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Current Notary Services                                          خدمات التوثیق الحالیة

عقود الشركات
Companies Agreements  

تأسیس الشركات ❏
مالحق التعدیل❏
قرارات ذوي الصالحیة❏

إصدار الوكاالت 
 Power of Attorney Issuance

رسوم فسخ الوكالة ❏
إلغاء الوكاالت الصادرة من ❏

موثقین او من كتاب عدل

وكاالت األفراد ❏
وكاالت المؤسسات❏
وكاالت الشركات❏
وكاالت داخلیة وخارجیة❏
إصدار الوكاالت األجنبیة ❏

بعدة لغات
إصدار الوكالة بدون الحاجة ❏

لمعرفین او شھود
طباعة وإعتماد فوري❏

إلغاء الوكاالت 
Revoke Power of Attorney



Future Notary Services                 خدمات التوثیق المستقبلیة

الصكوك اإللكترونیة فقط (الصك الشامل)❏
نطاق جغرافي محدد لكل مدینة (اإلختصاص المكاني)❏

إفراغ العقار
Real Estate Closing

عقود التأجیر
● Lorem ipsum dolor sit amet 
● Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

توثیق العقود واإلقرارات
● Lorem ipsum dolor sit amet
● Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

توثیق التنازالت والكفاالت

التنازالت

الكفاالت

عقود تأجیر العقارات ❏
عقود تأجیر األموال المنقولة❏
عقود الخدمات والمقاوالت❏

عقود التأجیر 
Lease Agreements 

العالمات التجاریة❏
براءات اإلختراع❏
حقوق المؤلف❏

حقوق الملكیة الفكریة 
 Intellectual Property Rights

عقود السیارات واألدوات❏
عقود مواد البناء❏
عقود األجھزة واألثاث❏
وغیرھا من عقود األموال المنقولة❏

عقود األموال المنقولة
Movable Property Contracts 



Notary Requirements
➢ Legal capacity
➢ 18 years old as minimum age
➢ Speech or writing ability

➢ Valid ID
○ Commercial register
○ Company’s agreement
○ Power of attorney / Title
○ Valid Documents

➢ Send all supported documents & drafting
➢ Make an appointment & payment

➢ Transaction approval
➢ Fingerprint
➢ Signature 

متطلبات التوثیق
األھلیة الشرعیة والنظامیة❏
18 سنة كحد أدنى للعمر❏
القدرة على النطق أو الكتابة❏

تقدیم أصل الھویة الوطنیة او ھویة المقیم❏
سریان صالحیة الھویات لجمیع األطراف❏

السجل التجاري ❏
نظام الشركة (العقد او النظام األساسي)❏
صك الوكالة / صك الملكیة❏
سریان صالحیة جمیع المستندات❏

إرسال جمیع المستندات الالزمة والصیاغة المطلوبة❏
حجز الموعد ودفع الرسوم❏

الموافقة على عملیة التوثیق❏
بصمة إلكترونیة معتمدة ومسجلة في (األحوال المدنیة)❏
التوقیع على الصك بالموافقة واالستالم❏



  فـارس عبدهللا الفـوزان محامي وموثق معتمد
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