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ا�ستنـادا اإلــى القانــون املـالـي ال�سـادر باملر�سوم ال�سلطـانـي رقـــم 47/ 98،

واإىل قانــون الكتاب بالعـدل ال�ســادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقـم 2003/40،

واإلـى املر�سـوم ال�سلطـاين رقــم 2022/35 ب�سـاأن تنظيـــم اإدارة �ســـوؤون الق�سـاء 

واإىل القــرار الوزاري رقم 2016/175 ب�ساأن حتديد الر�سوم امل�ستحقة على اأعمال الكاتب بالعـدل 

واإىل موافقة وزارة املالية

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

Qô```!`J
#`````dhC’G IOÉ``ŸG

حتـــدد الر�ســوم امل�ستحقــة علــى اأعمــال الكـاتــب بالعــدل وفـق امللحق املرفــق.

á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
تعفى من الر�سوم املعامألت التي يجريها الكاتب بالعدل ملن يتمتعون بال�سمان األجتماعي. 

á````ãdÉãdG IOÉ``ŸG
يلغـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم 2016/175 امل�ســـار اإليــه كمــا يلغى كل ما يخالف هذا القــرار 

اأو يتعار�ض مع اأحكامه. 
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ين�ســر هذا القــرار فـي اجلريـــدة الر�سميــة ويعمــل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ســـره.
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     نائــــب رئيـــــ�ض املجلــــــ�ض األأعلـــى للق�ســــاء
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حترير الوثائق األآتية اأو امل�سادقة عليها 
وثائق الزواج - �سهادات الطألق - وثائق 

الرتمل - األإقرارات بكافة اأنواعها مبا فـي    
ذلك األإقرار بعدم الزواج - اإقرار الرجعة - 

األإقرار با�ستمرارية الزواج - اإقرارات 
ال�سداق العاجل واألآجل - األإقرار بالو�سية

)5(

خم�سة
-

حترير العقود اأو امل�سادقة عليها2
)20(

ع�سرون
-

3
حترير الوكاألت بكافة اأنواعها

 اأو امل�سادقة عليها
)5(

خم�سة

- بحد اأق�سى )5 خم�سة 
اأعوام.

- الر�سم عن كل موكل.

4

حترير الوكالة اخلا�سة بالبيع اأو التنازل 
عن )عقار حمدد - مركبة حمددة - �سجل 

جتاري حمدد اأو امل�سادقة عليها

)5(

خم�سة

- بحد اأق�سى )1 عام 
واحد.

- الر�سم عن كل موكل. 

5
ن تثبت  حترير الوكالة املتعلقة باألإرث 

لهم �سفة الوارث اأو امل�سادقة عليها
)1(

واحد

- بحد اأق�سى )5 خم�سة 
اأعوام.

- الر�سم عن كل موكل.

6

حترير الوكاألت املتعلقة 
ب�سناديق التقاعد املقامة من امل�ستفـيدين 

منها  اأو امل�سادقة عليها

)1(

واحد

- بحد اأق�سى )5 خم�سة 
اأعوام.

- الر�سم عن كل موكل.

اإ�سدار �سهادة من واقع ال�سجألت7
)5(

خم�سة
-

8
اإ�سدار ن�سخة اإ�سافـية اأو �سورة طبق األأ�سل 
من الوثائق اأو األإقرارات اأو العقود اأو الوكاألت

)5(

خم�سة
-
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