubai. These services were previously only available 

through government Notary Public branches, but are now also available from a select number 

of UAE Advocacy Firms. 

 
Al Jallaf’s Private Notary Services are provided by Managing Partner, Amna Al Jallaf, 

supported by a skilled team of bilingual Senior and Junior Lawyers. Al Jallaf can now 

notarise a wide range of documents for a fixed fee (see attached), including: 

 

 Memoranda of Association of LLCs; 

 Memoranda of Association of Partnerships; 

 Memoranda of Association of Civil Works Company; 

 Agreements for the Appointment of UAE National Service Agents; and 

 General and Specific Powers of Attorney. 

 
Private notary services are available by appointment only. Our office hours are Sunday-

Thursday, 9:00 am to 5:00 pm. To request an appointment, please use the contact details 

below.  

 

Yours faithfully, 

 

 

 

AL JALLAF ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS 
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 Document Type Notary Service Notary Public Fees 
Al Jallaf 

Fixed Fee 

1. Memorandum of Association of 

an LLC 

1- Attestation of signatures on 

an instrument with a value of up 

to AED 100,00 

 

2- Attestation of Signatures on 

an Instrument with a Value 

Exceeding AED 100,000 

AED 300 per signature on the 

instrument  

 

 

0.5% of the Value of the 

Instrument subject to a 

Maximum of AED 15,000 

AED 1,200 

2. Memorandum of Association of 

a Civil Works Company 

1- Attestation of signatures on 

an instrument with a value of up 

to AED 100,000 

 

2- Attestation of signatures on 

an instrument with a value 

exceeding  AED 100,000 

AED 300 per signature on the 

instrument 

 

 

0.5% of the value of the 

instrument subject to a 

maximum of AED 15,000 

AED 1,200 

3. Agreement for the Appointment 

of a Local service Agent 

1- Attestation of signatures on 

an instrument with a value up to 

AED 100,000 

 

2- Attestation of signatures on 

an instrument with a value 

exceeding AED 100,000 

AED 300 per signature on the 

instrument 

 

 

0.5%  of the value of the 

instrument subject to a 

maximum of AED 15,000 

AED 1,200 

4. Job Offer 1- Attestation of signatures on 

an instrument with a value up to 

AED 100,000 

 

2- Attestation of signatures on 

an instrument with a value 

exceeding AED 100,000 

AED 300 per signature on the 

instrument 

 

 

0.5%  of the value of the 

instrument subject to a 

maximum of AED 15,000 

AED 400 

5. Endorsement of Signature Attestation of signatures on an 

instrument of unknown value 

AED 200 per signature on the 

Power of Attorney 
AED 400 

6. Undertaking to the Ministry of 

Labor 

Attestation of signatures on an 

instrument of unknown value 

AED 200 per signature on the 

Power of Attorney 
AED 400 

7. Declaration of  Residency  Attestation of signatures on an 

instrument of unknown value 

AED 200 per signature on the 

Power of Attorney 
AED 400 

8. Declaration of Unemployment Attestation of signatures on an 

instrument of unknown value 

AED 200 per signature on the 

Power of Attorney 
AED 400 

9. Power of Attorney for Follow 

Up 

Attestation of General Power of 

Attorney or Special Power of 

Attorney 

AED 100 per signature on the 

Power of Attorney AED 400 
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 Document Type Notary Service Notary Public Fees 
Al Jallaf 

Fixed Fee 

10. Power of Attorney for 

Inheritance Certificate 

Attestation of General Power of 

Attorney or Special Power of 

Attorney 

AED 100 per signature on the 

Power of Attorney AED 400 

11. Power of Attorney for 

Trademarks 

Attestation of General Power of 

Attorney or Special Power of 

Attorney 

AED 100 per signature on the 

Power of Attorney AED 400 

12. Power of Attorney and 

Declaration to the Ministry of 

Labor 

Attestation of General Power of 

Attorney or Special Power of 

Attorney 

AED 100 per signature on the 

Power of Attorney AED 400 

13. Judicial Notice Through the 

Applicant 

Attestation of Judicial Notice AED 200 
AED 400 

14. Visit Visa Sponsorship 

Declaration 

Attestation of signatures on an 

instrument of unknown value 

AED 200 per signature on the 

Power of Attorney 
AED 400 

15. Agreement for the Appointment 

of a UAE National Service 

Agent 

1- Attestation of signatures on 

an instrument with a value of up 

to AED 100,000 

 

2- Attestation of signatures on 

an instrument with a value 

exceeding  AED 100,000 

AED 300 per signature on the 

instrument 

 

 

0.5% of the value of the 

instrument subject to a 

maximum of AED 15,000 

AED 1,200 

16. Power of Attorney for Tenancy 

Disputes 

Attestation of General Power of 

Attorney or Special Power of 

Attorney 

AED 100 per signature on the 

Power of Attorney AED 400 

17. Minutes of Meeting Attestation of signatures on an 

instrument of unknown value 

AED 200 per signature on the 

Power of Attorney 
AED 400 

18. Memorandum of Association of 

a Partnership 

1- Attestation of signatures on 

an instrument with a value of up 

to AED 100,000 

 

2- Attestation of signatures on 

an instrument with a value 

exceeding  AED 100,000 

AED 300 per signature on the 

instrument 

 

 

0.5% of the value of the 

instrument subject to a 

maximum of AED 15,000 

AED 1,200 

19. Declaration of Cancellation of a 

Power of Attorney in the 

Presence of the Principal and 

Attorney 

Attestation of signatures on an 

instrument of unknown value 

AED 200 per signature on the 

Power of Attorney 
AED 400 

20. Power of Attorney for 

Residency and Foreign Affairs 

Attestation of General Power of 

Attorney or Special Power of 

Attorney 

AED 100 per signature on the 

Power of Attorney AED 400 
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 Document Type Notary Service Notary Public Fees 
Al Jallaf 

Fixed Fee 

21. Annulment of Memorandum of 

Association of an LLC 

Attestation of signatures on an 

instrument of unknown value 

AED 200 per signature on the 

Power of Attorney 
AED 400 

22. Annulment of Memorandum of 

Association of a Partnership 

Attestation of signatures on an 

instrument of unknown value 

AED 200 per signature on the 

Power of Attorney 
AED 400 

22. Annulment of Memorandum of 

Association of a Partnership 

Attestation of signatures on an 

instrument of unknown value 

AED 200 per signature on the 

Power of Attorney 
AED 400 

23. Annulment of Memorandum of 

Association of a Civil Works 

Company 

Attestation of signatures on an 

instrument of unknown value 

AED 200 per signature on the 

Power of Attorney AED 400 

24. Annulment of Agreement for the 

Appointment of a Local Service 

Agent 

Attestation of signatures on an 

instrument of unknown value 

AED 200 per signature on the 

Power of Attorney AED 400 

25. Judicial Notice to Cancel a 

Power of Attorney through the 

Applicant 

Attestation of Judicial Notice AED 200 

AED 400 

26. Request for an Additional Copy 

of a Document 

 AED 5 per page AED 5 

per page 

 

The above fixed fee rates are accurate as at 23 June 2016, and are subject to change. The 

most up to date fee rates are published on our website (www.aljallaflegal.com).  

http://www.aljallaflegal.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 السادة الزمالء          المحترمين،،،

 
 :تحية طيبة،،، و بعد

 

يُسر مكتب الجالف أن يقدم خدمة الكاتب العدل الخاص بمنتهى المهنية نظير 

 .منافسة للغاية أتعاب محددة
 
صديقات تقديم خدمات التتم التصريح له بقد للمحاماة و االستشارات القانونية  الجالف مكتب أنا أن نعلن نسعديو

لكاتب من خالل فروع افي السابق متوفرة كانت هذه الخدمات قد و. الخاصة للشركات واألفراد في دبيالعدلية 
 .ارةختب المحاماة اإلماراتية المُ خالل عدد من مكاتأيضا من وفرة اآلن مت ها، ولكنل التابعة للحكومة فقط العد

 

الجالف،  هآمن /المحامية األستاذة  الجالف من قبل المدير الشريك، بمكتب كاتب العدل الخاصال يتم توفير خدمات
حترف من كبار المحامين والمساعدين القانونين الذين يتحدثون اللغتين العربية واإلنجليزية م عمل فريق ويساندها

لطفًا )المستنندات نظير أتعاب محددة مجموعة واسعة من  توثيقتصديق و الجالف اآلنكتب يمكن لم. بطالقة
 :و منها، (المرفقطلع على ا
 

 م.م.عقود تأسيس شركات ذ. 

 عقود تأسيس شركات تضامنية 

 عقود تأسيس شركات أعمال مدنية 

 عقود تعيين وكالء خدمات محليين 

 التوكيالت العامة و الخاصة 

 
 9ساعات دوام المكتب من األحد إلى الخميس الساعة . كاتب العدل الخاص بميعاد مسبق فقطالتتوفر خدمات 
 .برجاء استخدام تفاصيل االتصال الموضحة أدناه ألخذ موعد .مساءاً  5صباحًا و حتى 

 
 و تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 
 

 
 
 الجالف للمحاماة و االستشارات القانونية



الخاص العدل كاتب رسوم     

   
 

1 

األتعاب المحددة 

لمكتب الجالف 

للمحاماة 

واالستشارات 

 القانونية

 نوع المستند خدمة الكاتب العدل الخاص مقدار الرسم الخاص بكاتب العدل

 

درهم 00211  

درهم عن توقيع كل طرف من  033

 أطراف المحرر

التوقيعات في التصديق على . 1

المحرر الذي ال تزيد قيمته على مائة 

 ألف درهم

 .1 .م.م.عقد تأسيس شركة ذ  

من قيمة المحرر و بحد %( 3.5)

 (درهم 150333)أقصى 

التصديق على التوقيعات في . 2

المحرر الذي تزيد قيمته على مائة ألف 

 درهم

درهم 00211  

درهم عن توقيع كل طرف من  033

 أطراف المحرر

التصديق على التوقيعات في . 1

المحرر الذي ال تزيد قيمته على مائة 

 ألف درهم

 .2 عقد تأسيس شركة أعمال مدنية

من قيمة المحرر و بحد %( 3.5)

 (درهم 150333)أقصى 

التصديق على التوقيعات في . 2

المحرر الذي تزيد قيمته على مائة ألف 

 درهم

درهم 00211  

طرف من درهم عن توقيع كل  033

 أطراف المحرر

التصديق على التوقيعات في . 1

المحرر الذي ال تزيد قيمته على مائة 

 ألف درهم

 .0 عقد تعيين وكيل خدمات محلي

من قيمة المحرر و بحد %( 3.5)

 (درهم 150333)أقصى 

التصديق على التوقيعات في . 2

المحرر الذي تزيد قيمته على مائة ألف 

 درهم

درهم 011  

درهم عن توقيع كل طرف من  033

 أطراف المحرر

التصديق على التوقيعات في . 1

المحرر الذي ال تزيد قيمته على مائة 

 ألف درهم

 .4 عرض عمل

من قيمة المحرر و بحد %( 3.5)

 (درهم 150333)أقصى 

التصديق على التوقيعات في . 2

المحرر الذي تزيد قيمته على مائة ألف 

 درهم

درهم 011  
درهم عن كل توقيع كل طرف  233

 من أطراف المعاملة 

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 الغير محدد القيمة

 .5 إقرار اعتماد توقيع

درهم 011  
درهم عن كل توقيع كل طرف  233

 من أطراف الوكالة

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 الغير محدد القيمة

 .6 إقرار و تعهد لوزارة العمل

درهم 011  
درهم عن كل توقيع كل طرف  233

 من أطراف الوكالة

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 الغير محدد القيمة

 .7 قرار بالسكن 



الخاص العدل كاتب رسوم     
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األتعاب المحددة 

لمكتب الجالف 

للمحاماة 

واالستشارات 

 القانونية

 نوع المستند خدمة الكاتب العدل الخاص مقدار الرسم الخاص بكاتب العدل

 

درهم 011  
درهم عن كل توقيع كل طرف  233

 من أطراف الوكالة

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 الغير محدد القيمة

 .8 إقراربعدم العمل     

درهم 011  
درهم عن كل توقيع كل طرف  133

 من أطراف الوكالة

التصديق على الوكالة العامة أو 

 الخاصة

 .9 توكيل بالمراجعات    

درهم 011  
درهم عن كل توقيع كل طرف  133

 من أطراف الوكالة

التصديق على الوكالة العامة أو 

 الخاصة

 .13 توكيل بإشهاد حصر ورثة

درهم 011  
توقيع كل طرف درهم عن كل  133

 من أطراف الوكالة

التصديق على الوكالة العامة أو 

 الخاصة

 .11 توكيل خاص بالعالمات التجارية

درهم 011  
درهم عن كل توقيع كل طرف  133

 من أطراف الوكالة

التصديق على الوكالة العامة أو 

 الخاصة

 .12 توكيل و إقرار لوزارة العمل

درهم 011  .10 إنذار عدلي بيد الُمخطر اإلنذار العدليالتصديق على  درهم 233 

درهم 011  
درهم عن كل توقيع كل طرف  233

 من أطراف الوكالة

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 الغير محدد القيمة

 .14 إقرار كفالة للزيارة

درهم 00211  

درهم عن توقيع كل طرف من  033

 أطراف المحرر

التصديق على التوقيعات في . 1

المحرر الذي ال تزيد قيمته على مائة 

 ألف درهم

 .15 عقد تعيين وكيل خدمات مواطن

من قيمة المحرر و بحد %( 3.5)

 (درهم 150333)أقصى 

التصديق على التوقيعات في . 2

المحرر الذي تزيد قيمته على مائة ألف 

 درهم

 

درهم 011  
درهم عن كل توقيع كل طرف  133

 من أطراف الوكالة

التصديق على الوكالة العامة أو 

 الخاصة

 .16 توكيل خاص بالمنازعات اإليجارية

درهم 011  
درهم عن كل توقيع كل طرف  233

 من أطراف الوكالة

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 الغير محدد القيمة

 . 17 محضر إجتماع

درهم 00211  

درهم عن توقيع كل طرف من  033

 أطراف المحرر

التصديق على التوقيعات في . 1

المحرر الذي ال تزيد قيمته على مائة 

 ألف درهم

 .18 عقد تأسيس شركة تضامنية

من قيمة المحرر و بحد %( 3.5)

 (درهم 150333)أقصى 

التصديق على التوقيعات في . 2

المحرر الذي تزيد قيمته على مائة ألف 

 درهم



الخاص العدل كاتب رسوم     
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األتعاب المحددة 

لمكتب الجالف 

للمحاماة 

واالستشارات 

 القانونية

 نوع المستند خدمة الكاتب العدل الخاص مقدار الرسم الخاص بكاتب العدل

 

درهم 011  
درهم عن كل توقيع كل طرف  233

 أطراف الوكالة من

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 الغير محدد القيمة

 .19 إلغاء وكالة بحضور الوكيل و الموكل

درهم 011  
درهم عن كل توقيع كل طرف  133

 من أطراف الوكالة

التصديق على الوكالة العامة أو 

 الخاصة

 .23 توكيل اإلقامة وشؤون األجانب

درهم 011  
توقيع كل طرف درهم عن كل  233

 من أطراف المعاملة

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 الغير محدد القيمة

 .21 .(م.م.ذ)فسخ عقد تأسيس شركة 

درهم 011  
درهم عن كل توقيع كل طرف  233

 من أطراف المعاملة

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 الغير محدد القيمة

 .22 فسخ عقد تأسيس شركة تضامنية

درهم 011  
درهم عن كل توقيع كل طرف  233

 من أطراف المعاملة

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 الغير محدد القيمة

 .20 فسخ عقد تأسيس شركة أعمال مدنية

درهم 011  
درهم عن كل توقيع كل طرف  233

 من أطراف المعاملة

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 الغير محدد القيمة

 .24 خدمات محليفسخ عقد وكيل 

درهم 011  .25 إنذار عدلي بإلغاء وكالة بيد الُمخطر التصديق على اإلٌنذار العدلي درهم 233 

دراهم عن كل  5

 صفحة

 .26 طلب نسخة إضافية من الُمحرر  دراهم عن كل صفحة 5

  

لالطالع على أخر مستجدات األتعاب يرجى مراجعة . وتخضع للتغيير ،2316 يونيو 20من تاريخ  المعتمدةهي األتعاب المحددة الواردة أعاله 

 (.www.aljallaflegal.com)اإللكتروني  موقعنا
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