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إدارة الكاتب العدل والتوثيق
 Notary Public and
Attestation Division

طلب انتقال

نموذج  052 
اإلصدار    1 / 2014

ADJD-JSB-NPD-08-01

للعنوان التايل: 
املنطقة: .........................................................................  رقم الهاتف: ................................................
املكان: ...................................................................................................................................................   
ا�سم مقدم الطلب: ................................................................................................................................

لالستعمال الرسمي
يقيد الطلب بال�سجل اخلا�ص ويكلف )املوظف املخت�ص(: ...........................................................................................................................................................

من وحدة: ........................................................................ بالنتقال اإلى العنوان املذكور اأعله لإمتام املعاملة وفقا للإجراءات القانونية املتبعة. 
الر�ســــوم: 

لقد مت حت�سيل مبلغ وقدره: )..................................................................................................( فقط 
ر�سوم انتقال )املوظف املخت�ص( ملرة واحدة مبوجب الإي�سال رقم:

)...............................................................................( بتاريخ :           /          /                        م.

استعمال الموظف المختص
بتاريخ :            /          /                        م, ويف متام ال�ساعة ..........................  انتقلت اأنا: ...................................................................................................... 
اإلى عنوان �ساحب املعاملة املذكور اأعله ووجدته يف احلالة املعتربة �سرعا يف جواز الإقرار ونفاذ الت�سرف وقد قمت باإجناز املعاملة وفقا 

للقانون والتعليمات وقيدت برقم: ..........................................................  بتاريخ :           /          /                        م. 
اأو تعذر اإمتام املعاملة للأ�سباب:

التـــوقـيـــــــــع

التـــوقـيـــــــــع

توقيـع مدير اإدارة الكاتب بالعدل والتوثيق

 وكالة عامة.  وكالة خا�سة.  اإلغاء وكالة.  اعتماد توقيع. 

 اإقرار.  عقد تاأ�سي�ص �سركة.   عقد بيع وتنازل.  عقد وكيل خدمات.
 ف�سخ عقد.  عر�ص عمل فردي.  اإلغاء رخ�سة.  �سورة طبق الأ�سل. 

 هبـــــــة  و�سيـــــــة  وقف  تغيري ا�سم

 اإثبات زواج  اأخرى: .............................................................................................................................................................................. 

املوقر  امل�ست�سار/ مدير اإدارة الكاتب العدل والتوثيق       
حتيـــة طيبــــة وبعد ,,, 

اأرجو التكرم باملوافقة على انتقال )املوظف املخت�ص( لإمتام معاملة خارجية:
...............................................................................................................................................................................................................................................................

وذلك ب�سبب:........................................................................................................................................................................................................................................

نوع المعاملة:



تعليمات االنتقال

ل يجوز للموظف املخت�ص النتقال اإل باأمر من الإدارة. . 1
يجب اأن يقدم طالب النتقال �سورة �سوئية من املحرر الذي يرغب توثيقه للموظف املخت�ص ملراجعته قبل النتقال.. 2
ي�ستحق الر�سم مبجرد تقدمي الطلب و ل يجوز رده لأي �سبب, ويف حال انتقال املوظف وتعذر اإمتام املعاملة, يتم تقدمي طلب النتقال مرة اأخرى بر�سم جديد. . 3
ي�ستحق ر�سم النتقال لكل معاملة على حده , وعن كل مكان ينتقل اإليه املوظف املخت�ص حتى اإذا كانت املعاملة واحدة فقط.. 4
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