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رقم الهوية

*رقم القيد بدائرة الق�ضاء
الإ�ضــم الكامــل باللغــــــة العربيـــــــة

ا�ضم العائلةال�ضم الرابعال�ضم الثالثال�ضم الثاينال�ضم الأول 

الإ�ضــم الكامــل باللغــــــة الإجنليزيـــــــــة

ا�ضم العائلةال�ضم الرابعال�ضم الثالثال�ضم الثاينال�ضم الأول

احلالة الجتماعيةتاريخ امليالداجلن�ضيةاجلن�س

بيـــانـات القـيـــد بـوزارة العــــدل

تاريخ انتهاء القيدتاريخ جتديد القيدتاريخ القيددرجة القيدرقم القيد

ال�ضفة يف املكتب ) مالك / ع�ضو باملكتب (تاريخ نهاية الرخ�ضةتاريخ بداية الرخ�ضةرقم الرخ�ضةا�ضم املكتب ) جهة العمل (

رقم ال�ضقةالطابقالبنايةال�ضارعاملدينةالإمارة

رقم الهاتف املتحركرقم الفاك�سرقم هاتف املكتب�س . ب

املوقع الإلكرتوينالربيد الإلكرتوين

املنــدوبــــون العامــــلون بـاملكـتـب

�ضـــورة املنــــدوب رقم الهاتفاجلن�ضيةرقم الهويةرقم بطاقة املندوبال�ضم

منوذج التوقيع املعتمد للمحامي

*  مــالحـظة: املربــــع الأزرق  لال�ضـــتعمال  الر�ضــمي لإدارة �ضــــوؤون املحامــــاة

املو�ضــوع: بيـــــانـــــات طـلب قــيــــــــد مــــــحام

خـــــتــم املكـتـب
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املحــــتـرم ال�ضـــيد/ رئي�س جلنــة �ضـــوؤون املحــامني       
حتيـــة طيبــــة وبعد ،،، 

اأرجــو التكرم ب�ملوافقــة عـلى قيـــد ا�ضـمي بجدول املحـ�مني امل�ضتغلني اأمــ�م مــح�كم دائــرة القــ�ض�ء ب�أبو ظـبي عـلى درجــة القـيـــــد:
 البـتـدائـيــــــــة   ال�ضــــــتـئـنـافـيــــة         النـقـــــــــــ�س

حيث اأنني من اأبنـــ�ء  دولة الإمــ�رات العربيـــة املتحـــدة، ومقـيــــد بجـدول املـح�مني امل�ضــتغلني بـوزارة العـــدل، وحــ��ضل على:
.ج�معة:......................................................  ع�م: ................................. �ضه�دة: ......................................................  من كلية: .................................................. 

 ومرفـق طيــه جــميع البـيـــ�نـ�ت الثبـوتيــــة الالزمـــــة.
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المرفقات
 بــط�قـــة الهويـــة »اأ�ضـــل + �ضــورة«.

 عدد ) 4 ( �ضــور �ضـخـ�ضـيـــــة »خلفية بي�ض�ء«.
 جــــواز ال�ضـــفر »اأ�ضـــل + �ضــورة«.

 املوؤهل الدرا�ضي »اأ�ضـــل + �ضــورة«.
 بط�قة قيد حم�م م�ضتغل �ض�درة من وزارة العدل اأو �ضه�دة ملن يهمه الأمر من وزارة العدل تفيد �ضري�ن القيد.

 تعهد ب�للتـــزام بربامـــج تدريب املـــح�مني التي تعـده� الدائــــرة ح�ضب فــــئ�ت املتقدمني للقيـــــد.
 الرخ�ضـــة التج�ريــــة »اأ�ضـــل + �ضــورة«.

 �ضـــه�دة عــــدم حمكوميـــة ب�لإدانــــة يف جن�يــــة اأو جنحة مـــخلة ب�ل�ضـــرف والأمــــ�نة.
 �ضـــه�دة من املكتب »للمح�مني الأع�ض�ء«.

ا�ضـــم مقــــدم الطلــــــب: ..............................................................................................................................

/                  / التــــــــــــاريـــــــــــخ: 

مت التدقيق وا�ضتالم الطلب من قبل املوظف: 

..................................................................................................................................................................

/                  / التــــــــــــاريـــــــــــخ: 

توقيــع مقـــدم الطـــلب

الســتعمال اللجــنة

قــــرار اللجنـــــــــة/  

التــوقـيـــــــع

التــوقـيـــــــع
التــاريــــــخ              /           /                               



متطلبــات احل�ضــول عـلى اخلدمـــة

يق�ضد بهذه اخلدمة: 
•  الإجراءات املتبعة لقيد املح�مي بجدول املح�مني املقبولني اأم�م حم�كم الدائرة اأو الني�بة الع�مة يف اإم�رة اأبو ظبي. 	

متطلبات احل�ضول على اخلدمة:
اأن يكون ط�لب اخلدمة  مقيدًا يف جدول املح�مني امل�ضتغلني املعد لذلك بوزارة العدل.. 1
 اأن يجت�ز برن�مج التدريب املنعقد ب�أك�دميية الدرا�ض�ت الق�ض�ئية والتدريب املتخ�ض�ص والذي �ضدر بتحديده قرار من �ضع�دة وكيل الدائرة. ويجوز للجنة . 2

�ضوؤون املح�مني ال�ضتثن�ء من هذا ال�ضرط اإذا اقت�ضت امل�ضلحة الع�مة اأو ك�نت خربة املح�مي تربر ذلك.

خطوات احل�ضول على اخلدمة:
تقدمي طلب قيد حم�م وفق النموذج املعتمد.. 1
توقيع ط�لب القيد على الطلب وا�ضتيف�ء ال�ضروط وامل�ضتندات الالزمة. 2
عر�ص الطلب على مدير الإدارة ، مقرر جلنة �ضوؤون املح�مني. 3
ا�ضتالم مدير الإدارة الطلب وفح�ضه.. 4
عر�ص الطلب على جلنة �ضوؤون املح�مني.. 5
اإع�دة الطلب بعد املوافقة على القيد من اللجنة.. 6
تنفيذ قرار اللجنة  بت�ضليم الطلب اإلى ق�ضم قيد املح�مني لالإجراء .. 7
قيد املح�مي ب�جلدول.. 8
طب�عة بط�قة القيد. . 9

جمانيـــــــــةالر�ضــــوم
اإدارة �ضوؤون املحاماة –•دائرة الق�ضاء/ اإمارة اأبو ظبيمـكان تقديـــم اخلدمـــــة

إرشــادات عــامة
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اأتعهــــــد اأنــــــا/ ................................................................................................................... ...................     املحامي  املقيـــد برقم : )                     ( 

باللتـــــــزام بربنامـــــــج التدريب املعــــــــد من قبــــــــل دائـــــرة الق�ضـــــــاء - اأبوظــبي، مبوجب قــــرار �ضـــــمو رئيــــــ�س 

دائـــــــرة الق�ضـــــــاء رقـــم :) 13(/ ل�ضــنة 2011 ب�ضــــــــاأن املــــحامـني املقبــــــــولني للعمــــــــل اأمـــــــــام دائـــــــرة الق�ضـــــــــــاء. 

املقـــر مب� فيه: ...................................................................................................................

التوقيــــــــــــــــع: ...................................................................................................................

20م   /    / الـتـ�ريــــــــــــخ:   

املو�ضــوع: تعهـــد مـــحام بالتـــدريـــب
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