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املحــــتـرم 	 	 			 	 ال�شـــيد/	رئي�س	جلنــة	�شـــ�ؤون	املحــامني	
حتيـــة طيبــــة وبعد ،،، 

اأرجــو التكرم باملوافقــة عـلى قيـــد ا�صـمي بجدول املندوبني امل�صتغلني اأمــام مــحاكم دائــرة القــ�صاء باأبو ظـبي حــا�صل على:
.جامعة:......................................................  عام: ................................. �صهادة: ......................................................  من كلية: .................................................. 

 ومرفـق طيــه جــميع البـيـــانـات الثبـوتيــــة الالزمـــــة.

ADJD-CCSB-AEJAD-LAR-EX-07-01

طـلب	قيـــد	مندوب

01-07-ADJD-CCSB-AEJAD-LAR-EX

قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين
Court & Customer Support

 Bureau

المرفقات
 بــطاقـــة الهويـــة »اأ�صـــل + �صــورة«.                                                                            �صورة من عقد العمل

 عدد ) 4 ( �صــور �صـخـ�صـيـــــة »خلفية بي�صاء«.
 جــــواز ال�صـــفر »اأ�صـــل + �صــورة«.

 املوؤهل الدرا�صي »اأ�صـــل + �صــورة«.
 بطاقة قيد مندوب م�صتغل �صادرة من وزارة العدل .

 تعهد بااللتـــزام بربامـــج تدريب املـــندوبني التي تعـدها الدائــــرة ح�صب فــــئات املتقدمني للقيـــــد.
 الرخ�صـــة التجاريــــة »اأ�صـــل + �صــورة«.

 �صـــهادة عــــدم حمكوميـــة باالإدانــــة يف جنايــــة اأو جنحة مـــخلة بال�صـــرف واالأمــــانة.
 تقدمي كتاب ) طلب	قيد	مندوب( من املحامي �صاحب املكتب .

 �صـــهادة امليالد
ا�شـــم	مقــــدم	الطلــــــب:	..............................................................................................................................

/																		/ التــــــــــــاريـــــــــــخ:	

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

/																		/ التــــــــــــاريـــــــــــخ:	

ت�قيــع	مقـــدم	الطـــلب

الســتعمال اللجــنة

قــــرار	اللجنـــــــــة/		.........................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

التــ�قـيـــــــع

التــ�قـيـــــــع
التــاريــــــخ														/											/																															
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رقم	اله�ية

*رقم	القيد	بدائرة	الق�شاء

ا�شم	العائلةال�شم	الرابعال�شم	الثالثال�شم	الثاينال�شم	الأول

ا�شم	العائلةال�شم	الرابعال�شم	الثالثال�شم	الثاينال�شم	الأول

احلالة	الجتماعيةتاريخ	امليالداجلن�شيةاجلن�س

بيانات القيد بوزارة العدل

تاريخ	انتهاء	القيدتاريخ	جتديد	القيدتاريخ	القيد

ا�شم	املكتب
تاريخ	نهاية	الرخ�شةتاريخ	بداية	الرخ�شةرقم	الرخ�شة)جهة	العمل	(

ال�شفة	يف	املكتب	)	مالك	/	ع�ش�	باملكتب	(

رقم	ال�شقةالطابقالبنايةرقم	ال�شارعاملدينةالإمارة

رقم	الهاتف	املتحرك�س.برقم	الفاك�سرقم	هاتف	املكتب

الربيد	الإلكرتوين																												

نموذج التوقيع 
المعتمد للمندوب

*  مــالحـظة: املربــــع	الأزرق		لال�شـــتعمال		الر�شــمي	لإدارة	�شــــ�ؤون	املحامــــاة	واخلبـــــراء.

املو�صــوع: بيـــــانـــــات	طـلب	قــيــــــــد	مندوب

خـــــتــم	املكـتـب



متطلبــات	احل�شــ�ل	عـلى	اخلدمـــة

يق�شد	بهذه	اخلدمة:	
•  االإجراءات املتبعة لقيد املندوبني امل�صتغلني باجلدول اأمام حماكم الدائرة اأو النيابة العامة يف اإمارة اأبو ظبي. 	

خط�ات	احل�ش�ل	على	اخلدمة:
تقدمي طلب القيد وفق النموذج املعتمد.. 1
توقيع طالب القيد على الطلب وا�صتيفاء ال�صروط وامل�صتندات الالزمة. 2
عر�ض الطلب على مدير االإدارة ، مقرر جلنة �صوؤون املحامني. 3
ا�صتالم مدير االإدارة الطلب وفح�صه.. 4
عر�ض الطلب على جلنة �صوؤون املحامني.. 5
اإعادة الطلب بعد املوافقة على القيد من اللجنة.. 6
تنفيذ قرار اللجنة  بت�صليم الطلب اإىل ق�صم قيد ومتابعة �صوؤون املحامني لالإجراء .. 7
القيد باجلدول.. 8
طباعة بطاقة القيد. . 9

درهمالر�ش�م/مقابل	خدمة 	3000
اإدارة	�ش�ؤون	املحاماة	واخلرباء	– دائرة	الق�شاء/	اإمارة	اأب�ظبيمـكان	تقديـــم	اخلدمـــــة

إرشــادات عــامة

800 2353 (ADJD)
www.adjd.gov.ae
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	املو�صوع	:	تعهد	مندوبي	مكاتب	املحاماة	باللتزام	
بالربنامج	التدريبي

اأتعهد اأنا	/
بااللتزام بربنامج التدريب املعد من قبل دائرة الق�صاء- اأبوظبي، مبوجب قرار �صمو رئي�ض دائرة الق�صاء رقم: 
(17) ل�صنة 2016 ب�صاأن الئحة  تنظيم اأعمال مندوبي مكاتب املحاماة اأمام حماكم ونيابات دائرة الق�صاء.

املقر	مبا	فيه:	

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

/																		/ التــــــــــــاريـــــــــــخ:	

التــ�قـيـــــــع

ADJD-CCSB-AEJAD-LAR-EX-07-01

قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين
Court & Customer Support

 Bureau
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