
مكـتـب تـسـجيل
وصايا غير المسلمين
NON-MUSLIM WILLS

Registration Office

احِم أحبـاءك
وقم بتصديق وصيتك
Protect your loved ones by

legally binding Will

Questions
1. Can I bequeath my estate to males and 
     females equally? 

 •  Yes
 
2. What is the action taken after the testator’s death? 

 •  Bequeathed assets are distributed by the court 
    as stated in the testator’s will. 

3. Can I change or revoke my Will after I probate it? 

 •  You can revoke your Will at any time, 
    or otherwise replace it by a new one.

أسئلة شائعة 
1.  هـل يمكـنـنـي أن أوصـي للذكر و االنثى بالتساوي؟

•  نعم.  

 
2.  ماذا يحدث بشأن الوصية المسجلة بعد وفاة الموصي؟

•  تقوم المحكمة بتوزيع المال الموصى به بناء على   
     طلب الموصى لهم.

3.  هل أستطيع تغيير الوصية أو إلغائها بعد تسجيلها؟

•  يمكنك إلـغـاء وصيتك في أي وقت كما يمكنك   
      استبدالها بوصية أخرى جديدة.



Application for legalization  
of Non-Muslim Wills
Service Description

•	 Legalization	of	a	Non-Muslim	Will	for	the	disposition	of	a	
deceased	estates.

•	 The	testator	may	nominate	and	appoint	a	guardian	for	
his/her	minor	children.

Required Documents

•	 Emirates	ID	+	Passport	(	original	+	a	copy).
•	 The	document	“	Will	”	to	be	legalized,	with	a	sufficient	
number	of	copies	for	all	parties	concerned	+	a	copy	for	
records.

•	 Documentation	that	provide	clear	proof	of	the	bequeathed	
property	ownership.

Process Description

The	application	is	submitted	online	at	ADJD	website.

The	competent	employee	verifies	if	the	application	
meets	the	requirements.

A	notification	by	SMS	is	sent	to	the	applicant	with	the	
approval	of	the	application	or	request	of	modification.

The	application	fee	is	paid	online		
through	ADJD	website.

The	applicant	contact	the	Non-Muslim	Wills	
Registration	Office	to	schedule	an	appointment	for	the	
application	processing,	

Presence	on	the	fixed	date	before	the	Non-Muslim	Wills	
Registration	Office	to	submit	the	original	documents.		
The	Will	is	legalized	and	delivered	by	the	Notary	Public.

Special Conditions
•	 An	official	translation	attested	by	the	Ministry	of	Justice		
is	required	where	the	document	is	drafted	in	a	language		
other	than	Arabic.

Service Fee: 950	AED

 تصديق وصايــا 
غير المسلمين

وصف الخدمـة

	 تصديق وصية لغير المسلم للتصرف في أموال له بعد وفاته.•
	 كما يجوز له أن يوصي شخص معين برعاية أوالده القصر.•

المستندات المطلوبـة

	 أصل وصورة من بطاقة الهوية اإلماراتية وجواز السفر.•
	  المحرر المراد تصديقه »عقد الوصية« مع نسخ بعدد •

ذوي العالقة ونسخة للحفظ.
	 تقديم ما يفيد ملكية األموال الموصي بها.•

خطوات التقدم للخدمة

 تقديم الطلب عن طريق الموقع اإللكتروني
لدائرة القضاء.

 يقوم الموظف المختص
بالتدقيق على الطلب.

 يتم ارسال رسالة نصية للمتعامل
إلبالغه باعتماد الطلب أو تعديله.

 يقوم المتعامل بسداد الرسوم 
عن طريق الموقع اإللكتروني.

 يقوم المتعامل باالتصال بمكتب وصايا غير المسلمين 
لحجز موعد لتصديق المعاملة 

الحضور لمكتب تسجيل وصايا غير المسلمين في الموعد 
المحدد لتقديم أصل المستندات، والتصديق على الوصية 

واستالمها أمام كاتب العدل.

شروط خاصة
	  إذا كان المستند محررا بغير اللغة العربية يجب ترجمته•

ترجمة قانونية من مكتب معتمد من وزارة العدل.

رسوم الخدمة: 950 درهم

Venue:
Abu	Dhabi	Judicial	
Department	
(Main	Building)

Timing: 
8:00am	to	2:00pm

Contacts: 
Tel.		+971	2	651	3257		
	or			+971	2	651	3262	
Fax.	+971	2	654	2402	
Email:	

مكتب تسجيل وصايا غير المسلمين
Non-Muslim Wills Registration Office

المكان: 

 دائرة القضاء أبوظبي
المبنى الرئيسي

ساعات العمل:

8:00 صباحًا - 2:00 مساًء

للتواصل:

 هاتف: 3257	651	2	971+ 
       أو  3262	651	2	971+
 فاكس: 2402	654	2	971+

بريد الكتروني:
wills.non-muslims@adjd.gov.ae 


