
Addresses and contact numbers for Al Adheed Centres in Dubai
كز العضيد في إمارة دبي عناوين وأرقام التواصل لمرا

PHONE NUMBERS MAKANI NUMBER ZONE

045264466 3097196355 المطينة
Al Muteena

046060969 3351184777 رأس الخور
Ras Al Khor

042545333 - القصيص (اإلفتتاح قريباً) 
Al Qusais (Opening soon)

042667901 2933094299 أم هرير
Umm Hurair

044040406 2973092813 عود ميثاء
Oud Metha

043477121 1904377097 البرشاء (اإلفتتاح قريباً) 
Al Barsha (Opening soon)

رقم الهاتف رقم مكاني المنطقة

Customer Guide
دليل المتعامل

A brief guide for the customers of Al Adheed Centers
كز العضيد دليل موجز لعمالء مرا

ALADHEED@DC.GOV.AE

الخدمات و األسعار 
رحلة المتعامل 

العناوين و أرقام التواصل   

Services and prices
Customer Trip
Addresses & Contact numbers

* األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة 5%.
* األسعار المذكورة غير شاملة لرسوم الدعاوى أو القضايا إن وجدت حسب قانون الرسوم القضائية لمحاكم دبي.

خدمة اإلشتراك في الخدمات اإللكترونية والذكية: توفر محاكم دبي خدمة االشتراك في الخدمات االلكترونية الذكية للحصول على: خدمة تسجيل 
كز الخدمة المعتمدة، ويمكنكم طلب إسم  القضايا الخاصة بكم واإلطالع على جميع تفاصيلها وتقديم الطلبات فيها دون الحاجة لمراجعة مرا

مستخدم من خالل الحضور إلى المبنى الرئيسي لمحاكم دبي - قسم توجيه المتقاضين.
كز الخدمة المعتمدة خالل أيام العمل الرسمية األحد إلى الخميس  من 8:00 صباحاً إلى 4:00  أوقات تقديم الخدمة: تقدم الخدمة في جميع مرا

ً مساءا
ALADHEED@DC.GOV.AE :كز، الرجاء التواصل معنا عبر: البريد االلكتروني في حال وجود مالحظات أو شكاوى على أداء المرا

* All rates mentioned include 5% VAT
* Rates mentioned do not include case fees if applicable according to Dubai Courts Judicial Fees.
Online and Smart Service subscription: Dubai courts provide online and smarts service to access the following services: Case 
registration, Case inquiry, smart applications and online notary public. Online Service Subscription through visiting Dubai 
Court Main Building-Litigants guidance Section.
Working hours: The service is provided through the authorized service centers during the official working days Sunday to 
Thursday 8:00am to 4:00pm.  
In the case of complaints or comments, please contact us:  Email: ALADHEED@DC.GOV.AE



The price Includes:
· Petition, documents folder and 
online data entry

· All copies (for the court, parties of 
the case and the client; regardless 
of the number of the copies)

· E - Archive
· Preparation of hard copy of the file

The price includes entering name of 
all the parties regardless of their 
number.

السعر شامل إدخال جميع األطراف دون 
تحديد حد أقصى.

السعر يشمل:
· الالئحة وحافظة المستندات و إدخال 

البيانات عبر النظام اإللكتروني لمحاكم دبي
· األرشفة اإللكترونية
· تجهيز الملف الورقي

· جميع النسخ (للمحكمة والخصوم 
والمتعامل ألي عدد من األطراف دون 

تحديد حد أقصى)

210 AEDدراهم
طلب تسجيل الدعاوى
Case Registration

105 AEDدراهم

105 AEDدراهم
طلب تسجيل الدعاوى العمالية
Labour Cases Registration

52.50 AEDدراهم طلب تسجيل حاالت األحوال الشخصية
Personal Status Cases Registration

طلبات حصر ورثة (إعالم شرعي)
Succession Declaration Applications 

(Heirship Certificate)

The price includes submission and 
follow up of the application until 
completely finalized.

السعر شامل تقديم الطلب ومتابعته 
لحين انتهائه نهائياً

52.50 AEDدراهم طلبات الدعاوى
Cases Application

Letters: Regarding exceptions
الرسائل العامة: بخصوص االستثناءات

Printing price is (1 Dirham / Page)

(درهم واحد للورقة) سعر طباعة أي 
مستند من النظام

52.50 AEDدراهم الرسائل العامة والتسويات
Settlements and Letters

- خدمات الزواج للمسلمين  – المأذون الشرعي
Marriage Services for Muslims – Marriage Registrar

525 AEDدراهم

باللغة العربية فقط
Only Arabic

باللغة العربية واالنجليزية (شامل الختم القانوني)
Arabic and English (Including Legal Stamp)

باللغة العربية واالنجليزية (شامل الختم القانوني)
Arabic and English (Including Legal Stamp)

طباعة الوكاالت واإلقرارات
Declaration Typing

طباعة العقود ومالحقها
Contract Typing

الدفع اإللكتروني لألمانات
Deposits Epayment

105 AEDدراهم

210 AEDدراهم

باللغة العربية فقط
Only Arabic

210 AEDدراهم

420 AEDدراهم

-
حضور الجلسات عن بعد
Remote Court Session52.50 AEDدراهم

-
طلب االستعالم عن التصرفات العقارية قبل 

قيد الدعوى العقارية
Request real estate transactions inquiry 
prior to registering the real estate case

52.50 AEDدراهم

-

-

105 AEDدراهم

10.50 AEDدراهم

خدمات توثيقات األحوال الشخصية 
(االشهاد الذكي)

 Personal Status Authentication
Services (Smart Service)

ال تتجاوز 105 دراهم 
على الورقة المترجمة
Does not Exceed 

105 AED Per Page
“Arabic – English – Arabic”

"عربي انجليزي أو العكس" الترجمة القانونية
Legal Translation

االستفسارات عن الدعاوى
Case Inquiries

ً مجانا
FREE

حسب قائمة األسعار المعتمدة لدى لجنة 
الكاتب العدل الخاص 

According to Notary Public 
Committee Price list

خدمات الكاتب العدل الخاص
Notary Public Services

-

المالحظات
Remarks

األسعار
Prices

الخدمات
Services

المالحظات
Remarks

األسعار
Prices

الخدمات
Services

اإلستقبال
RECEPTION

Reception asked about the transaction type 
& Document verification

الدخول الى قسم اإلستقبال ( العناية بالمتعاملين )
اإلستفسار عن نوع المعاملة ومراجعة المستندات

1
1

min

Token generated &
Waiting for your turn

الحصول على رقم اإلنتظار و اإلنتظار لحين ظهور
الرقم ( ضيافة مجانية - انترنت السلكي مجاناً )

2
5

min
TOKEN

005

 Transaction Completed
الحصول على الخدمة المطلوبة

3
5-20

min

Service Evaluated
تقييم المتعامل للخدمة

4
1

min

Customer Trip رحلة المتعامل

CASHIER
الصندوق

Payment of the amount & Statement
سداد المبلغ و الحصول على رصيد

1
min

في حال وجوب الدفع يرجى التوجه إلى الصندوق
If you have to pay, please go to the cashier

Average customer journey time:
•  12  minutes for case inquires
•  27 minutes for cases applications

متوسط  زمن رحلة المتعامل: 
12 دقيقة اإلستفسار عن الدعاوى   •

27 دقيقة  تقديم طلبات قيد الدعاوى  •


