نشرةً
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اتناًالصادرةًبتاريخً
ً
لاًبكمًفيًاإلصدار ًالرابع ًعشرًمنًنشراتناً ،وفيًهذهًالنشرة وعطف اًعلىًاالصدارًالثالثًعشرًمنًنشر
أه ً
ً2021/10/16والذيًتمًمنًخللهًاستعراضًالقسمًاالولًمنًالتعديلتًالقانونيةًالواردةًعلىًقانونًالشركاتًرقمً(ً)22لسنةً
(ً 1997ويشار ًاليه ًفيما ًبعد ًبـ"القانون") ًبموجب ًالقانون ًالمعدل ًلقانون ًالشركات ًرقم ً(ً )17لسنة ًً 2021والصادر ًبتاريخً

ً 2021/6/16فيًالجريدةًالرسميةًعددً(ً)5724ويعمل ًبهًمنًتاريخًنشرهًفيًالجريدةًالرسميةً(ويشارًاليهًفيماًبعدًفيًهذهً
النشرةًبـ"التعديلًاالول")ً،والقانون ًالمعدلًلقانون ًالشركاتًرقمً(ً)19لسنةًً 2021والصادرًبتاريخًً 2021/9/16فيًالجريدةً

الرسميةًعددً(ً)5734ويعملًبهًبعدًمرورًثلثونًيوماًمنًتاريخًنشرهًفيًالجريدةًالرسميةً(ويشارًاليهًفيماًبعدًفيًهذهًالنشرةً
بـ"التعديلًالثاني") ً ،حيثًسنتابعًفيًهذهًالنشرةًاستعراضًالقسمًالثانيًمنًأبرزًالتعديلتًالقانونيةًالتيًوردتًعلىً"القانونً"ً

المذكورً،وأثرهاًفيًالتشريعًاالردنيًعلىًالشركاتًاالردنيةًالمسجلةًفيًدائرةًمراقبةًالشركاتًوذلكًعلىًالنحوًالتاليً ً:
 ماًطرأًمنًتعديلًعلىًنصًالمادةً(ً)266منً"القانونً"ًفيماًيتعلقًبانشاءًحسابًخاصًلتغطيةًالرسومًوالمصاريفًالقضائيةً
التيًتترتبًعلىًًأعمالًواجراءاتًالتصفيةًاالجباريةً .

 ماًطرأًمنًتعديلًعلىً"القانونً"ًباضافةًالمادةً(ً273مكرر)ًالىً"القانونً"ًفيماًيتعلقًبالزامًالشركاتًالمسجلةًلدىًدائرةًمراقبةً
الشركاتًباالحتفاظًواالفصاحًعنًمعلوماتًالمستفيدًالحقيقيًوعنًايًتغييرًيطرأًعلىًبياناتهًخللًمدةًالًتتجاوزًثلثينًيوماً
منًتاريخًحدوثًالتغييرً.

 ما ًط أرًمن ًتعديل ًعلى ًنص ًالمادة ً(ً)279من ً"القانونً" ًفيما ًيتعلق ًبتطبيق ًالعقوباتًالمذكورةًفيًهذاًالتعديلًفيًحالًعدمً
االمتثالًألحكامًالمادةً(ً273مكرر)ً.

 أثرًالتعديلتًالقانونيةًالواردةًفيًهذهًالنشرةًعلىً"القانونً"ًفيًالتشريعًاالردنيًمنًوجهةًنظرنا.
انًمنًأبرزًالتعديلتًالقانونيةًالواردةًفيً"القانونً"ًوالمبينةًفيًهذهًالنشرةًتتمثلًبتعزيزًمفهومًالشفافيةًوالنزاهةًباالعمالً
المتعلقةًباالستثمارًوتملكًالحصصًفيًالشركاتًالمسجلةًلدىًدائرةًمراقبةًالشركاتًوذلكًمنًخللًالزامًالشركاتًالمسجلةً
لدىًدائرةًمراقبةًالشركاتًباالحتفاظًبسجلًخاصًعنًمعلوماتًالمستفيدًالحقيقيًواالفصاحًعنهاًلدائرةًمراقبةًالشركاتً
وعنًايًتغييرًيطرأًعليهاًخللًالمدةًالمحددةًفيً"القانونً".

األردن ،عمان ،الشميساني ،شارع الشريف ناصر بن
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ً

 .4اذاًزادًمجموعًخسائرًالشركةًعلىً(ً)%75منً

ً

راسمالهاًالمكتتبًبهًماًلمًتقررًهيئتهاًالعامةًزيادةً

نبينًلكمًبأنهًقدًارتأيناًإصدارًهذهًالنشرةًوالتيًتمثلًالقسمً

راسمالها.

الثانيًمنًأبرزًماًوردًمنًالتعديلتًالقانونيةًعلىً"القانونً"ًً

بً.للوزيرًالطلبًمنًالمراقبًاوًمنًالوكيلًالعامً

بموجبً"التعديلًالثاني"ًوذلكًعلىًالنحوًالتاليً :

ايقافًتصفيةًالشركةًاذاًقامتًبتوفيقًاوضاعهاًقبلً
صدورًالقرارًبتصفيتها.

أو ًال :ما ط أر من تعديل على نص المادة ( )266من
"القانون" فيما يتعلق بانشاء حساب خاص لتغطية

جً.1.ينشأًًلدىًالدائرةًحسابًخاصًلتغطيةًالرسومً

واجراءات التصفية االجبارية.

المحكمةًوتقررًصرفهاًتترتبًعلىًاعمالًواجراءاتً

والمصاريفًالقضائيةًأوًأيًنفقاتًضروريةًتقدرهاً

الرسوم والمصاريف القضائية التي تترتب على أعمال
نود ًان ًنشير ًبداية ًالى ًوجود ًتعديل ًعلى ًنص ًالمادةً

التصفيةًاالجباريةً .

النحوًالتاليً :

الدائرةًويستخدمًفيًحالًعدمًتوافرًسيولةًلدىًالشركةً

ً.2يتمًتمويلًالحسابًمماًيخصصًلهًفيًموازنةً

(ً)266منً"القانونً"ًباضافةًالفقرةً(ج)ًاليهاًلتصبحًعلىً

ويتمًاعادةًالمبالغًللحسابًعندًتوافرًالسيولةًل ــدىً

ً

الشركةًفيًأيً ًوقـ ــتًأثناءًاجراءاتًالتصفيةً .

((أًً.يقدمًطلبًالتصفيةًاالجباريةًالىًالمحكمةًبلئحةً

ً.3تنظمًاحكامًوشروطًاالنفاقًمنًالحسابًبموجبً

دعوى ًمن ًالوكيل ًالعام ًاو ًالمراقب ًاو ًمن ًينيبهً
وللمحكمة ًان ًتقرر ًالتصفية ًفي ًاي ًمنً

الحاالتًالتاليةً :

ً

نظامًيصدرًلهذهًالغايةًً )).

 .1اذا ًارتكبت ًالشركة ًمخالفات ًجسيمة ًللقانون ًاوً

باالطلعًعلىًالتعديلًالواردًعلىًنصًالمادةً(ً)266منً

 .2اذاًعجزتًالشركةًعنًالوفاءًبالتزاماتها.

تاريخًً2021/10/16انشاءًحسابًخاصًلدىًدائرةًمراقبةً

لنظامهاًاالساسي ً .

 .3اذاًتوقفتًعنًاعمالهاًمدةًسنةًدون ًسببًمبررًاوً
ً

مشروع ً .
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ًواعتبا ار ًمنً
"القانونً"ً ،فقد ًتقرر ًبموجب ً"التعديل ًالثاني" ً
الشركاتًلتغطيةًنفقاتًالتصفيةًاالجبارية ًفيًحالًعدمً
وجود ًأموال ًلدى ًاي ًمن ًالشركات ًالموضوعة ًتحتً

التصفيةًاالجباريةً.بحيثًيتمًتمويلًرصيدًهذاًالحسابً

+962 6 569 1112

info@hammourilaw.com

2

منًقبلًموازنةًدائرةًمراقبةًالشركاتًلغاياتًتغطيةًالنفقاتً

 .1االحتفاظًبسجلًيتضمنًمعلوماتًالمستفيدًالحقيقيً،

حال ًتحقق ًاي ًمن ًالحاالت ًالموجبة ًللتصفية ًاالجباريةً

ثلثينًيومًعملًمنًحصولًالتغييرًأوًتوثيقًالتغييرً

والمصاريفًالقضائيةًالمترتبةًعلىًالتصفيةًاالجباريةًفيً

والمذكورةًآنفاًفيًهذهًالمادة؛ًعلىًانًيتمًالعملًعلىًاعادةً

واالفصاحًعنهًوعنًأيًتغييرًيطرأًعلىًبياناتهًخللً

لدى

ًالدائرة،

ًوللمراقب

ًطلب

ًأي

ًمنً

أيًمنًالمبالغًالتيًتمًصرفهاًلحسابًالشركةًفيًأيًوقـ ــتً

الوثائقً ًوالمعلومات ًاللزمة ًالتي ًتمكنه ًمن ًالتحققً

ل ــدىًالشركةً .كماً ًوتمت ًاالشارةًفيًهذاًالتعديلًالىًانهً

 .2تصويبًأوضاعهاًوفق اًلماًوردًفيًالبندً(ً)1منًهذهً

منًاالوقاتًخلل ًاجراءاتًالتصفيةً ،عندًتوافرًالسيولةً

سيتمًالعملًعلىًاعدادًنظامًخاصًيتعلقًبتنظيمًأحكامً

وشروطًاالنفاقًمنًهذاًالحسابً .
ً

منًصحةًالمعلوماتًالمقدمةًمنًالشركةًً .

الفقرة ًخلل ًثلثة ًاشهر ًمن ًتاريخ ًنفاذ ًاحكام ًهذاً

القانونًالمعدلً .

 .3تحديث ًبياناتها ًومعلوماتها ًاألساسية ًوفق ا ًللتعليماتً

ثانيا :ما ط أر من تعديل على "القانون" باضافة المادة
ً
( 273مكرر) الى "القانون" فيما يتعلق بالزام الشركات

بً.على ًالمراقب ًتثبيت ًالمستفيد ًالحقيقي ًفي ًسجلً

عن معلومات المستفيد الحقيقي وعن اي تغيير يط أر

االحتفاظ ًبها ًفي ًهذا ًالسجل ًوله ًاتاحة ًهذه ًالبياناتً

حدوث التغيير.

بياناتًالجهاتًالمختصةً .

المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات باالحتفاظ واالفصاح

على بياناته خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوماً من تاريخ

الصادرةًلهذهًالغايةًً .

الكتروني ًيتضمن ًالبيانات ًوالمعلومات ًالتي ًيجبً

والمعلوماتًأوًأيًجزءًمنهاًللعمومًً،أوًربطهاًعلىًقواعدً

ًتجدرًاالشارةًالىًأنًالتعديلًالواردًعلىً"القانونً" ًوفقاً

جً.على ًالمراقب ًالتعاون ًمع ًالجهات ًالدولية ًالنظيرةً

"القانونً"ًوالتيًنصتًعلىًماًيليً :

الدولي ًبشأن ًالمعلومات ًاألساسية ًللشركات ًالمسجلةً

لـ"التعديلًالثاني"ًيتمثلًباضافةًمادةًجديدةًالىًنصوصً
ً

((أًً.للغاياتًالمقصودةًفيًقانونًمكافحةًغسلًاالموالً
وتمويلًاالرهابًتلتزمًالشركةًالمسجلةًبماًيليً -:
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ومتابعةًنوعيةًالمساعدةًالمقدمةًاستجابةًلطلباتًالتعاونً
ومعلومات ًالمستفيدين ًالحقيقيين ًوتحديد ًأماكن ًتواجدً

المقيمينًمنهمًفيًالخارجً،وفقاًللتشريعاتًالنافذةًأوًعملً
بمبدأًالمعاملةًبالمثلً .
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دًً.يتمًتنفيذًاحكامًهذهًالمادةًبموجبًنظامًيصدرًلهذهً

علىًنموذجًاالفصاحًالمعدًمنًقبلًدائرةًمراقبةًالشركاتً

ً

لقانونًالشركاتً،ايًبمهلةًأقصاهاًً ً.2022/1/16

الغايةً )).

خلل ًثلثة ًأشهر ًمن ًتاريخ ًنفاذ ًأحكام ًالقانون ًالمعدلً

باالطلعًعلى ًأحكامًالمادةً(ً 273مكرر)ًالمستجدةًفيً

ثالثاًً:ما ط أر من تعديل على نص المادة ( )279من "القانون"

ًواعتبا ار ًمن ًتاريخً
ن"ً ،فاننا ًنبين ًلكم ًانه ً
"القانو ً

فيما يتعلق بتطبيق العقوبات المذكورة في هذا التعديل في

ً ً 2021/10/16فقدًتقررًبموجبً"التعديلًالثاني" ًالزامً

حال عدم االمتثال ألحكام المادة ( 273مكرر).

جميعًالشركاتًالمسجلةًبموجبًأحكامً"القانونً" ًً(وذلكً

يرجىًالعلمًبأنهًقدًتمًتعديلًنصًالمادةً(ً)279منً

بناء ًعلى ًأحكام ًقانونً ًمكافحة ًغسيل ًاالموال ًوتمويلً
اً

ن"ًبموجبً"التعديلًالثاني"ًباضافةًالفقرةً(د)ًاليهاً
"القان ًو ً

االرهاب ًرقم ً(ً )20لسنة ًً 2021ساري ًالمفعول)؛ً

لتصبحًعلىًالنحوًالتاليً:

باالحتفاظًبسجلًيتضمنًمعلوماتًشخصيةًعنًالمستفيدً

((أًً.اذاًارتكبتًالشركةًالمساهمةًالعامةًاوًشركةًالتوصيةً

الحقيقي ًمن ًالشركة ً(المالك)ً ،بحيث ًتلتزم ًالشركاتً

باالسهمًاوًالشركةًالمحدودةًالمسؤوليةًاوًالمساهمةًالخاصةً

المسجلةًلدىًدائرةًمراقبةًالشركاتًبأنًتقومًباالفصاحً

مخالفةًالحكامًهذاًالقانونًتعاقبًبغرامةًالًتقلًعنًالفً

عنًمعلوماتًالمستفيدًالحقيقيًوعنًايًتغييرًيطرأًعلىً

دينارًوالًتتجاوزًعشرةًآالفًدينارًمعًابطالًالتصرفً

بياناته ًومعلوماته ًخلل ًثلثين ًيوم ًعمل ًمن ًحصولً

المخالفًاذاًراتًالمحكمةًوجهاًلذلك.

التغييرًو/اوًتوثيقًالتغييرًفيًهذهًالمعلوماتًلدىًدائرةً

بً.اذاًظهرًانًاياًمنًالشركاتًالمنصوصًعليهاًفيًالفقرةً

مراقبةًالشركاتًحسبًاألصولً ً.
كما ًوتجدر ًاالشارة ًإلى ًان ًهذا ًالتعديل ًقد ًاشتمل ًعلىً

ضرورةًانًيتمًتصويبًوضعًكافةًالشركاتًالمسجلةًلدىً

دائرةًمراقبةًالشركاتًفيماًيتعلقًباالحتفاظًبسجلًخاصً

(أ)ًمنًهذهًالمادةًلمًتحفظًدفاترًحساباتًمنظمةًقبلًتصفيتهاً

يعتبر ًمديرها ًومدقق ًحساباتها ًقدًارتكبا ًجرما ًيعاقب ًعليهً

بالحبسًمدةًالًتقلًعنًشهرًوالًتزيدًعلىًسنة.

بالمستفيدًالحقيقيًوباالفصاحًعنهًلدائرةًمراقبةًالشركاتً
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جً.معًعدمًاالخللًبايًعقوبةًاشدًينصًعليهاًقانون ًاخرً

 .1غرامةًماليةًالًتقلًعنًالفيًدينارًاردنيًوالًتتجاوزً

يعاقبًبغرامةًالًتقلًعنًالفًدينارًوالًتتجاوزًعشرةًاالفً

عشرينًالفًدينارًأردنيً.

دينار ًكل ًمن ًيمتنع ًعمدا ًعن ًتمكينًمدققي ًالحسابات ًاوً

 .2اوًبالحبسًمدةًالًتتجاوزًسنة.

االشخاص ًالمكلفين ًمن ًقبل ًالوزير ًاو ًالمراقب ًً ،بالقيامً

 .3اوًبالجمعًبينًالعقوبتينًبحسبًواقعًالحالًوالتيً

بواجباتهمًالمحددةًبموجبًهذاًالقانونًاوًاالطلعًعلىًدفاترهاً

ووثائقهاًاوًيمتنعًعنًتقديمًالمعلوماتًوااليضاحاتًاللزمةً

لهم.

يرجعًتقديرهاًللمحكمةًالمختصة.

رابعاً :أثر التعديالت القانونية الواردة في هذه النشرة على
"القانون" في التشريع االردني من وجهة نظرنا.

دً.يعاقبًكلًمنًيخالفًأحكامًالفقرةً(أ)ًمنًالمادةً(ًً273

انناًنبينًلكمًبأنًالتعديلتًالواردةًفيً"القانونً" ًوالمبينةً

تتجاوزًعشرينًألفًدينارًأوًبالحبسًمدةًالًتتجاوزًسنةًأوً

جاءت ًهذه ًالتعديلت ًلغايات ًتعزيز ًمفهوم ًالشفافيةً

مكرر) ًمن ًهذا ًالقانون ًبغرامة ًال ًتقل ًعن ًألفي ًدينار ًوالً
بكلتاًهاتينًالعقوبتين)) .

باالطلعًعلىًالتعديلًالواردًعلىًنصًالمادةً(ً)279منً

"القانونً"ً،فقدًتقررًبموجبً"التعديلًالثاني"ًواعتبا ارًمنًتاريخً

ً ،2021/10/16تطبيق ًنوعين ًمن ًالعقوبات ًعلى ًاي ًمنً
الشركاتًالمتخلفةًعن ًاالمتثالًألحكامًالفقرةً(أ)ًمنًالمادةً

ن" ًوالمتعلقة ًبالزام ًالشركاتً
(ً 273مكرر) ًمن ً"القانو ً
باالحتفاظ ًبمعلومات ًالمستفيد ًالحقيقي ًفي ًسجل ًخاصً

واالفصاحًعنهاًوعنًايًتغييرًيطرأًعليها ًخللًمدةًثلثةً

شهور ًمن ًتاريخ ًنفاذ ًأحكام ًالقانون ًالمعدل ًلـ"القانونً"ً،
والمتمثلةًبماًيليً :

فيًهذهًالنشرةًلهاًأثرًفعليًفيًالتشريعًاالردني؛ ًحيثً
والنزاهةًباالعمالًالمتعلقةًباالستثمارً ًوتملكًحصصًفيً

الشركات ًالمسجلة ًلدى ًدائرة ًمراقبة ًالشركات ًوذلك ًمنً
خللًالزامًالشركاتًالمسجلةًلدىًدائرةًمراقبةًالشركاتً
باالحتفاظًبسجلًخاصًعنًمعلوماتًالمستفيدًالحقيقيً

واالفصاحًعنهاًلدائرةًمراقبةًالشركاتًوعنًايًتغييرًيطرأً

عليهاًخللًالمدةًالمحددةًفيًالقانونً،حيثًتجدرًاالشارةً

الىًانً"القانونً"ًقدًرسمًآليةًاالمتثالًبشكلًواضحًلغاياتً
تعزيزًمفهومًالشفافيةًوالنزاهةًوالحياديةًللراغبينًفيًتملكً
حصص ًاي ًمن ًالشركات ًالمسجلة ًفي ًدائرة ًمراقبةً

الشركاتً،حيثًانًمخالفةًايًمنًالشركاتًللتعديلتً

المذكورة ًآنفا ًسيعرضها ًالى ًتطبيق ًأي ًمن ًالعقوباتً

المذكورةًآنفًا ًفيًالتعديلًالواردًفيًالفقرةً(د)ًمنًالمادةً
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(ً)279منً"القانونً"ً،حيثًأنناًنرىًانًماًدفعًالمشرعً

التصفية ًاالجبارية ًللشركة ًفي ًحالة ًعدم ًوجود ًأموالً

شركاءًمنًالباطنًفيًايًمنًالشركاتًالمسجلةًلدىًدائرةً

مراقبة ًالشركات ًلغايات ًتغطية ًالنفقات ًوالمصاريفً

االردني ًالستحداث ًهذه ًالمادة ًهي ًاستبعاد ًفكرة ًوجودً
مراقبةًالشركاتًاليًمنًالراغبينًبالمساهمةًو/اوًتملكً

الحصصًفيهمً .

لديها؛ًبحيثًيتمًتمويلًهذاًالحسابًمنًقبلًموازنةًدائرةً
القضائيةًالمترتبةًعلىًالتصفيةًاالجباريةًفيًحالًتحققً

الحاالتًالموجبةًللتصفيةًاالجباريةً.االمرًالذيًينعكسً

كماًنبينًلكمًبأنًالتعديلتًاالخرىًالواردةًفيًهذهًالنشرةً

أ ًثرهًعلىًتصفيةًوانهاءًالوجودًالقانونيًاليًمنًالشركاتً

لتؤكد ًعلى ًًأهمية ًانشاء ًحساب ًخاص ًيغطي ًنفقاتً

سدادًالتزاماتهاًبشكلًعام.

لهاًأثرًملموسًوفعليًعلىًالتشريعًاالردنيً،حيثًجاءتً

ً

المتعثرةًوغيرًقادرةًعلىًاالستمرارًفيًتقديمًخدماتهاًو/اوً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً
نخلصًمنًهذهًالنشرةًإلىًأهميةًالتعديلتًالواردةًعلىً"القانونً"ًومساهمهتهاًفيًتعزيزًمفهومًالشفافيةًوالسعيًنحوًتطبيقًمفهومً

النزاهةًباالعمالًالمتعلقةًباالستثمارً ًوتملكًالحصصًفيًالشركاتًالمسجلةًلدىًدائرةًمراقبةًالشركاتً،األمرًالذيًدفعناًإلىًكتابةً
هذهًالنشرةًلتبسيطًأحكامهاًوإيصالهاًإلىًأكبرًقدرًمنًالقراءًحتىًيتسنىًلهمًاالطلعًعليهاً .

ةً،فرجاءًالًتتردواًفيًالتواصلًمعًأيًمنًمحامييناًباستخدامًمعلوماتًاالتصالًالموجودةًفيًقسمًالمساهمينً
فيًحالًرغبتمًبالنقاشًأكثرًحولًجوانبًهذهًالنشر
ا

أدناهً .

اًأيضاًفيًمشاركةًهذهًالنشرةًمعًأيًأشخاصًقدًيكونواًمهتمينًبقراءتهاً ً.
والًتتردو ا
إن ًكنتم ًال ًتريدون ًالحصول ًعلى ًنشراتنا ًالقادمة ًأو ًأردتم ًتعديل ًمعلومات ًاالتصالً ،فأرجو ًإعلمنا ًبذلك ًمن ًخلل ًإرسال ًرسالة ًبريدية ًإلىً
 info@hammourilaw.comعنوانها "عدم االشتراك" و/أو "تعديل معلومات االتصال".
أطيبًالتحياتً ً،
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المساهمون في إعداد هذه النشرة
8

دً.طارقًمحمدًالحموريً ً

شريكًإداريًً ً
ً tariq@hammourilaw.com
ً

عمرًسوادحةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ًًًًًًًًًأحمدًخليفةً ً

محاميً،رئيسًقسمًالتقاضيًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمحاميً،رئيسًقسمًالشركاتً ً
ahmed.k@hamourilaw.com ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًomar.s@hammourilaw.com

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًًًًًًًروانًعلمًالدينًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ً
ًًًًًًًًًًمحامية ً

Rawan.a@hammourilaw.com

ً
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الحموريًومشاركوهً للمحاماةًواالستشاراتًالقانونيةً،هوًمكتبًأردنيًمتخصصًفيًالخدماتًالقانونيةً،وضعًحجرًأساسهًقبلًأكثرًمنًعقدينً

(فيًعامًً)1994منًقبلًاألستاذًالدكتورًمحمدًالحموريًرئيسًهيئةًالمديرينًللحموريًومشاركوهً،وهوًمحامًٍومحكمًووزيرًالثقافةًوالتراثًالقوميً

ووزيرًالتعليمًالعالي السابقً،لهًمؤلفاتًعديدةًركزتًبشكلًأساسيًعلىًالحقوقًالدستوريةً،وكماًأنهًأولًمنًأسسًكليةًحقوقًفيًالمملكةً

األردنيةًالهاشميةًفيًالجامعةًاألردنيةًوكانًأولًعميدًلهاً.ويدارًالمكتبًاليومًمنًقبلًدً.طارقًالحموريًأكاديميًومحاميًووزيرًالصناعةً
ُ

والتجارةًوالتموينًاألسبقً،ودً.حموريًهوًمحامًِومحكمًمتمرسًفيًقطاعًالشركاتًوالمعاملتًالتجاريةًواألسواقًالماليةًومتخصصًفيًالقانونً

يًهوًأيضاًعضوًمعينً
الجامعةًاألردنيةًوقدًكانًعميداًلهاً.والدكتورًالحمور
المصرفيًوفيًالتجارةًالدوليةً،وهوًأستاذًمشاركًفيًكليةًالحقوقً-
ا
ا

)ًبناءًعلىًتعيينهًمنًقبلًحكومةًالمملكةًاألردنيةًالهاشميةً،
ا
رسمياًفيًلجنةًالتحكيمًالتابعةًللمركزًالدوليًلتسويةًمنازعاتًاالستثمارً( ICSIDا
للفترةًمنًً2020إلىًً .2026

ًٍوعددًمنًالخبراءًاآلخرينًيعملونًفيًأقسامًمتخصصةًلتوفيرًخدماتًقانونيةًللموكلينًعلىً
يتألفًفريقًمكتبًالحموريًومشاركوهًمنًً25محام ً
مستوىًمحليًوإقليميًودوليً .

تغطيًخدماتًالمكتبًالقانونيةًمجاالتًعدةًمنًبينهاً:القانونًالتجاريًوالشركات؛ًسواءًمنًحيثًتسجيلًالشركاتًأوًصياغةًكافةًأنواعًالعقودً،

وقانونًالملكيةًالفكريةًوكذلكًالقانونًالماليًوالمصرفيًإذًيقومًالمكتبًبنصحًبنوكًمحليةًودوليةًفيًكلًماًيتعلقًبالمعاملتًالمصرفيةًواالمتثالً
عقيداًلماً
للقوانينًواألنظمةً،كماًأنًقسمًالتقاضيًوالتحكيمًلدىًالمكتبًعلىًقدرةًوكفاءةًبتمثيلًاألطرافًفيًالمسائلًالقانونيةًاألكثرًحداثةًوت ا

يشتملهًهذاًالقسمًمنًخبراتًفيًالعديدًمنًالمجاالتًالقانونيةً،سواءًأمامًالمحاكمًأوًهيئاتًالتحكيمً،كماًأنًمكتبًالحموريًومشاركوهًكانًمنً

اًمختصاًلتلبيةًاحتياجاتًوشروطًًالموكلينًالدوليينًبشأنًمجموعةًمنًالمهامًذاتًالعنصرًالدوليً
دولي
أو
ائلًالمكاتبًفيًاألردنًالذيًأنشأًقسماً ا
ا
ا

الدوليةً،والمشاريعًوإبرامًالعقودً،وغيرهاًمنًالمهامً ً.
ً
وتحديداًالمتعلقةًبالمفاوضاتًالتجاريةًالثنائيةًو
ا

باإلضافةًإلىًماًسبقً،يقدمًمكتبًالحموريًومشاركوهًالنصحًواالستشارةًالقانونيةًفيًقطاعاتًمتنوعةًكالمقاوالتً،الهندسةً،التجارةً،التأمينًوالطاقةً،
فهوًوكيلًللعديدًمنًالشركاتًالكبرىًكشركاتًالطاقةًوالصحةًوتكنولوجياًالمعلوماتًواالتصاالتًالسلكيةًواللسلكيةً.

يقدمًمكتبًالحموريًومشاركوهًخدماتهًالواسعةًفيًأرجاءًالعالمًوذلكًمنًخللًشراكاتهًوعلقاتهًالوطيدةًمعًمكاتبًمحاماةًمرموقةًفيًمنطقةً

اًوعالمياًواسعينً،
اًمحلي
الشرق ًاألوسطًوجنوبًأفريقياًوفيًأوروباًوالمملكةًالمتحدةًوالوالياتًالمتحدةً.وقدًاكتسبًمكتبًالحمًوريًومشاركوهًصيتا
ا
ا
وقدًأشادتًبذلكًأشهرًالجهاتًالقانونيةًالمرموقةًمنًذلك:

The Chambers and Partners Global
The International Financial Law Review (IFLR 1000).
The Legal 500
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