Dubai Courts Services - Hatta Center  مركز حتا- خدمات محاكم دبي
Services of the Personal Status Department

الخدمات التابعة لقسم األحوال الشخصية

Service Name

اسم الخدمة

#

Marriage contract for state citizens

عقد زواج لمواطنين الدولة

1

Proof of entry to the wife

إثبات الدخول بالزوجة

2

Proof of marriage continuance

إثبات استمرار الزوجية

3

Proof of marriage

إثبات الزواج

4

Non Consummation of Marriage

طلب إثبات عدم الدخول بالزوجة

5

Uncertainty of return

إشهاد عدم رجعة

6

)إثبات حالة اجتماعية(طالق – أرملة–غير متزوجة

7

إثبات رشد

8

Proof of social status (divorce - widow - unmarried)
Proof of full age
Approval of participation in building a marital dwelling

إقرار المشاركة ببناء مسكن زوجية

9

Proof of kinship

إثبات صلة القرابة

10

Limited trade authorization

إذن بالتجارة مقيد

11

Proof that two names are given to the same person(for local only)

)إثبات اسمين لمسمى واحد(خاص للمواطنين

12

Sharia declaration, Muslims

)حصر ورثة مسلمين (اإلعالم الشرعي

13

Proof of increasing a dowry

طلب إثبات زيادة مهر

14

Proof of waiver of the deferred dowry

طلب إثبات التنازل عن المهر

15

Proof of dowry decrease

إثبات إنقاص المهر

16

Acknowledgment of receipt of the dowry

إثبات بقبض المهر

17

Proof of paternity

إثبات أبوه

18

Proof of maternity

إثبات أمومة

19

Proof of fostering

إثبات حضانة

20

Surrender of fostering

التنازل عن حضانة

21

proof of caretaking

إثبات رعاية

22

Attestation of power of attorney

إشهاد توكيل

23

Attestation of Revocation of Power of Attorney

إشهاد إلغاء توكيل

24

Services of the notary department

الخدمات التابعة لقسم الكاتب العدل

Service Name

اسم الخدمة

Contracts for the establishment
of companies and their annexes - contracts for the sale of shops - loan contracts
and other contracts
(provided that other parties are not authorized to ratify them)

عقود القروض وعقود أخرى( بشرط أال- المحالت التجارية

Agencies: Private agency - public agency - case agency - general case agency.

#

 عقود بيع-  عقود تأسيس الشركات ومالحقها:العقود
25

) تختص جهات أخرى بتصديقها
- وكالة خاصة بالقضايا- وكالة عامة-  وكالة خاصة:الوكاالت
.وكالة عامة بالقضايا

Applications: Approval - Waivers (provided that other parties do not have the right to ratify

 االقرار– التنازالت( بشرط أال تختص جهات أخرى:الطلبات

them)

) بتصديقها

Replica photos

صور طبق األصل

http://www.dubaicourts.gov.ae/portal/page/portal/dc/guess_service_tree

26
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28

