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أهلاً ًبكمًفيًاإلصدار ًالخامس ًعشرًمنًنشراتناً ،وفيًهذهًالنشرة ًسنقومًباستعراض ًأهم ًاجراءاتًتسجيلًالعلماتًالتجاريةًبموجبًأحكامًقانون ًالعلماتً
التجاريةًرقمًً33لسنةًً1952األردنيًوتعديلتهً(ويشارًإليهًفيماًبعدًبـ"القانون")ًونظامًالعلماتًالتجاريةًرقمًً1لسنةًً ً1952ونموذجًطلبًتسجيلًالعلماتً

التجاريةًساري ًالمفعولً(المعتمدًلهذهًالغاية)ً(ويشارًاليهًفيماًبعدًبـ"النموذج")ً،وحيثًانهًمنًالمعلومًانًالمملكةًاالردنيةًالهاشميةً(ويشارًإليهاًفيماًبعدً
بـ"المملكة")ًهيًعضوًبالمنظمةًالعالميةًللملكيةًالفكريةً(ً)WIPOوتتبعًتصنيفً(ً)NICEالدوليًللسلعًوالخدماتًوالذيًيقسمًالسلعًوالخدماتًالىًفئاتً

مختلفةً،ويمنحً"القانونً"ًالحمايةًعلىًالمنتجاتًاوًالخدماتًالمحددةًبـ"النموذج"ً ً.
فهرسًالمحتوياتًالواردةًفيًهذهًالنشرةً ً:
.1

ً منًلهًحقًالتسجيلً :

الصفحةًً ً3

.2

ً الجهةًالمختصةًبتسجيلًالعلمةًالتجاريةً .

الصفحةًً 3

.3

ً طلبًالتسجيلً .

الصفحةًً ً4

.4

ً قبولًطلبًالتسجيلً .

الصفحةًً ً5

.5

ً اعلنًطلباتًالتسجيلًالمقبولةً .

الصفحةًً 5

.6

ً االعتراضًعلىًتسجيلًالعلمةًالتجاريةً .

الصفحةًً ً6

.7

ً التسجيلًالنهائيًومدةًالحمايةًالقانونيةًللعلمةًالتجاريةً .

الصفحةًً 6

.8

ً أهميةًتسجيلًالعلمةًالتجاًرية ً

الصفحةًً 6

ً
ً

"انًحمايةًالعلمةًالتجاريةًتكونًًلمدةًعشرةًسنواتًمنًتاريخًتسجيلهاً،كماًواجازًالمشرعًتجديدهاًبعدًانتهاءًالمدةًالقانونيةً
للتسجيلًوذلكًلمدةًمماثلةً ".

األردن ،عمان ،الشميساني ،شارع الشريف ناصر بن
جميل ،مجمع الحق والعدل ،عمارة ( ،)96الطابق الثالث
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تعتبرًعمليةًتسجيل ًالعلمة ًالتجارية ًفيً"المملكة"ًهي ًًمنً

أو ًمشابهه ًلها ًتحدث ًاللبس ًو/او ًاالشكاليات ًلدىً

أهم ًالخطوات ًمنًأجلًالبدء ًبممارسةًالمشاريع ًبنجاح؛ ًفكلً

الجمهورً .

صاحب ًشركة ًو/او ًمشروع ًو/او ًمنتج ًو/أو ًخدمة ًجديدةً
بحاجةًإلىًعلمةًتجاريةًيعرفهًبهاًالجمهورًوتميزهًعنًغيرهً
تحميًالسلعةًو/اوًالخدمةًو/اوًالمشروعًالتيًيقومًبتقديمها؛ً
إذ ًنقدم ًلك ًبدورنا ًكقانونيا ًفي ًهذه ًالنشرة ًعدد ًالمعلوماتً
قانونيةًالتيًتوضحًابرزًوأهمًماًتحتاجًمعرفتهًلتسجيلًالعلمةً
التجارية ًبشكل ًقانونيًفيً"المملكة" ًوكيف ًومتى ًتصبح ًتلكً
العلمةًمنًحقكًوليستًمنًحقًغيرك؟ًًًً ً
تعتبرًالعلمةًالتجاريةًهيًاألداةًوالمؤشر ًالذي ًيميز ًالمنتجً
او ًالخدمات ًعن ًغيرها ًمن ًالمنتجات ًوالخدمات ًسواء ًكانً
تمييزها ًيتمثل ًفي ًاسمها ًأو ًلونها ًأو ًفي ًبعض ًالرسوماتً
ً
واألشكالًالخاصةًباسمًالمنتجًأوًالخدمةً،معًاالشارةًإلىًأنً

ًوتشملًهذهًالنشرة ًعددًمنًالمعلوماتًوالخطوات ًاللزمةًً
لتسجيلًعلمةًالتجاريةًفيً"المملكة"ًوهيًكاآلتيً :

 .1منًلهًحقًتسجيلًالعلمةًالتجاريةً .
 .2الجهةًالمختصةًبتسجيلًالعلمةًالتجاريةً .
 .3طلبًالتسجيلً .
 .4قبولًطلبًالتسجيلً .
 .5اعلنًطلباتًالتسجيلًالمقبولةً .
 .6االعتراضًعلىًتسجيلًالعلمةًالتجاريةً .
 .7التسجيل ًالنهائي ًومدة ًالحماية ًالقانونية ًللعلمةً
التجارية.

"القانونً"ًقدًعرفًالعلمةًالتجاريةًفيًالمادةً(ً)2علىًانهاً ً:

"ايًاشارةًظاهرةًيستعملهاًاوًيريد ًاستعمالها ًايًشخصً

لتمييز ًبضائعه ًاو ًمنتجاته ًاو ًخدماته ًعن ًبضائع ًاوً
منتجاتًاوًخدماتًغيرهً ".

انًالقارئ ًألحكامً"القانون" ًيرى ًأن ًالمشرعًاألردني ًمنحً
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 .8أهميةًتسجيلًالعلمةًالتجارية ً
 .1منًلهًحقًالتسجيلً :
وفقاًألحكامً"القانون"ًفإنه ًلمًيحدد ًالمشرع ًاالردنيً
شرطًاوًصفةًمعينةًيشترطًتوافرهاًفيًالشخصًالذيً

الحمايةًالقانونيةًللعلماتًالتجاريةًوذلكًبالتسجيلً،حيثً

يحق ًله ًتسجيل ًالعلمة ًالتجارية؛ ًبما ًإن ًالمطلقً

فيًاستعمالًالعلمةًالتجاريةًالمسجلةًقانوناًيقتصرًعلىً

"القانون" ًألي ًشخص ًبأن ًيقوم ًبتسجيل ًالعلمةً

نصًالمشرعًفيًالمادة (ً)25منً"القانون"ًعلىًأنًالحقً

ي ًعلى ًإطلقه ًفقد ًسمحت ًالمادة ً(ً )6منً
يجر ً

ن؛ً
مالكهاًالشرعيًالذيًقامًبتسجيلها ًوفقًأحاكمً"القانو ً

التجاريةًالخاصةًبهًداخلً"المملكة"ًسواءًأكانًشخصًاً

ولهًالحقًبمنعًايًشخص ًمنًاستعمال ًعلمات ًمطابقةً

األردن ،عمان ،الشميساني ،شارع الشريف ناصر بن
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استعملهاًاوًينويًاستعمالهاًفيً"المملكة"؛ًحيثًتنصً
المادةًسالفةًالذكرًمنً"القانون"ًعلىًماًيليً :

"كلًمنًيرغبًفيًانًيستقلًفيًاستعمالًعلمةً
تجاريةًلتمييزًالبضائعًالتيًهيًمنًانتاجهًاوً
صنعهًاوًانتخابهًاوًمماًاصدرًشهادةًبهاًاوً

البضائعًالتيًيتجرًاوًالتيًينويًًاالتجارًبهاًيمكنهً
انًيطلبًتسجيلًتلكًالعلمةًوفقًاًالحكامًهذاً
القانونً".

 .2الجهةًالمختصةًبتسجيلًالعلمةًالتجارية:
ان ًالجهة ًالمختصة ًلتسجيل ًالعلمات ًالتجارية ًفيً
"المملكة"ًهيًوزارةًالصناعةًوالتجارةًوالتموينًحيثً

تنص ًالفقرة ً(ً)1منًالمادة ً(ً)3منً"القانون" ًعلىً
أنهً :

"ً.1ينظمًفيًالوزارةًتحتًاشرافًالمسجلًسجلً

يسمىً(ًسجلًالعلماتًالتجاريةً)ًتدونًًفيهًجميعً

العلماتًالتجاريةًواسماءًمالكيهاًوعناوينهمًوماًط ارً
علىًهذهًالعلماتً "....

يكون ًطلبًالتسجيلًاماًطلبًا ًفرديًا ًأوًطلبًا ًجماعيًاً
وذلكًعلىًالنحوًاآلتي:

أ -الطلبًالفرديً:

باالستنادً ًألحكامً"القانون"ًفإنناًنبينًلكم ًان ًالمادةً
(ً )11منهً ،قد ًاوضحت ًالقواعد ًوالشروط ًالواجبً
توافرها ًفي ًالطلب ًالفردي ًالمقدم ًلتسجيل ًالعلمةً
التجاريةًفيً"المملكة"ً؛ًوهيًانًيتمًتقديمًالطلبًإلىً

نً
المسجل ًفي ًوزارة ًالصناعة ًوالتجارة ًوالتموين ًويكو ً
هذا ًالطلب ًعلى ً"النموذج"ً ،ويشتمل ًهذا ًالطلب ًعلىً
خمسة ًصور ًللعلمة ًالتجارية ًتوضع ًفي ًالمكانً
المخصص ًلذلك ًمن ً"النموذج"ً ،ويتم ًبيان ًجميعً
تفاصيل ًالعلمة ًالتجارية ًالمراد ًتسجيلها ًوجميعً
معلومات ًمقدم ًالطلب ًوما ًيثبت ًملكية ًمقدم ًالطلبً

للعلمةًالتجاريةً،حيثًنصتًالمادةًً11منً"القانون"ً
علىًماًيليً :

ً
"-كلًمنًيدعيًانهًصاحبًعلمةًتجاريةًاستعملتً
اوًفيًالنيةًاستعمالهاًويرغبًفيًتسجيلًتلكً

ومؤدى ًذلك ًأن ًتسجيل ًالعلمة ًالتجارية ًيكون ًفيً

العلمةًعليهًانًيقدمًطلباًخطياًالىًالمسجلًوفاقاً
للصولًالمقررةًًً.

سجلًمخصصًلذلكًيعرفًبسجلًالعلماتًالتجاريةً
يشرف ًعليه ًمسجل ًيتم ًتعيينه ًعن ًطريق ًوزيرً

-يجوزًللمسجلًمعًمراعاةًاحكامًالقانون ًانً

الصناعةًوالتجارةًوالتموين؛ًيكونًهوًالممثلًلق ارراتً
اإلدارةًفيًقيدًوتسجيلًالعلماتًالتجاريةً .

 .3طلبًالتسجيل:
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بالرجوعًإلىًأحكامً"القانون"ًفإنناًنبينًلكمًأنًالمشرعً

تعديلتًاوًتحويراتًفيًطريقةًاستعمالًالعلمةًاوً
مكانًاستعمالهاًاوًغيرًذلكًمنًاالمور.

األردني ًقد ًبين ًحالتين ًمن ًحاالت ًطلب ًالتسجيلً
الجماعيًوهماً ً:

 اذاًرفضًالمسجلًتسجيلًعلمةًتجاريةًفيجوزًانًيستانفًقرارهًالىًمحكمةًالعدلًالعليا.

األولىً :تسجيل ًأكثر ًمن ًعلمة ًيوجد ًبينهم ًتشابهً

-يجوزًللمسجلًاوًلمحكمةًالعدلًالعلياًفيًايًوقتً

ألكثر ًمن ًشخص ًوهو ًما ًتم ًنص ًعليه ًفي ًالمادةً

(ً)17منً"القانون"ً ً:

تصحيحًايًخطاًوقعًفيًالطلبًاوًفيماًلهًتعلقًبهً

"اذاًطلبًعدةًاشخاصًتسجيلًعلماتًتجاريةً

سواءًاكانًذلكًقبلًقبولًالطلبًامًبعدهًاوًتكليفً

متماثلةًاوًقريبةًالشبهًبعضهاًببعضًوكانتًتلكً

الطالبًتعديلًطلبهًعلىًاساسًشروطًيعينهاً

ً

العلماتًتتعلقًبنفسًالبضائعًاوًالصنفًً،فيجوزً

المسجلًاوًمحكمةًالعدلًالعلياً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً".

للمسجلًانًيرفضًتسجيلًايةًعلمةًمنًتلكً

كماًويرجىًاالشارةًًإلىًأنًالمشرعًاألردنيًقدًبيًنً

العلماتًباسمًشخصًمنًهؤالءًالطالبينًاالًبعدًانً

التسجيل ًخلل ًاثنى ًعشرة ًشه ارً ،فإنهًيعتبرًمتنازالً

. .1اماًباالتفاقًفيماًبينهمًعلىًوجهًيوافقًعليهً

أنه ًفي ًحال ًلم ًيقم ًمقدم ًالطلب ًباستكمال ًعمليةً
عن ًحقه ًبالتسجيلً ،حيث ًنصت ًالمادة ً(ً )16منً

"القانونً"ًعلىًماًيليً :

"ًاذاًلمًيتمًتسجيلًالعلمةًالتجاريةًخللًً12شه ًارً
منًتاريخًالطلبًبسببًتقصيرًالطالبًفيجوزً
للمسجلًبعدًانًيعلمًالطالبًخطيًاًحسبًاالصولً

بعدمًاتمامًتسجيلهاًانًيعتبرهًمتنازًالاًعنًطلبهًاالً
اذاًتمًخللًالمدةًالتيًيعينهاًلهًالمسجلًفيً
االعلنً ".

ب -الطلبًالجماعيً:

تسوىًحقوقهم:

المسجلًً،او

 .2بواسطةًمحكمةًالعدلًالعلياًالتيًيحيلًالمسجلًالخلفً
عليهاًعندًعدمًالوصولًالىًمثلًهذاًاالتفاق".

وفي ًهذه ًالحالة ًيجوز ًتسجيل ًالعلمة ًالتجاريةً
المتشابهة ًإذا ًتم ًاالتفاق ًعلى ًتسوية ًيوافق ًعليهاً
المسجل ًبين ًأصحاب ًتلك ًالعلمات ًأو ًبقرار ًمنً
المحكمةًاإلداريةً .
الثانيةً:تسجيلًعلمةًواحدةًألكثرًمنًشخصًوهوً

ماًتمًالنصًعليهًفيًالمادةً(ً)18منً"القانون"ًوالتيً
جاءًفيهاًماًيليً ً:

األردن ،عمان ،الشميساني ،شارع الشريف ناصر بن
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"ً .1اذاًكانًشخصًيستعملًبطريقًالمزاحمةً

بعدًتقديمًالطلبًالتسجيلًحسبًاالصولًيصبحًمنً

الشريفةًعلمةًتجاريةًيستعملهاًشخصًآخرًاوًاذاً

حقًالمسجلًقبولًالطلبًأوًرفضهًأوًقبولهًمعًإبداءً

وجدتًاحوالًخاصةًاخرىًيستصوبًالمسجلًمعهاً

بعض ًالشروط ًأو ًطلب ًإجراء ًبعض ًالتعديلت ًوفقاً

تسجيلًنفسًالعلمةًباسمًاكثرًمنًشخصًواحدً،

لنصًالفقرةً(ً)2منًالمادةً(ً)11منً"القانون"ً،وفيً

فيجوزًللمسجلًانًيسمحًبتسجيلًتلكًالعلمةًاوً

حال ًرفض ًالمسجل ًالطلب ًيجوز ًلمقدم ًالطلب ًأنً

ايةًعلماتًاخرىًقريبةًالشبهًبهاً،لنفسًالبضائعً

اوًالصنفًمنًالبضائعًباسمًاكثرًمنًشخصًواحدً
علىًاساسًالقيودًوالشروطًالتيًقدًيستصوبً

فرضهاًمنًحيثًطريقةًاالستعمالًومكانهًوغيرًذلكً
منًاالمور.

 .2يجوزًاستئنافًالقرارًالذيًيصدرهًالمسجلً

بمقتضىًهذهًالمادةًلدىًمحكمةًالعدلًالعلياًالتيً

لهاًعندًالنظرًفيًاالستئنافًنفسًالصلحيةًالتيً
خولهاًالمسجلًبمقتضىًهذهًالمادة.

. .3يقدمًاالستئنافًبمقتضىًهذهًالمادةًخللًً30
ً

يوماًمنًتاريخًقرارًالمسجلً ".

وفيًهذهًالحالةًيجوزًتسجيلًالعلمةًالتجاريةًالواحدةً

باسم ًأكثر ًمن ًشخص ًبشرط ًأن ًيكون ًاستعمالهاً
بطريق ًالمزاحمة ًالشريفة ً(اي ًالمنافسة ًالقانونية)ً
ويوافقًعليهاًمسجلًالعلماتًالتجاريةً ً.

 .4قبولًطلبًالتسجيل:

يستأنفًقرارًالرفضًأمامًالمحكمةًاإلداريةً .

 .5اعلنًطلباتًالتسجيلًالمقبولةً:
قدًاشترطًالمشرعًاالردني ًووفقاًألحكامًالمادةً(ً)13

منً"القانون"ًأنهًفيًحالةًقبولًطلبًالتسجيلًالمقدمً
إلى ًمسجل ًالعلمات ًالتجارية ًسواء ًأكانت ًالموافقةً
مطلقةًأوًتمًاجراءًبعضًالتعديلتًعليهاًفإنهًيشترطً
اعلنًالقبولًبذاتًالشروطًالتيًتمتًبهاًالموافقةً ً.

 .6االعتراضًعلىًتسجيلًالعلمةًالتجاريةً:
لقد ًنظمت ًأحكام ًالمادة ً(ً )14من ً"القانون" ًعلىً
حاالتًاالعتراضًعلىًتسجيلًالعلمةًالتجاريةًبحيثً
حدد ًالمشرع ًمدة ًاالعتراض ًعلى ًتسجيل ًالعلمةً
التجارية ًبمدة ًثلثة ًأشهر ًمن ًتاريخ ًاعلن ًطلبً

القبولً،ويكونًذلكًاالعتراضًمقدمًكتابةًإلىًالمسجلً
ويجب ًعلى ًالمسجل ًأن ًيعلم ًمقدم ًالطلب ًهذاً
االعتراضً،كماًيجبًعليهًفيًحالةًردًمقدمًالطلبً
علىًهذاًاالعتراضًانًيرسلًطلبًإلىًالفرقاءًوبعدهاً
يقررًالمسجلًقبولًالتسجيلًأوًرفضهً ً.
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 .3كماًوتمنحًالعلماتًالتجاريةًالمسجلةًالثقةًبينً

وفيًحالةًاالعتراضًعلىًقرارًالمسجلًيجوزًاستئنافهً

امامًالمحكمةًاإلداريةًخللًعشرون ًيوماًمنًتاريخً

مالك ًالعلمة ًالتجارية ًوالمستهلك ًلها ًمنً

صدورًقرارًالمسجلً ً.

المجهور.

 .7التسجيل ًالنهائي ً ًومدة ًالحماية ًالقانونية ًللعلمةً

الخاتمةً ً:

وفي ًالختام ًنبيًن ًلكم ًان ًالمشرع ًاألردني ًلم ًيعطيً

التجارية:

الحمايةًالكاملةًللعلمةًالتجاريةًغيرًالمسجلةًسواءً

تنص ًالمادة ً(ً )20من ً"القانون" ًعلى ًان ًحمايةً

أكانت ًحماية ًمدنية ًأو ًحماية ًجزائيةً ،في ًحين ًأنهً

العلمةًالتجاريةًتكون ًلمدةًعشرةًسنواتًمنًتاريخً

منح ًالحماية ًالقانونية ًالتامة ًللعلمة ًالتجاريةً

تسجيلهاً،كماًواجازًالمشرعًتجديدهاًبعدًانتهاءًالمدةً

المسجلة ًبموجب ً"القانون" ًسواء ًمن ًحيث ًالحمايةً

القانونيةًللتسجيلًوذلكًلمدةًمماثلةًً.

المدنية ًو/او ًالحماية ًالجزائيةً ،كما ًوخول ًالحقً
لمالكها ًبالقيام ًبجميع ًاالجراءات ًوالتصرفاتً

 .8أهميةًتسجيلًالعلماتًالتجاريةً ً:

الضرورية ًواللزمة ًللحفاظ ًعلى ًحقه ًفي ًعلمتهً

 .1أنًتسجيلًالعلماتًالتجارية تعطيًوتمنحًمالكهاً

التجارية ًالمسجلة ًسواء ًأكان ًذلك ًقبل ًاقامة ًدعوىً

الحمايةًالقانونيةًإذًأنًصاحبًالعلمةًالتجاريةً
المسجلة ًله ًحقاً ًفي ًاالنتفاع ًوحده ًبها ًوفيً

ً

استخدامهاًأوًالسماحًلشخصًآخرًباالنتفاعًبهاً

ً

مقابلًمبلغًماليًيتمًتحديدهًمنًقبلًمالكًالعلمةً
التجاريةًالمسجلةًوالشخصًالذيًيرغبًباالنتفاعً

ً
ً

بها.
 .2كما ًوتعطي ًالعلمة ًالتجارية ًالمسجلة ًوالمحميةً
بموجبًأحكامً"القانون"ًحمايةًلصاحبهاًمنًتقليدهاً
اوًاالنتفاعًبهاًبصورًغيرًمشروعة.

الحمايةًومنعًالتعديًأوًخللهاًعلىًالعلمةًالتجاريةً .

ً

ً

ً
ً
ً
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ةً،فرجاءًالًتتردواًفيً
فيًحالًرغبتمًبتسجيلًومنحًعلماتكمًالتجاريةًالحمايةًالقانونيةًورغبتمًبالنقاشًأكثرًحولًجوانبًهذهًالنشر
ا
التواصلًمعًأيًمنًمحامييناًباستخدامًمعلوماتًاالتصالًالموجودةًفيًقسمًالمساهمينًأدناهً .

7

اًأيضاًفيًمشاركةًهذهًالنشرةًمعًأيًأشخاصًقدًيكونواًمهتمينًبقراءتهاً ً.
والًتتردو ا
إنًكنتمًالًتريدون ًالحصولًعلىًنشراتناًالقادمةًأوًأردتمًتعديلًمعلوماتًاالتصالً،فأرجوًإعلمناًبذلكًمنًخللًإرسالًرسالةً
بريديةًإلىً info@hammourilaw.comعنوانها "عدم االشتراك" و/أو "تعديل معلومات االتصال".
أطيبًالتحياتً ً،
ًمكتبًالحموريًومشاركوهًللمحاماةًواالستشاراتًالقانونية ً
ً
ً

ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً

المساهمونًفيًإعدادًهذهًالنشرةً ً
8

د .طارق محمد الحموري

شريك إداري
tariq@hammourilaw.com

عمر سوادحة

محامي ،رئيس قسم التقاضي
omar.s@hammourilaw.com

أحمد خليفة

محامي ،رئيس قسم الشركات
ahmed.k@hammourilaw.com
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لونا زيود
محامية

luna.z@hammourilaw.com
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الحموري ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية ،هو مكتب أردني متخصص في الخدمات القانونية ،وضع حجر أساسه قبل أكثر من عقدين

(في عام  )1994من قبل األستاذ الدكتور محمد الحموري رئيس هيئة المديرين للحموري ومشاركوه ،وهو محا ٍم ومحكم ووزير الثقافة والتراث القومي

ووزير التعليم العالي السابق ،له مؤلفات عديدة ركزت بشكل أساسي على الحقوق الدستورية ،وكما أنه أول من أسس كلية حقوق في المملكة

ويدار المكتب اليوم من قبل د .طارق الحموري أكاديمي ومحامي ووزير الصناعة
األردنية الهاشمية في الجامعة األردنية وكان أول عميد لهاُ .
والتجارة والتموين األسبق ،ود .حموري هو محا ِم ومحكم متمرس في قطاع الشركات والمعامالت التجارية واألسواق المالية ومتخصص في القانون

أيضا عضو معين
المصرفي وفي التجارة الدولية ،وهو أستاذ مشارك في كلية الحقوق-الجامعة األردنية وقد كان
ً
عميدا لها .والدكتور الحموري هو ً
بناء على تعيينه من قبل حكومة المملكة األردنية الهاشمية،
ً
رسميا في لجنة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار (ً )ICSID
للفترة من  2020إلى .2026

يتألف فريق مكتب الحموري ومشاركوه من  25محا ٍم وعدد من الخبراء اآلخرين يعملون في أقسام متخصصة لتوفير خدمات قانونية للموكلين على
مستوى محلي وإقليمي ودولي.

تغطي خدمات المكتب القانونية مجاالت عدة من بينها :القانون التجاري والشركات؛ سواء من حيث تسجيل الشركات أو صياغة كافة أنواع العقود،

وقانون الملكية الفكرية وكذلك القانون المالي والمصرفي إذ يقوم المكتب بنصح بنوك محلية ودولية في كل ما يتعلق بالمعامالت المصرفية واالمتثال
عقيدا لما
للقوانين واألنظمة ،كما أن قسم التقاضي والتحكيم لدى المكتب على قدرة وكفاءة بتمثيل األطراف في المسائل القانونية األكثر حداثة وت ً
يشتمله هذا القسم من خبرات في العديد من المجاالت القانونية ،سواء أمام المحاكم أو هيئات التحكيم ،كما أن مكتب الحموري ومشاركوه كان من

مختصا لتلبية احتياجات وشروط الموكلين الدوليين بشأن مجموعة من المهام ذات العنصر الدولي
دوليا
قسما ً
ً
أوائل المكاتب في األردن الذي أنشأ ً
وتحديدا المتعلقة بالمفاوضات التجارية الثنائية والدولية ،والمشاريع وإبرام العقود ،وغيرها من المهام.
ً

باإلضافة إلى ما سبق ،يقدم مكتب الحموري ومشاركوه النصح واالستشارة القانونية في قطاعات متنوعة كالمقاوالت ،الهندسة ،التجارة ،التأمين والطاقة،
فهو وكيل للعديد من الشركات الكبرى كشركات الطاقة والصحة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية.

يقدم مكتب الحموري ومشاركوه خدماته الواسعة في أرجاء العالم وذلك من خالل شراكاته وعالقاته الوطيدة مع مكاتب محاماة مرموقة في منطقة

وعالميا واسعين،
محليا
الشرق األوسط وجنوب أفريقيا وفي أوروبا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة .وقد اكتسب مكتب الحموري ومشاركوه صيتًا
ً
ً
وقد أشادت بذلك أشهر الجهات القانونية المرموقة من ذلك:
The Chambers and Partners Global
The International Financial Law Review (IFLR 1000).
The Legal 500
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