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  1املادة رقم 
ينشأ بوزارة العدل مكتب للتوثيق يرأسه آاتب العدل ويساعده عدد من 
املوثقني ، وخيتص هذا املكتب بتوثيق احملررات الرمسية ، وبالتصديق على 

ويكتفي بتوقيعاهتم على . التوقيعات ، واثبات التاريخ يف احملررات العرفية
  . آافة احملررات اليت خيتصون هبا
قون قبل مباشرة اعماهلم ميينا امام وزير العدل بأن ويؤدي آاتب العدل واملوث

 ."يقوموا باعمال وظائفهم بالصدق واالمانة
  
 

 توثيق احملررات الرمسية - 10.2
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  2املادة رقم 
يقوم آاتب العدل بتوثيق احملررات اليت يوجب القانون ان يطلب املتعاقدون 

توثيقها ، وباثباهتا يف الدفاتر املعدة لذلك ووحفظ اصوهلا ، وباعطاء الصور 
اليت يطلبها ذوو الشأن منها ، وبوضع الصيغة التنفيذية على صورها الواجبة 

 .التنفيذ ، واثباهتا يف الفهارس اخلاصة هبا
  
 
  3ملادة رقم ا

خيتص آاتب العدل بتوثيق مجيع احملررات الرمسية ، عدا ما آان منها متعلقا 
  . بالوقف او باالحوال الشخصية

يكون توثيق آتاب الوقف وما يدخل عليه من تغيريات امام احد قضاة احملكمة 
  . الكلية

ضاة احملكمة يوثق احملررات املتعلقة باالحوال الشخصية بالنسبة اىل املسلمني احد ق
على انه جيوز لرئيس دائرة العدل ان يفوض مأذونني يف توثيق عقود . الكلية

  . الزواج واملصادقة عليها واشهادات الطالق
ما غري املسلمني فيوثقون حمرراهتم املتعلقة باالحوال الشخصية امام آاتب العدل 

 .او امام جهات التوثيق اخلاصة هبم
  
 

  4املادة رقم 



ة العدل اصدار قرارت بتفويض ائمة املساجد يف القرى وممثلي لرئيس دائر
احلكومة باخلارج يف القيام مبا يفوضون به من اعمال التوثيق يف اجلهات الكائنني 

 .ويقوم آاتب العدل بالتصديق على توقيعات هؤالء املفوضني. هبا
  
 

  5املادة رقم 
شاهدين بالغني عاقلني  جيب على املوثق ان يتحقق من شخصية ذوي الشأن بشهادة

. معروفني له ، او باالطالع على جواز سفرهم او ورقة رمسية اخرى تقوم مقامه
 .وعليه ان يثبت هذا االطالع يف احملرر ذاته

  
 

  6املادة رقم 
من اهلية  -على قدر االمكان  -جيب على املوثق قبل اجراء التوثيق ان يتثبت 

دم توافر االهلية او الرضا او اذا آان فاذا اتضح له ع. املتعاقدين ورضائهم
احملرر ظاهر البطالن رفض التوثيق واعاد احملرر اىل ذوي الشأن مع ابداء اسباب 

 .الرفض آتابة
  
 

  7املادة رقم 
ملن رفض توثيق حمرره ان يتظلم اىل قاضي االمور الوقتية باحملكمة الكلية خالل 

  . مخسة عشر يوما من ابالغه الرفض
يف القرار الصادر ضده من القاضي طبقا للقواعد املنصوص عليها يف  له ان يطعن

  . من قانون املرافعات املدنية والتجارية 172و  171املادتني 
ال حيوز قرار القاضي او حكم احملكمة فيا لتظلم من رفض التوثيق قوة الشئ 

 .املقضي به يف موضوع احملرر
  
 

  8املادة رقم 
  .  مت توثيقها اال الصحاب الشأنال تسلم صور احملررات اليت

جيوز تسليم صورة من احملرر للغري بأمر من قاضي االمور الوقتية باحملكمة 
 .الكلية

  
 

  9املادة رقم 
ال جيوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من احملرر املوثق اال حبكم من قاضي االمور 

 .املستعجلة
  
 

  10املادة رقم 
ال جيوز ان تنقل من مكتب القوثيق اصول احملررات اليت مت توثيقها وال الدفاتر 

وجيوز للسلطات القضائية االطالع عليها يف مكان . او الوثائق املتعلقة هبا
 .وال جيوز ضم دفرت من دفاتر التوثيق اىل ملف دعوى منظورة. حفظها

  
 

  11املادة رقم 
صل حمرر موثق اىل دعوى منظورة امامها ، اذا اصدرت سلطة قضائية قرارا بضم ا

وجب ان ينتقل القاضي اىل مكتب التوثيق لتحرر حبضوره صورة مطابقة لالصل 
الرمسي ، ويعمل بذيلها حمضر يوقعه القاضي وآاتب العدل وآاتب احملكمة مث يضم 

 .اصل احملرر اىل ملف النزاع وتقوم الصورة مقامه حلني رده
  
 

  12املادة رقم 
وز للموثق ان يباشر توثيق حمرر خيصه شخصيا او تربطه بأصحاب الشأن فيه ال جي

 .صلة قرابة او مصاهرة اىل الدرجة الرابعة
  
 

 التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ - 10.3
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  13املادة رقم 
يقوم آاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن يف احملررات العرفية بناء 

بهم وبإثبات ذلك يف السجالت اخلاصة بذلك وباعطاء الشهادات حبصول على طل
 .التصديق

  
 

  14املادة رقم 
جيب على املوثق قبل التوقيع من ذوي الشأن ان يستوثق منهم عن موضوع احملرر 

 .الذي يرغبون يف التصديق على توقيعاهتم فيه
  
 

  15املادة رقم 
عات ذوي الشأن فيه بلغة اجنبية وجب اذا آان احملرر املقدم للتصديق على توقي

 .ان يشتمل على ملخص باللغة العربية موقع عليه منه
  
 

  16املادة رقم 
تسري على التصديق على التوقيعات احكام املواد الرابعة واخلامسة والثامنة 

 .والثانية عشرة من هذا القانون
  
 

  17املادة رقم 
عرفية اليت تقدم اليه هلذا الغرض يقوم آاتب العدل باثبات تاريخ احملررات ال

  . وذلك بوضع خامت ذي تاريخ عليها بعد اثبات ذلك يف السجالت اخلاصة
 .تعطي الشهادات باثبات التاريخ من واقع هذه السجالت

  
 

  18املادة رقم 
يصدر قرار من رئيس دائرة العدل بالئحة تنفيذية تشمل بيان اجراءات 
التوثيق والتصديق على التوقيعات واثبات التاريخ ، وتنظم الدفاتر 

 .والفهارس والصور والشهادات ، وحتدد الرسوم الواجب اداؤها
  
 

  19املادة رقم 
شره يف على رئيس دائرة العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ ن

 .اجلريدة الرمسية ويلغى آل نص يتعارض مع احكامه
 

 
  الرجاء عدم اعتبار املادة املعروضة أعاله رمسية أو ائية 

 شبكة املعلومات القانونية 


