
 
 
 
 

 4من  1صفحة 

 

 محررات الكاتب العدلاالستعالم عن 

  https://www.dc.gov.ae :الدخول على موقع محاكم دبي االلكتروني من خالل متصفح االنترنت .1
 

 
 

ثم  خدمات الكاتب العدلثم  خدماتنا اإللكترونية العامةالخدمة بالنقر على  دخول علىال .2

 :)كما هو مبين في الصورة( االستعالم عن المحررات

 

 
 

 

 

 

https://www.dc.gov.ae/


 
 
 
 

 4من  2صفحة 

 

 

 .]بحث[ثم الضغط على زر  المعلومات المطلوبة )المتوفرة في الملصق(إدخال  .3

 
 :إرشادات

 

  27957/1/2018 :األحمر(اللون بمحدد ) المحرررقم 

 سجللل باألصفر، ثم اختيار ظاالطالع على الرقم الم ]اختر فئة المحرر[في خانة 

 (.5)ان كانت القيمة  سجل الدائرة االقتصاديةأو ( 1القيمة )ان كانت  التوثيق

 األخضر.المظللة باللون يرجى ادخال السنة  [السنة]في خانة 

 .البنفسجيالمظلل باللون يرجى ادخال الرقم  [المسلسل]في خانة 

 



 
 
 
 

 4من  3صفحة 

 

  البني(اللون ب ظلل)م اإليصالرقم: 

o   18/2018/53179(: زرقباأل مظلل باللون )الفي المحرر العادي  

o  2018-467372(: زرقباأل مظلل باللون )الفي المحرر اإللكتروني  

 يرجى ادخال السنة المظللة باللون األخضر. [سنة اإليصال]في خانة 

 .البنفسجييرجى ادخال الرقم المظلل باللون  [رقم اإليصال]في خانة 

 

 ( مظلل باللون تاريخ اإلصدار )باألزرق 

مع  ،الموافقة للمعلومات المدخلة المحررالسترجاع معلومات  ]بحث[زر الضغط على  .4

 :PDFنسخة منه على شكل  علىإمكانية االطالع 

o نوع المحرر 

o تفصيل نوع المحرر 

o تاريخ المحرر 

o وضعية المحرر 

o  إذا كان هناك فترة مدخلة ) من ........ إلى .........[ ]صالحفترة صالحية المحرر

 لصالحية الوكالة(.

o بصيغةتمكن من عرض نسخة من المحرر    تظهر كذلك أيقونة PDF 

 

، يحوي المعلومات في جدول أسفل الشاشة عرض بيانات األطراف ، يتمذلكلباإلضافة 

 :التالية

o  األطرافأسماء 

o  الهوية ]إذا كان متوفر في قاعدة البيانات[رقم 

o حسب فئة المحرر نوع الطرف 

o حالة الطرف 

 فعال 

 تم إلغاء صالحية الوكالة عن الطرف بشكل كامل –  موكل ملغي 



 
 
 
 

 4من  4صفحة 

 

  ًتم إلغاء صالحية الوكالة من بعض الموكلين فقط – موكل ملغي جزئيا 

 

 زريظهر بجانب بيانات الطرف في قواعد بيانات محاكم دبي، قد حسب المعلومات المتوفرة 

 .يمكن من عرض معلومات األطراف المرتبطة[                                 ]   

  

 

 

 

يوضح الجدول عالقة هذا الطرف بالطرف الموجود ضمن الوكالة كما هو موضح بالشكل أعاله فإذا 

كانت نوع العالقة ]وكيل[ والوكالة صادرة من محاكم دبي فسوف تظهر رقم الوكالة ويمكن الضغط 

 .PDFلعرضها على شكل على الزر 

 

 [ سيتم إخفاء الجدول.                                بالضغط مرة أخرى على زر ]   

 

ما هو ك]                         [ في حال تم إلغاء الوكالة بشكل جزئي أو كلي عن الوكيل، فسوف يظهر زر 

 موضح بالشكل أدناه:

 
 

العدلي الذي ر بيانات محرر اإلنذار فسوف تظه زر ]                                   [بالضغط على  .5

 مع إمكانية عرض المحرر المؤرشف بالضغط على زر  بموجبه تم إلغاء الوكالة عن الوكيل،

 . األرشفة

 


