
 

   

info@hammourilaw.com  +962 6 569 1112   األردن، عمان، الشميساني، شارع الشريف ناصر بن 

 (، الطابق الثالث96جميل، مجمع الحق والعدل، عمارة )   

 

  الحموري ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية      
     ©2021 

 

1 

 

 

ًةًبتاريخوعطفااًعلىًاالصدارًالثالثًعشرًمنًنشراتناًالصادًر وفيًهذهًالنشرةًمنًنشراتنا،عشرًًالرابعًصداراإلبكمًفيًًأهلًا
(ًلسنة22ًرقمً)ًقانونًالشركاتالتعديلتًالقانونيةًالواردةًعلىًوالذيًتمًمنًخللهًاستعراضًالقسمًاالولًمن16/10/2021ًً

1997ًً ًبـ"القانون"( ًبعد ًفيما ًاليه ًالبموجبً)ويشار ًلقانون ًالمعدل ًًشركاتالقانون 17ً)رقم )ً ًبتاريخ2021ًًلسنة والصادر
بهًمنًتاريخًنشرهًفيًالجريدةًالرسميةً)ويشارًاليهًفيماًبعدًفيًهذهًً(ًويعمل5724فيًالجريدةًالرسميةًعددً)16/6/2021ً

فيًالجريدة16/9/2021ًًوالصادرًبتاريخ2021ًً(ًلسنة19ًالنشرةًبـ"التعديلًاالول"(،ًوالقانونًالمعدلًلقانونًالشركاتًرقمً)
ميةً)ويشارًاليهًفيماًبعدًفيًهذهًالنشرةً(ًويعملًبهًبعدًمرورًثلثونًيوماًمنًتاريخًنشرهًفيًالجريدةًالرس5734الرسميةًعددً)

ً"قانوًن"الحيثًسنتابعًفيًهذهًالنشرةًاستعراضًالقسمًالثانيًمنًأبرزًالتعديلتًالقانونيةًالتيًوردتًعلىًًبـ"التعديلًالثاني"(،
ًًالنحوًالتالي:علىًوذلكًًدائرةًمراقبةًالشركاتًعلىًالشركاتًاالردنيةًالمسجلةًفيفيًالتشريعًاالردنيًًارهثوأالمذكور،ً

 (ًًمن266ًماًطرأًمنًتعديلًعلىًنصًالمادة)لتغطيةًالرسومًوالمصاريفًالقضائيةًًخاصًبانشاءًحسابفيماًيتعلقًً"قانوًن"ال
ً.عمالًواجراءاتًالتصفيةًاالجباريةًأترتبًعلىًتالتيً

 ًالزامًالشركاتًالمسجلةًلدىًدائرةًمراقبةًفيماًيتعلقًب"ًقانوًن"الالىًمكرر(273ًًالمادةً)ًباضافة"ًقانوًن"التعديلًعلىًماًطرأًمن
ثلثينًيومااًمدةًالًتتجاوزًخللًًتغييرًيطرأًعلىًبياناتهًايًوعنًمعلوماتًالمستفيدًالحقيقيواالفصاحًعنًاالحتفاظًالشركاتًب

 ً.منًتاريخًحدوثًالتغيير

 المذكورةًفيًهذاًالتعديلًفيًحالًعدمًالعقوباتًًبتطبيقًيتعلقًفيماً"قانوًن"الًمن(279ً)ًالمادةًنصًعلىًتعديلًمنًطرأًما
 ً(.مكرر273ً)ًاالمتثالًألحكامًالمادة

 ًفيًالتشريعًاالردنيًمنًوجهةًنظرنا.ً"قانوًن"الأثرًالتعديلتًالقانونيةًالواردةًفيًهذهًالنشرةًعلى 

 نشرةً 

 |2021 لعام|عشر الرابعاإلصدار 

  

تعزيزًمفهومًالشفافيةًوالنزاهةًباالعمالًوالمبينةًفيًهذهًالنشرةًتتمثلًبً"قانوًن"الانًمنًأبرزًالتعديلتًالقانونيةًالواردةًفيً

المتعلقةًباالستثمارًوتملكًالحصصًفيًالشركاتًالمسجلةًلدىًدائرةًمراقبةًالشركاتًوذلكًمنًخللًالزامًالشركاتًالمسجلةً

تًلدىًدائرةًمراقبةًالشركاتًباالحتفاظًبسجلًخاصًعنًمعلوماتًالمستفيدًالحقيقيًواالفصاحًعنهاًلدائرةًمراقبةًالشركا

 ."القانوًن"وعنًايًتغييرًيطرأًعليهاًخللًالمدةًالمحددةًفيً
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ً

ً
والتيًتمثلًالقسمًنشرةًهذهًالارتأيناًإصدارًًنهًقدنبينًلكمًبأ

ًً"قانوًن"العلىًًالقانونيةًالتعديلتالثانيًمنًأبرزًماًوردًمنً
ًعلىًالنحوًالتالي:وذلكًً"التعديلًالثاني"بموجبً

 
 من( 266) المادة نص على تعديل من طرأ ما أواًل:
 لتغطية خاص حساب بانشاء يتعلق فيما "قانون "ال

 أعمال على ترتبت التي القضائية والمصاريف الرسوم
 .االجبارية التصفية واجراءات

ً ًالىًوجود ًبداية ًنشير ًان ًنود ًعلى نصًالمادةًتعديل
اليهاًلتصبحًعلىًالفقرةً)ج(ًباضافةًً"قانوًن"ال(ًمن266ً)

ًالنحوًالتالي:
ً
أً.ًيقدمًطلبًالتصفيةًاالجباريةًالىًالمحكمةًبلئحةً))

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

ً:التاليةًالحاالت
ًاوً .1 ًللقانون ًجسيمة ًمخالفات ًالشركة ًارتكبت اذا

ً .لنظامهاًاالساسي
 .اذاًعجزتًالشركةًعنًالوفاءًبالتزاماتها .2
اذاًتوقفتًعنًاعمالهاًمدةًسنةًدونًسببًمبررًاوً .3

ً .مشروع
ً

منًً%(75علىً)اذاًزادًمجموعًخسائرًالشركةً .4
راسمالهاًالمكتتبًبهًماًلمًتقررًهيئتهاًالعامةًزيادةً

 .راسمالها
ب.ًللوزيرًالطلبًمنًالمراقبًاوًمنًالوكيلًالعامً

ايقافًتصفيةًالشركةًاذاًقامتًبتوفيقًاوضاعهاًقبلً
 . صدورًالقرارًبتصفيتها

لدىًالدائرةًحسابًخاصًلتغطيةًالرسومًًًينشأً.1ج.
والمصاريفًالقضائيةًأوًأيًنفقاتًضروريةًتقدرهاً
المحكمةًوتقررًصرفهاًتترتبًعلىًاعمالًواجراءاتً

ًالتصفيةًاالجبارية.
يتمًتمويلًالحسابًمماًيخصصًلهًفيًموازنةًً.2

الدائرةًويستخدمًفيًحالًعدمًتوافرًسيولةًلدىًالشركةً
مبالغًللحسابًعندًتوافرًالسيولةًلـــدىًويتمًاعادةًال

ً.قــــتًأثناءًاجراءاتًالتصفيةالشركةًفيًأيًًو
تنظمًاحكامًوشروطًاالنفاقًمنًالحسابًبموجبًً.3

ً((نظامًيصدرًلهذهًالغايةً.
ً

(ًمن266ًالتعديلًالواردًعلىًنصًالمادةً)ًلعًعلىباالط
ً"قانوًن"ال ًتقرر، ًًوًفقد ًالثاني" ًمنًبموجبً"التعديل اعتباراا

حسابًخاص16/10/2021ًتاريخً مراقبةًًانشاًء لدىًدائرًة
فيًحالًعدمًًالشركاتًلتغطيةًنفقاتًالتصفيةًاالجبارية

ً ًمن ًاي ًلدى ًأموال ًتحتًالوجود ًالموضوعة شركات
ًالرصيدً.ًبحيثًيتمًتمويلًالتصفيةًاالجبارية حسابًهذا
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اتًالشركاتًلغاياتًتغطيةًالنفقمنًقبلًموازنةًدائرةًمراقبةً
فيًًوالمصاريفًالقضائيةًالمترتبةًعلىًالتصفيةًاالجبارية

ً ًتحقق ًالحال ًاالجباريةايًمن ًللتصفية ًحاالتًالموجبة
المادة فيًهذًه آنفاًا اعادةًالعملًعلىًعلىًانًيتمًً؛والمذكورًة

لحساب صرفهًا فيًأيًوقــــتًًالشركةًأيًمنًالمبالغًالتيًتًم
توافرًالسيولةًعندًً،اجراءاتًالتصفيةًمنًاالوقاتًخلل

الىًانهًفيًهذاًالتعديلًاالشارةًًتمتكماًًوً.لـــدىًالشركة
تنظيمًأحكامًاعدادًنظامًخاصًيتعلقًبسيتمًالعملًعلىً

ًوشروطًاالنفاقًمنًهذاًالحساب.
ً

 المادة باضافة" القانون " على تعديل من طرأ ما  ثانًيا:
 الشركات بالزام يتعلق فيما"  القانون " الى( مكرر 273)

 واالفصاح باالحتفاظ الشركات مراقبة دائرة لدى المسجلة
 يطرأ تغيير اي وعن الحقيقي المستفيد  معلومات عن
 تاريخ من يوماً  ثالثين تتجاوز ال مدة خالل بياناته على

 .التغيير حدوث
وفقااًً"قانوًن"التجدرًاالشارةًالىًأنًالتعديلًالواردًعلىًً

يتمثلًباضافةًمادةًجديدةًالىًنصوصً"ًلـ"التعديلًالثاني
ًوالتيًنصتًعلىًماًيلي:"ًقانوًن"ال
ً

للغاياتًالمقصودةًفيًقانونًمكافحةًغسلًاالموالًً))أ.ً
ً-وتمويلًاالرهابًتلتزمًالشركةًالمسجلةًبماًيلي:

االحتفاظًبسجلًيتضمنًمعلوماتًالمستفيدًالحقيقي،ً .1
ًواالفصاحًعنهًوعنًأيًتغييرًيطرأًعلىًبياناتهًخلل

يرًأوًتوثيقًالتغييرًثلثينًيومًعملًمنًحصولًالتغي
ًالدائرة ًمنًلدى ًأي ًطلب ًوللمراقب ،

ًالتيًتمكنهًمنًالتحققًًًالوثائق والمعلوماتًاللزمة
ًمنًصحةًالمعلوماتًالمقدمةًمنًالشركةً.

لماًوردًفيًالبندً) .2 (ًمنًهذه1ًتصويبًأوضاعهاًوفقاًا
ًاحكا ًنفاذ ًتاريخ ًمن ًاشهر ًثلثة ًخلل ًهذاًالفقرة م

ًالقانونًالمعدل.
ًللتعليماتً .3 ًوفقاا ًاألساسية ًومعلوماتها ًبياناتها تحديث

ًالصادرةًلهذهًالغايةً.
ًسجلًًب. ًفي ًالحقيقي ًالمستفيد ًتثبيت ًالمراقب على

ًيجبً ًالتي ًوالمعلومات ًالبيانات ًيتضمن الكتروني
ًالبياناتً ًهذه ًاتاحة ًوله ًالسجل ًهذا ًفي ًبها االحتفاظ

من علىًقواعدًوالمعلوماتًأوًأيًجزًء أوًربطهًا ،ً للعموًم هًا
ًبياناتًالجهاتًالمختصة.

ًالنظيرةًًج. ًالدولية ًالجهات ًمع ًالتعاون ًالمراقب على
ومتابعةًنوعيةًالمساعدةًالمقدمةًاستجابةًلطلباتًالتعاونً
ًالمسجلةً ًللشركات ًاألساسية ًالمعلومات ًبشأن الدولي
ًتواجدً ًأماكن ًوتحديد ًالحقيقيين ًالمستفيدين ومعلومات

أوًعملًالم للتشريعاتًالنافذًة وفقًا فيًالخارجً، قيمينًمنهًم
ًبمبدأًالمعاملةًبالمثل.
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يتمًتنفيذًاحكامًهذهًالمادةًبموجبًنظامًيصدرًلهذهًًًد.
ً((الغاية.

ً
ًفيمكرر(ًالمستجدة273ًًأحكامًالمادةً)ًباالطلعًعلى

ً"قانوًن"ال ًًو، ًانه ًلكم ًنبين ًتاريخًفاننا ًمن اعتباراا
الزامًً"تقررًبموجبً"التعديلًالثانيفقد16/10/2021ًًً

ً)وذلكًً"قانوًن"الجميعًالشركاتًالمسجلةًبموجبًأحكامً

ًوتمويلًاالموالًغسيلًمكافحةًقانوًنًأحكامًعلىًبناءًا
ً ً)االرهاب 20ًرقم ًلسنة ًالمفعول2021ً( ؛ً(ساري
مستفيدًالًبسجلًيتضمنًمعلوماتًشخصيةًعنًباالحتفاظ
ًم ًالحقيقي ًبحيث ً)المالك(، ًالشركة ًالشركاتًن تلتزم

ًمراقبةًالشركاتًبأ ًباالفصاحًالمسجلةًلدىًدائرة نًتقوم
وعنًايًتغييرًيطرأًعلىًًالمستفيدًالحقيقيمعلوماتًعنً

ًحصولً ًمن ًعمل ًيوم ًثلثين ًخلل ًومعلوماته بياناته
لدىًدائرةًفيًهذهًالمعلوماتًالتغييرًو/اوًتوثيقًالتغييرً

ًمراقبةًالشركاتًحسبًاألصول.ً

ًاشتملًعلىً ًقد ًالتعديل ًإلىًانًهذا ًاالشارة ًوتجدر كما
ضرورةًانًيتمًتصويبًوضعًكافةًالشركاتًالمسجلةًلدىً

خاصًدائرةًمراقبةًالشركاتًفيماًيتعلقًباالحتفاظًبسجلً
ًبالمستفيدًالحقيقيًوباالفصاحًعنهًلدائرةًمراقبةًالشركات

ًعلىًنموذجًاالفصاحًالمعدًمنًقبلًدائرةًمراقبةًالشركات
ًأحكامخ ًنفاذ ًتاريخ ًمن ًأشهر ًثلثة ًالمعدلًًلل القانون

ًً.16/1/2022،ًايًبمهلةًأقصاهاًلقانونًالشركات

 "قانون "ال من( 279) المادة نص على تعديل من طرأ ماً:ثالثاً 
 في التعديل هذا في المذكورة العقوبات بتطبيق يتعلق فيما
 (.مكرر 273) المادة ألحكام االمتثال عدم حال

(ًمن279ًنصًالمادةً)تمًتعديلًقدًيرجىًالعلمًبأنهً
ً(ًاليهادباضافةًالفقرةً)بموجبً"التعديلًالثاني"ًً"ًنقانًو"ال

 ً:لتصبحًعلىًالنحوًالتالي

أً.ًاذاًارتكبتًالشركةًالمساهمةًالعامةًاوًشركةًالتوصيةً))
باالسهمًاوًالشركةًالمحدودةًالمسؤوليةًاوًالمساهمةًالخاصةً

الًتقلًعنًالفًًهذاًالقانونًتعاقبًبغرامةمخالفةًالحكامً
دينارًوالًتتجاوزًعشرةًآالفًدينارًمعًابطالًالتصرفً

 .المخالفًاذاًراتًالمحكمةًوجهاًلذلك

ب.ًاذاًظهرًانًاياًمنًالشركاتًالمنصوصًعليهاًفيًالفقرةً
قبلًتصفيتهاً تحفظًدفاترًحساباتًمنظمًة لًم المادًة منًهذًه )أً(

ًحساب ًومدقق ًمديرها ًقديعتبر ًعليهًًاتها ًيعاقب ًجرما ارتكبا
 .بالحبسًمدةًالًتقلًعنًشهرًوالًتزيدًعلىًسنة

mailto:info@hammourilaw.com


 

   

info@hammourilaw.com  +962 6 569 1112   األردن، عمان، الشميساني، شارع الشريف ناصر بن 

 (، الطابق الثالث96جميل، مجمع الحق والعدل، عمارة )   

 

  الحموري ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية      
     ©2021 

 

5 

ج.ًمعًعدمًاالخللًبايًعقوبةًاشدًينصًعليهاًقانونًاخرً
يعاقبًبغرامةًالًتقلًعنًالفًدينارًوالًتتجاوزًعشرةًاالفً

ًتمكين ًعن ًعمدا ًيمتنع ًمن ًكل ًالحساباتًاوًًدينار مدققي
ًال ًقبل ًمن ًالمكلفين ًبالقيامًاالشخاص ،ً ًالمراقب ًاو وزير

القانونًاوًاالطلعًعلىًدفاترهاً بموجبًهذًا المحددًة بواجباتهًم
يمتنعًعنًتقديمًالمعلوماتًوااليضاحاتًاللزمةًًووثائقهاًاو

 . لهم

273ًيعاقبًكلًمنًيخالفًأحكامًالفقرةً)أ(ًمنًالمادةً)ًًد.
ًألفيًدينارًوالً ًالًتقلًعن ًبغرامة ًالقانون ًمنًهذا مكرر(

جاوزًعشرينًألفًدينارًأوًبالحبسًمدةًالًتتجاوزًسنةًأوًتت
 (( .بكلتاًهاتينًالعقوبتين

(ًمن279ًباالطلعًعلىًالتعديلًالواردًعلىًنصًالمادةً)
منًتاريخً"قانوًن"ال واعتباراًا ،ًفقدًتقررًبموجبً"التعديلًالثانيً"

16/10/2021ً عقوباتًعلىًايًمنًنوعينًمنًالًتطبيق،
كامًالفقرةً)أ(ًمنًالمادةًاالمتثالًألحًالشركاتًالمتخلفةًعن

(273ًً ًمن ًاً"قانوًن"المكرر( ًبالزام لشركاتًوالمتعلقة
ًب ًباالحتفاظ ًالحقيقي ًالمستفيد ًخاصًمعلومات ًسجل في
ثلثةًمدةًخللًًهاًوعنًايًتغييرًيطرأًعليهاواالفصاحًعن

ً ًتاريخ ًمن ًلشهور ًالمعدل ًالقانون ًأحكام ،ً"قانوًنـ"النفاذ
ًي:والمتمثلةًبماًيل

الًتقلًعنًالفيًدينار .1 ماليًة والًتتجاوزًًاردنيًغرامًة
 ً.عشرينًالفًدينارًأردني

 بالحبسًمدةًالًتتجاوزًسنة.اوً .2

اوًبالجمعًبينًالعقوبتينًبحسبًواقعًالحالًوالتيً .3
 يرجعًتقديرهاًللمحكمةًالمختصة.

 علىفي هذه النشرة  الواردة القانونية التعديالت أثر :رابعاً 
 .من وجهة نظرنا االردني التشريع في" قانون "ال

والمبينةًً"قانوًن"اللتعديلتًالواردةًفيًاانناًنبينًلكمًبأنً
حيثًً؛فيًالتشريعًاالردنيفعليًثرًألهاًفيًهذهًالنشرةً

ً ًجاءت ًالتعديلت ًهذه ًتعزيز ًلغايات الشفافيةًمفهوم
فيًحصصًلكًتمًووالنزاهةًباالعمالًالمتعلقةًباالستثمارً

ًالشركاتً ًمراقبة ًلدىًدائرة وذلكًمنًالشركاتًالمسجلة
خللًالزامًالشركاتًالمسجلةًلدىًدائرةًمراقبةًالشركاتً
باالحتفاظًبسجلًخاصًعنًمعلوماتًالمستفيدًالحقيقيً
الشركاتًوعنًايًتغييرًيطرأً مراقبًة لدائرًة واالفصاحًعنهًا

حيثً فيًالقانونً، المحددًة خللًالمدًة ًرةتجدرًاالشاعليهًا
االمتثالًبشً"قانوًن"الالىًانً آليًة رسًم كلًواضحًلغاياتًقًد
كًوالحياديةًللراغبينًفيًتملالشفافيةًوالنزاهةًمفهومًتعزيزً

ًمراقبةً ًدائرة ًفي ًالمسجلة ًالشركات ًمن ًاي حصص
تًالشركاتًللتعديلايًمنًالشركات،ًحيثًانًمخالفةً

ًتطبيق ًالى ًسيعرضها ًآنفاا ًًالمذكورة ًالعقوباتأي ًمن
الفقرةً)د(ًمنًالمادةًفيًالتعديلًالواردًفيًًالمذكورةًآنفاًا
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،ًحيثًأنناًنرىًانًماًدفعًالمشرعً"قانوًن"ال(ًمن279ً)
ًوجودً ًفكرة ًاستبعاد ًهي ًالمادة ًالستحداثًهذه االردني
شركاءًمنًالباطنًفيًايًمنًالشركاتًالمسجلةًلدىًدائرةً
كًمراقبةًالشركاتًاليًمنًالراغبينًبالمساهمةًو/اوًتمل

ً.الحصصًفيهم
االخرىًالواردةًفيًهذهًالنشرةًتعديلتًلاًننبينًلكمًبأكمًا
حيثًلهًا ءتًجاأثرًملموسًوفعليًعلىًالتشريعًاالردنيً،

ًعلى ًنفقاتًًهميةأًًلتؤكد ًيغطي ًخاص ًحساب انشاء

ًأموالً ًوجود ًعدم ًحالة ًفي ًللشركة ًاالجبارية التصفية
بحيثًيتمًتمويلًهذاًالحسابًمنًقبلًموازنةًدائرةًً؛لديها

ًوالمصاريفً ًالنفقات ًتغطية ًلغايات ًالشركات مراقبة
القضائيةًالمترتبةًعلىًالتصفيةًاالجباريةًفيًحالًتحققً

االمرًالذيًينعكسًً.الحاالتًالموجبةًللتصفيةًاالجبارية
الشركاتًوانهاءًالوجودًالقانونيًاليًمنًًتصفيةًهًعلىثًرأ

والمتعث خدماتهًا علىًاالستمرارًفيًتقديًم وغيرًقادرًة اوً/رًة
.سدادًالتزاماتهاًبشكلًعام

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً

تطبيقًمفهومًًوالسعيًنحوتعزيزًمفهومًالشفافيةًًومساهمهتهاًفيً"قانوًن"الالتعديلتًالواردةًعلىًصًمنًهذهًالنشرةًإلىًأهميةًنخل
األمرًالذيًدفعناًإلىًكتابةً،ًلمسجلةًلدىًدائرةًمراقبةًالشركاتفيًالشركاتًاالحصصًلكًتمًوالنزاهةًباالعمالًالمتعلقةًباالستثمارً

ً.اطلعًعليهوإيصالهاًإلىًأكبرًقدرًمنًالقراءًحتىًيتسنىًلهمًاالًاهذهًالنشرةًلتبسيطًأحكامه

فيًالتواصلًمعًأيًمنًمحامييناًباستخدامًًبالنقاشفيًحالًرغبتمً ًالمساهمينًقسمفيًًةلًالموجودمعلوماتًاالتصاأكثرًحولًجوانبًهذهًالنشرة،ًفرجاءاًالًتتردوًا
ً.أدناه

اًفيًمشاركةًهذهًالنشرةًمعًأيًأشخاص ًهتمينًبقراءتها.ًقدًيكونواًمًوالًتتردواًأيضا

ًأ ًالقادمة ًنشراتنا ًعلى ًالحصول ًتريدون ًال ًكنتم ًإلىًإن ًبريدية ًرسالة ًإرسال ًخلل ًمن ًبذلك ًإعلمنا ًفأرجو ًاالتصال، ًمعلومات ًتعديل ًأردتم و
info@hammourilaw.com  ."عنوانها "عدم االشتراك" و/أو "تعديل معلومات االتصال 

ًأطيبًالتحيات،ً

 واالستشارات القانونيةمكتب الحموري ومشاركوه للمحاماة  
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 في إعداد هذه النشرة المساهمون 
 

ًحموريًالطارقًمحمدًد.ً
ًشريكًإداريًً

tariq@hammourilaw.comً
ً

                                              

ًأحمدًخليفةًًًًًًًًًً   ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعمرًسوادحةًًًًًًًًًًًًً
ًالشركاتًمحامي،ًرئيسًقسمًًًًًًًًًًًًمحامي،ًرئيسًقسمًالتقاضيًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

omar.s@hammourilaw.comًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ahmed.k@hamourilaw.com 
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً 

                                                   

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًروانًعلمًالدينًًًًًًًً
ًمحاميةًًًًًًًًًً

Rawan.a@hammourilaw.com           ً
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 حول مكتب الحموري ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية 
قبلًأكثرًمنًعقدينًللمحاماةًواالستشاراتًالقانونية،ًهوًمكتبًأردنيًمتخصصًفيًالخدماتًالقانونية،ًوضعًحجرًأساسهًالحموريًومشاركوهً

األستاذًالدكتورًمحمدًالحموريًرئيسًهيئةًالمديرينًللحموريًومشاركوه،ًوهوًمحاٍمًومحكمًووزيرًالثقافةًوالتراثًالقوميً(ًمنًقبل1994ً)فيًعامً
السابق،ًلهًمؤلفاتًعديدةًركزتًبشكلًأساسيًعلىًالحقوقًالدستورية،ًوكماًأنهًأولًمنًأسسًكليةًحقوقًفيًالمملكةً ليووزيرًالتعليمًالعا

اعةًاألردنيةًالهاشميةًفيًالجامعةًاألردنيةًوكانًأولًعميدًلها.ًوُيدارًالمكتبًاليومًمنًقبلًد.ًطارقًالحموريًأكاديميًومحاميًووزيرًالصن
سبق،ًود.ًحموريًهوًمحاِمًومحكمًمتمرسًفيًقطاعًالشركاتًوالمعاملتًالتجاريةًواألسواقًالماليةًومتخصصًفيًالقانونًوالتجارةًوالتموينًاأل

اًلها.-المصرفيًوفيًالتجارةًالدولية،ًوهوًأستاذًمشاركًفيًكليةًالحقوًق اًعضوًمعينًًالجامعةًاألردنيةًوقدًكانًعميدا والدكتورًالحموريًهوًأيضا
(ًبناءاًعلىًتعيينهًمنًقبلًحكومةًالمملكةًاألردنيةًالهاشمية،ICSIDًتحكيمًالتابعةًللمركزًالدوليًلتسويةًمنازعاتًاالستثمارً)رسميااًفيًلجنةًال

ً.2026إلى2020ًًللفترةًمنً
للموكلينًعلىًخرينًيعملونًفيًأقسامًمتخصصةًلتوفيرًخدماتًقانونيةًاآلخبراءًعددًمنًالمحاٍمًًو25ًفريقًمكتبًالحموريًومشاركوهًمنًًيتألف

ًمستوىًمحليًوإقليميًودولي.
ود،ًتغطيًخدماتًالمكتبًالقانونيةًمجاالتًعدةًمنًبينها:ًالقانونًالتجاريًوالشركات؛ًسواءًمنًحيثًتسجيلًالشركاتًأوًصياغةًكافةًأنواعًالعق

ودوليةًفيًكلًماًيتعلقًبالمعاملتًالمصرفيةًواالمتثالًذًيقومًالمكتبًبنصحًبنوكًمحليةًإًوقانونًالملكيةًالفكريةًوكذلكًالقانونًالماليًوالمصرفي
اًلماًللقوانينًواألنظمة،ًكماًأنًقسمًالتقاضيًوالتحكيمًلدىًالمكتبًعلىًقدرةًوكفاءةًبتمثيلًاألطرافًفيًالمسائلًالقانونيةًاألكثرًحداثةًوت عقيدا

المحاكمًأوًهيئاتًالتحكيم،ًكماًأنًمكتبًالحموريًومشاركوهًكانًمنًً،ًسواءًأمامالقانونيةًيشتملهًهذاًالقسمًمنًخبراتًفيًالعديدًمنًالمجاالت
اً اأوائلًالمكاتبًفيًاألردنًالذيًأنشأًقسما لتلبيةًاحتياجاتًوشروطًًالموكلينًالدوليينًبشأنًمجموعةًمنًالمهامًذاتًالعنصرًالدوليًًدوليااًمختصا

اًالمتعلقةًبالمفاوضات ًالمشاريعًوإبرامًالعقود،ًوغيرهاًمنًالمهام.ًالتجاريةًالثنائيةًوالدولية،ًًوًوتحديدا
سبق،ًيقدمًمكتبًالحموريًومشاركوهًالنصحًواالستشارةًالقانونيةًفيًقطاعاتًمتنوعةًكالمقاوالت،ًالهندسة،ًالتجارة،ًالت أمينًوالطاقة،ًباإلضافةًإلىًمًا

 تًواالتصاالتًالسلكيةًواللسلكية.ًفهوًوكيلًللعديدًمنًالشركاتًالكبرىًكشركاتًالطاقةًوالصحةًوتكنولوجياًالمعلوما

قةًيقدمًمكتبًالحموريًومشاركوهًخدماتهًالواسعةًفيًأرجاءًالعالمًوذلكًمنًخللًشراكاتهًوعلقاتهًالوطيدةًمعًمكاتبًمحاماةًمرموقةًفيًمنط
ريًومشاركوهًصيتااًمحليااًوعالميااًواسعين،ًالشرقًاألوسطًوجنوبًأفريقياًوفيًأوروباًوالمملكةًالمتحدةًوالوالياتًالمتحدة.ًوقدًاكتسبًمكتبًالحمًو

 :وقدًأشادتًبذلكًأشهرًالجهاتًالقانونيةًالمرموقةًمنًذلك

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