قطاع المساندة القضائية
Judicial Department

صورة شخصية

إدارة شؤون المحاماة

Advocacy Affairs Division

املو�ضــوع :بي ـ ــان ـ ــات طـلب ق ـيـ ـ ـ ــد مـ ـ ــحام
رقم الهوية
*

رقم القيد بدائرة الق�ضاء
الإ�ســم الكامــل باللغـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة
اال�سم الأول

اال�سم الثالث

اال�سم الثاين

ا�سم العائلة

اال�سم الرابع

الإ�ســم الكامــل باللغـ ـ ــة الإجنليزي ـ ـ ـ ــة
اال�سم الأول

اال�سم الثاين

اال�سم الثالث

اجلن�س

اجلن�سية

تاريخ امليالد

ا�سم العائلة

اال�سم الرابع

احلالة االجتماعية

بي ــانـات القـي ــد بـوزارة العـ ــدل
رقم القيد

تاريخ القيد

درجة القيد

ا�سم املكتب ( جهة العمل )

الإمارة

تاريخ جتديد القيد

رقم الرخ�صة

املدينة

�ص  .ب

تاريخ بداية الرخ�صة

تاريخ انتهاء القيد

تاريخ نهاية الرخ�صة

ال�شارع

ال�صفة يف املكتب ( مالك  /ع�ضو باملكتب )

البناية

رقم هاتف املكتب

الطابق

رقم الفاك�س

الربيد الإلكرتوين

رقم ال�شقة

رقم الهاتف املتحرك

املوقع الإلكرتوين

املنــدوبـ ــون العامـ ــلون بـاملكـتـب
اال�سم

رقم بطاقة املندوب

رقم الهوية

اجلن�سية

رقم الهاتف

�ص ــورة املنـ ــدوب

خـ ـ ـتــم املكـتـب
منوذج التوقيع املعتمد للمحامي

*

مــالحـظة :املربـ ــع الأزرق لال�س ــتعمال الر�ســمي لإدارة �ش ـ ـ�ؤون املحامـ ــاة
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املح ـ ـتـرم

		
ال�س ــيد /رئي�س جلنــة �شـ ـ�ؤون املحــامني
حتي ــة طيبـ ــة وبعد ،،،
�أرجــو التكرم باملوافقــة عـلى قي ــد ا�سـمي بجدول املحـامني امل�شتغلني �أمــام مــحاكم دائــرة القــ�ضاء ب�أبو ظـبي عـلى درجــة القـي ـ ــد:
			

		
االبـتـدائـيـ ـ ـ ــة

اال�س ـ ـ ـتـئـنـافـيـ ــة

النـق ـ ـ ـ ـ ــ�ض

حيث �أنني من �أبن ــاء دولة الإمــارات العربي ــة املتح ــدة ،ومقـيـ ــد بجـدول املـحامني امل�شــتغلني بـوزارة الع ــدل ،وحــا�صل على:
�شهادة ...................................................... :من كلية. .................................................. :جامعة ......................................................:عام................................. :
ومرفـق طيــه جــميع البـي ــانـات الثبـوتيـ ــة الالزم ـ ــة.
المرفقات

بــطاق ــة الهوي ــة «�أ�ص ــل � +صــورة».
عدد ( � ) 4صــور �شـخـ�صـي ـ ــة «خلفية بي�ضاء».
جـ ــواز ال�س ــفر «�أ�ص ــل � +صــورة».
امل�ؤهل الدرا�سي «�أ�ص ــل � +صــورة».
بطاقة قيد حمام م�شتغل �صادرة من وزارة العدل �أو �شهادة ملن يهمه الأمر من وزارة العدل تفيد �سريان القيد.
تعهد بااللت ــزام بربام ــج تدريب امل ــحامني التي تعـدها الدائـ ــرة ح�سب فـ ــئات املتقدمني للقي ـ ــد.
الرخ�ص ــة التجاريـ ــة «�أ�ص ــل � +صــورة».
�ش ــهادة عـ ــدم حمكومي ــة بالإدانـ ــة يف جنايـ ــة �أو جنحة م ــخلة بال�ش ــرف والأمـ ــانة.
توقيــع مق ــدم الط ــلب
�ش ــهادة من املكتب «للمحامني الأع�ضاء».
ا�س ــم مقـ ــدم الطلـ ـ ــب.............................................................................................................................. :

التـ ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ــخ:

/

/
التــوقـي ـ ـ ــع

مت التدقيق وا�ستالم الطلب من قبل املوظف:
..................................................................................................................................................................

التـ ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ــخ:

/

/

الســتعمال اللجــنة

قـ ــرار اللجن ـ ـ ـ ــة/
التــاريـ ـ ــخ

التــوقـي ـ ـ ــع
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متطلبــات احل�صــول عـلى اخلدم ــة
إرشــادات عــامة

يق�صد بهذه اخلدمة:
• الإجراءات املتبعة لقيد املحامي بجدول املحامني املقبولني �أمام حماكم الدائرة �أو النيابة العامة يف �إمارة �أبو ظبي.
متطلبات احل�صول على اخلدمة:
�1 .1أن يكون طالب اخلدمة مقيد ًا يف جدول املحامني امل�شتغلني املعد لذلك بوزارة العدل.
� 2 .2أن يجتاز برنامج التدريب املنعقد ب�أكادميية الدرا�سات الق�ضائية والتدريب املتخ�ص�ص والذي �صدر بتحديده قرار من �سعادة وكيل الدائرة .ويجوز للجنة
�ش�ؤون املحامني اال�ستثناء من هذا ال�شرط �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة �أو كانت خربة املحامي تربر ذلك.
خطوات احل�صول على اخلدمة:
1 .1تقدمي طلب قيد حمام وفق النموذج املعتمد.
2 .2توقيع طالب القيد على الطلب وا�ستيفاء ال�شروط وامل�ستندات الالزمة
3 .3عر�ض الطلب على مدير الإدارة  ،مقرر جلنة �ش�ؤون املحامني
4 .4ا�ستالم مدير الإدارة الطلب وفح�صه.
5 .5عر�ض الطلب على جلنة �ش�ؤون املحامني.
�6 .6إعادة الطلب بعد املوافقة على القيد من اللجنة.
7 .7تنفيذ قرار اللجنة بت�سليم الطلب �إلى ق�سم قيد املحامني للإجراء .
8 .8قيد املحامي باجلدول.
9 .9طباعة بطاقة القيد.
الر�سـ ــوم
مـكان تقدي ــم اخلدم ـ ــة

جماني ـ ـ ـ ــة
�إدارة �ش�ؤون املحاماة – دائرة الق�ضاء� /إمارة �أبو ظبي
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تعهد

املو�ضــوع :تعه ــد م ــحام بالت ــدري ــب

�أتعهـ ـ ــد �أنـ ـ ــا/

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

املحامي املقي ــد برقم ( :

)

بااللت ـ ـ ــزام بربنام ـ ـ ــج التدريب املعـ ـ ـ ــد من قبـ ـ ـ ــل دائ ـ ــرة الق�ض ـ ـ ــاء � -أبوظــبي ،مبوجب قـ ــرار �س ـ ــمو رئيـ ـ ــ�س
دائ ـ ـ ــرة الق�ض ـ ـ ــاء رق ــم  /)13 (:ل�ســنة  2011ب�ش ـ ـ ـ ـ�أن املـ ــحامـني املقبـ ـ ـ ــولني للعمـ ـ ـ ــل �أم ـ ـ ـ ــام دائ ـ ـ ــرة الق�ض ـ ـ ـ ـ ــاء.

املق ــر مبا فيه:

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

التوقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع:

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

		
الـتـاريـ ـ ـ ـ ـ ــخ:
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