
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الزمالء          المحترمين،،،العمالء الكرام و السادة 

 
 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 ا أن نعلن أننسعديو

لكاتب من خالل فروع افي السابق متوفرة كانت هذه الخدمات قد الخاصة للشركات واألفراد في دبي. والعدلية 
 ارة.ختماراتية المُ خالل عدد من مكاتب المحاماة اإلأيضا 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

المستنندات نظير أتعاب محددة )لطفاً مجموعة واسعة من  توثيقتصديق و نالجالف اآليمكن لمكتب . بطالقة
 :و منهاالمرفق(، طلع على ا

 

شركات الشخص و  مدنيةالعمال األشركات و  تضامنيةالشركات و ال شركات ذ.م.م.العقود تأسيس  •
 و عقود بيع القوارب و السفن ووكالء مواطنين عقود تعيين وكالء خدمات محليينالواحد و 

شركات و  مدنيةالعمال األشركات و  تضامنيةالشركات و ال شركات ذ.م.م.العقود تأسيس مالحق  •
  الشخص الواحد

شركات الشخص و فسخ عقود تأسيس الشركات ذ.م.م. و الشركات التضامنية و شركات األعمال المدنية  •
 عقود تعيين وكالء خدمات محليينالواحد و 

  روض العملعاعتمادات التوقيعات و  •

 بمختلف أنواعها  الت العامة و الخاصةاالوكاإلقرارات و  •

  لكافة أنواع الشركات و محاضر االجتماعات اإلنذارات العدلية •

 
 9كاتب العدل الخاص بميعاد مسبق فقط. ساعات دوام المكتب من األحد إلى الخميس الساعة التتوفر خدمات 
 االتصال الموضحة أدناه. بياناتالتواصل معنا من خالل برجاء  ألخذ موعد .مساءً  5صباحاً و حتى 

 
 االحترام،و تفضلوا بقبول فائق 

 
 
 
 الجالف للمحاماة و االستشارات القانونية
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 درهم 1,200

درهم عن توقيع كل طرف من  300

 أطراف المحرر

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 الذي ال تزيد قيمته على مائة ألف درهم

 

 .1 .2 عقد تأسيس شركة ذ.م.م.   .1

 .2 .4 عقد تأسيس شركة تضامنية .3

 .3 .6 عقد تأسيس شركة أعمال مدنية  .5

 .4 .8 دالشخص الواح ةعقد شرك .7 

المحرر و بحد %( من قيمة 0.5)

 درهم( 15,000أقصى )

 .5 مواطن يلعقد تعيين وك .9 

 .6 خدمات محلي  يلعقد تعيين وك 

 .7 عقد تنازل عن حصص 

 

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 الذي تزيد قيمته على مائة ألف درهم

 .8 عقد بيع حصص وملحق تعديل

 .9 ملحق تعديل  حصص و تنازل عنعقد 

 .10 عقد بيع حصص وفسخ شراكة

 .11 عقد بيع حصص

 .12 عقد بيع محل تجاري 

 .13 عقد هبة حصص وملحق تعديل 

 .14 عقد بيع محل تجاري   

 درهم 1,000

درهم عن توقيع كل طرف من  200

 أطراف المحرر

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 غير محدد القيمة 

 .15 عقد هبة حصص وملحق تعديل

 

 

درهم عن توقيع كل طرف من  300

 أطراف المحرر

 

 

التوقيعات في المحرر التصديق على 

 الذي ال تزيد قيمته على مائة ألف درهم

 .16 عقد تأسيس شركة أعمال مدنيةملحق 

 .17 عقد تأسيس شركة تضامنيةملحق 

 
%( من قيمة المحرر و بحد 0.5)

 درهم( 15,000أقصى )

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 الذي تزيد قيمته على مائة ألف درهم

الشخص  ةشركملحق عقد تأسيس 

 دالواح

18 . 
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درهم 008  

درهم عن كل توقيع كل طرف  200

 المحررمن أطراف 

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 الغير محدد القيمة

 .19 فسخ عقد تأسيس شركة )ذ.م.م.(

 .20 فسخ عقد تأسيس شركة تضامنية

 .21 فسخ عقد تأسيس شركة أعمال مدنية

 .22 شركة الشخص الواحدفسخ عقد 

 .23 فسخ عقد وكيل خدمات محلي  

درهم 400  

درهم عن توقيع كل طرف من  300

 أطراف المحرر

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 الذي ال تزيد قيمته على مائة ألف درهم

 .24 عرض عمل

%( من قيمة المحرر و بحد 0.5)

 درهم( 15,000أقصى )

على التوقيعات في المحرر لتصديق ا

 الذي تزيد قيمته على مائة ألف درهم

درهم 1,200  

درهم عن توقيع كل طرف من  300

 أطراف المحرر

لتصديق على التوقيعات في المحرر ا

 الذي ال تزيد قيمته على مائة ألف درهم

 .25 قارب عقد بيع

 .26 سفينة عقد بيع 

 .27 إقرار بيع وسيلة بحرية  

%( من قيمة المحرر و بحد 0.5)

 درهم( 15,000أقصى )

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 الذي تزيد قيمته على مائة ألف درهم

 .28 إقرار إستالم مبلغ

 .29 إقرار مديونية

درهم 400  

درهم عن كل توقيع كل طرف  200

 حررمن أطراف الم

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 الغير محدد القيمة

 .30 توقيعإقرار اعتماد 

 .31 إقرار و تعهد لوزارة العمل

درهم 400  

درهم عن توقيع كل طرف من  200

 أطراف المحرر

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 غير محدد القيمة 

 .32 قضيةتنازل عن  إقرار

عن توقيع كل طرف من درهم  300

 أطراف المحرر

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 الذي ال تزيد قيمته على مائة ألف درهم

 .33 رار تنازل عن مصنف فكريإق

 .34 تنازل عن بالغ إقرار  

قيمة المحرر و بحد %( من 0.5) 

 درهم( 15,000أقصى )

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 الذي تزيد قيمته على مائة ألف درهم

 .35 إقرار سند أمانة

 .36 إقرار تنازل عن حصص 
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درهم 400  
درهم عن كل توقيع كل طرف  200

 حررالممن أطراف 

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 الغير محدد القيمة

 .37 إقراربعدم العمل 

درهم 400  
درهم عن كل توقيع كل طرف  200

 حررالممن أطراف 

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 الغير محدد القيمة

 .38 قرار بالسكنإ

درهم 400  
درهم عن كل توقيع كل طرف  200

 حررالممن أطراف 

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 الغير محدد القيمة

إلغاء وكالة بحضور الوكيل و إقرار  

 الموكل

39. 

درهم 400  
درهم عن كل توقيع كل طرف  200

 حررالممن أطراف 

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 الغير محدد القيمة

 .40 إقرار كفالة للزيارة

 .41 توكيل عــــــــام    

درهم 400  
درهم عن توقيع كل طرف من  100

 وكالةالأطراف 

التصديق على الوكالة العامة أو 

 الخاصة

 .42 بالقضايا توكيل خاص

 .43 كيل عام بالقضاياتو

 .44 توكيل بالمراجعات 

 .45 توكيل عام بالعقارات

 .46 توكيل خاص بالعقارات

 .47 توكيل تأسيس منشأة

 .48 توكيل خاص بإدارة منشأة

 .49 توكيل بإشهاد حصر ورثة

 .50 توكيل خاص بالعالمات التجارية

 .15 توكيل خاص بالمنازعات اإليجارية

 .52 توكيل و إقرار لوزارة العمل

 .53 توكيل اإلقامة وشؤون األجانب

 .54 خاص بأرض منحة توكيل

 .55 بالمركبات عام  توكيل
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 .56 خاص بالمركبات توكيل   

درهم 400  .57 بالصادر /إنذار عدلي بيد الُمخطر التصديق على اإلنذار العدلي درهم 200 

درهم 400  
 /إنذار عدلي بإلغاء وكالة بيد الُمخطر التصديق على اإلٌنذار العدلي درهم 200

 بالصادر

58. 

درهم 008  
كل توقيع كل طرف درهم عن  200

 محررمن أطراف ال

التصديق على التوقيعات في المحرر 

 الغير محدد القيمة

محضر اجتماع جمعية عمومية لشركة 

 ذ.م.م

59. 

 . 60 محضر إجتماع حل وتصفية شركة

محضر اجتماع حل وتصفية شركة 

 ذ.م.م

61. 

 .62 محضر إجتماع

 

اإللكتروني  مراجعة موقعنا اءرجبلالطالع على أخر مستجدات األتعاب . همن تاريخ المعتمدةهي األتعاب المحددة الواردة أعاله 

(www.aljallaflegal.com.) 

 % من األتعاب5تطبق ضريبة القيمة المضافة بواقع  معاملة كمامنهما على كل لكل درهم إماراتي  20ضاف رسم المعرفة و رسم اإلبتكار بواقع ي

  المحددة لمكتب الجالف للمحاماة و االستشارات القانونية.
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