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اجراءاتًتسجيلًالعلماتًالتجاريةًبموجبًأحكامًقانونًالعلماتًًأهمًسنقومًباستعراضًوفيًهذهًالنشرةًمنًنشراتنا،عشرًًالخامسًصداراإلبكمًفيًًأهلًا
نموذجًطلبًتسجيلًالعلماتًًو1952ًلسنة1ًًالتجاريةًرقمًًالعلماتًونظامً(ويشارًإليهًفيماًبعدًبـ"القانون")وتعديلتهًًاألردني1952ًلسنة33ًًالتجاريةًرقمً

ويشارًإليهاًفيماًبعدً)وحيثًانهًمنًالمعلومًانًالمملكةًاالردنيةًالهاشميةً،ً("النموذجاليهًفيماًبعدًبـ"ويشارً))المعتمدًلهذهًالغاية(ًالتجاريةًساريًالمفعولً
ًفئاتًالىًوالخدماتًالسلعًيقسمًوالذيًوالخدماتًللسلعًالدولي(NICEً)ًتصنيفًوتتبعً(WIPO)ًالفكريةًللملكيةًالعالميةًبالمنظمةًهيًعضوً(بـ"المملكة"

ً".ًالنموذجبـ"ًالمحددةًالخدماتًاوًالمنتجاتًعلىًالحمايةً"قانوًن"الًويمنحًمختلفة،

ًفهرسًالمحتوياتًالواردةًفيًهذهًالنشرة:ً

3ًًالصفحةًً:التسجيلًحقًلهًمنً .1

3ًالصفحةًًالتجارية.ًالعلمةًبتسجيلًالمختصةًالجهةً .2

4ًًالصفحةًًالتسجيل.ًطلبً .3

5ًًحةًالصفًالتسجيل.ًطلبًقبولً .4

5ًالصفحةًًالمقبولة.ًالتسجيلًطلباتًاعلنً .5

6ًًالصفحةًًالتجارية.ًالعلمةًتسجيلًاالعتراضًعلىً .6

6ًالصفحةًًالتجارية.ًللعلمةًالقانونيةًالحمايةًالتسجيلًالنهائيًومدةً .7

6ًالصفحةًًيةةًالتجاًرأهميةًتسجيلًالعلمً .8

ً

ً

 نشرة  

 |2021لشهر كانون األول لعام |عشر الخامساإلصدار 

  

ًالقانونيةًالمدةًانتهاءًبعدًتجديدهاًالمشرعًواجازًكماًتسجيلها،ًتاريخًمنًسنواتًعشرةًلمدةًتكوًنًالتجاريةًالعلمةًحمايةًان"
ً".مماثلةًلمدةًوذلكًللتسجيل
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منًًًفيً"المملكة"ًهيًالتجاريةًالعلمةًتعتبرًعمليةًتسجيل
ًفكلًبنجاح؛ًبممارسةًالمشاريعًمنًأجلًالبدءًالخطواتًأهم

ًمشروعًصاحب ًو/او ًو/أوًشركة ًمنتج ًجديدةًخدمةًو/او
غيرهًًعنًوتميزهًالجمهورًبهاًيعرفهًتجاريةًعلمةًإلىًبحاجة

ًتحميًالسلعةًو/اوًالخدمةًو/اوًالمشروعًالتيًيقومًبتقديمها؛
ًهذًلكًنقدمًإذ ًفي ًكقانونيا ًالمعلوماتًًنشرةالًهبدورنا عدد

تحتاجًالتيًتوضحًقانونية مًا وأهًم العلمةًًلتسجيلًمعرفتهًابرًز
ًتلكًتصبحًومتىًوكيفًقانونيًفيً"المملكة"ًبشكلًالتجارية
ًغيرك؟ًًًًًحقًمنًوليستًحقكًمنًالعلمة

ًالمنتجًميزيًذيالًداةًوالمؤشراألهيًتعتبرًالعلمةًالتجاريةً
ً ًالخدمات ًالاو ًمن ًغيرها ًوالخدماتعن ًكانًًمنتجات سواء

ًًهاتمييًز ًاسمها ًفي ًيتمثل ًلونها ًأو ًالرسوماتًأو ًبعض في
معًاالشارةًإلىًأنً،ًخدمةواألشكالًالخاصةًباسمًالمنتجًأوًال

ً(ًعلىًانها:2ًفيًالمادةً)قدًعرفًالعلمةًالتجاريةًً"القانوًن"
ًشخصًايًاستعمالهاًيريدًاوًيستعملهاًظاهرةًاشارةً"اي

ًاوًبضائعًعنًخدماتهًاوًمنتجاتهًاوًبضائعهًلتمييز
ً".غيرهًخدماتًاوًمنتجات

منحًًالمشرعًاألردنيًيرىًأنً"القانون"انًالقارئًألحكامً
ًحيثبالتسجيل،ًالحمايةًالقانونيةًللعلماتًالتجاريةًوذلكً

ًأنًالحقعلىً(ًمنً"القانون"25ً) فيًالمادةًالمشرعنصً
يقتصرًعلىًًقانوناًالمسجلةًالتجاريةًالعلمةًاستعمالًفي

؛ًوفقًأحاكمً"القانوًنًالشرعيًالذيًقامًبتسجيلهامالكهاً
ًمطابقةًعلماتًمنًاستعمالًايًشخصولهًالحقًبمنعً

ًًاللبسًتحدثًلهاًمشابههًأو ًاالشكاليات ًلدىو/او
ًالجمهور.

ًاللزمةًًخطواتوالًعددًمنًالمعلوماتًتشملًهذهًالنشرةًو
ًوهيًكاآلتي:ً"المملكة"ًفيًتجاريةالًعلمةًتسجيلل

ًتسجيلًالعلمةًالتجارية.ًحقًلهًمن .1
ً.التجاريةًالعلمةًبتسجيلًالمختصةًالجهة .2
ً.التسجيلًطلب .3
ًالتسجيل.ًطلبًقبول .4
ًالمقبولة.ًالتسجيلًطلباتًاعلن .5
ًالتجارية.ًالعلمةًتسجيلًعلىًاالعتراض .6
ًوم .7 ًالنهائي ًللعلمةًالقانونيةًالحمايةًدةالتسجيل

 التجارية.

ًالعلمةًالتجاريةأهميةًتسجيلً .8
ًمنًلهًحقًالتسجيل: .1

ً ًالمشرع ًلمًيحدد ًفإنه ً"القانون" ًألحكام االردنيًوفقا
شرطًاوًصفةًمعينةًيشترطًتوافرهاًفيًالشخصًالذيً

ًالتجارية ًالعلمة ًتسجيل ًله ًالمطلقًيحق ًإن ًبما ؛
ً)ًيجرًي ًالمادة ًسمحت ًفقد ًإطلقه ًمن6ًعلى )

"ً ًبالقانون" ًيقوم ًبأن ًشخص ًالعلمةًألي تسجيل
بهًالتجارية "المملكةً"ًالخاصًة ًاًاسواءًأكانًشخصداخًل

ًأو ًأردني ًمعنوي ًأو ًأجنبيًطبيعي ًقدً، ًكان سواء
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ينويًاستعمالها اًو تنصًحيثًً؛فيً"المملكة"ًاستعملهًا
ً:منً"القانون"ًعلىًماًيليًالمادةًسالفةًالذكر

ًعلمةًاستعمالًفيًيستقلًانًفيًيرغبًمنً"كل
ًاوًانتاجهًمنًهيًالتيًالبضائعًلتمييزًتجارية
ًاوًبهاًشهادةًاصدرًمماًاوًانتخابهًاوًصنعه
ًيمكنهًبهاًاالتجارًينوًيًالتيًاوًيتجرًالتيًالبضائع

ًهذاًالحكامًقاًاوفًالعلمةًتلكًتسجيلًيطلبًان
 ".القانوًن

 الجهةًالمختصةًبتسجيلًالعلمةًالتجارية: .2

ًفيً ًالتجارية ًالعلمات ًلتسجيل ًالمختصة ًالجهة ان
ً"المملكة"ًهيًوزارةًالصناعةًوالتجارةًوالتموينًحيث

ً ً)تنص 3ً)ً(ًمنًالمادة1الفقرة )ً علىًمنً"القانون"
ًأنه:
ًسجلًالمسجلًاشرافًتحتًالوزارةًفيًينظم.1ً"

ًجميعًفيهًتدوًن(ًًالتجاريةًالعلماتًسجل)ًًيسمى
ًطراًوماًوعناوينهمًمالكيهاًواسماءًالتجاريةًالعلمات

ًالعلمات...."ًهذهًعلى
ًفيً ًيكون ًالتجارية ًالعلمة ًتسجيل ًأن ًذلك ومؤدى

العلماتًالتجاريةًسجلًمخصصًلذلكًيعرفًبسجلً
ًطريق ًعن ًتعيينه ًيتم ًمسجل ًعليه وزيرًًيشرف

لقراراتًًيكونًهوًالممثلالصناعةًوالتجارةًوالتموين؛ً
ًاإلدارةًفيًقيدًوتسجيلًالعلماتًالتجارية.

 طلبًالتسجيل: .3

ًاًاجماعيًاًاأوًطلبًاًافرديًاًايكونًطلبًالتسجيلًاماًطلب
 وذلكًعلىًالنحوًاآلتي:

 الطلبًالفردي:ً -أ

ًالمادةًانًألحكامً"القانون"ًفإنناًنبينًلكمًباالستنادً
ًمنه11) ًالواجبًوالشروطًالقواعدًاوضحتًقدً،(

ًالمقدمًالطلبًفيًتوافرها ًالعلمةًلتسجيلًالفردي
ًإلىًالطلبًتقديمًيتمًانًوهيً؛فيً"المملكة"ًًالتجارية

ًويكوًنًوالتموينًوالتجارةًالصناعةًوزارةًفيًمسجلال
ًعلىًالطلبًهذاًويشتملً،"النموذج"ًعلىًالطلبًهذا

ًصور ًًالتجاريةًلعلمةلًخمسة ًالمكانتوضع ًفي
ً"النموذج"ًمنًلذلكًالمخصص ًجميعًبيانًويتم،

ًوجميعًتسجيلهاًالمرادًالتجاريةًالعلمةًتفاصيل
ًالطلبًمقدمًملكيةًيثبتًوماًالطلبًمقدمًمعلومات

منً"القانون"11ًًالمادةًًتنصالتجارية،ًحيثًًللعلمة
ًعلىًماًيلي:

ً 

كلًمنًيدعيًانهًصاحبًعلمةًتجاريةًاستعملتً-"
اوًفيًالنيةًاستعمالهاًويرغبًفيًتسجيلًتلكً

الىًالمسجلًوفاقاًا خطياًا العلمةًعليهًانًيقدمًطلباًا
 ًًً.للصولًالمقررة

القانونًانًيجوزًللمسجلًمعًمراعاةًاحكامً- 
يقبلهًبتمامهًمنًدونًيرفضًايًطلبًكهذاًاوًانً

قيدًاوًشرطًاوًانًيعلنًقبولهًاياهًبموجبًشروطًاوً
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تعديلتًاوًتحويراتًفيًطريقةًاستعمالًالعلمةًاوً
 .مكانًاستعمالهاًاوًغيرًذلكًمنًاالمور

اذاًرفضًالمسجلًتسجيلًعلمةًتجاريةًفيجوزً -
 .انًيستانفًقرارهًالىًمحكمةًالعدلًالعليا

العدلًالعلياًفيًايًوقتًيجوزًللمسجلًاوًلمحكمةً-
تصحيحًايًخطاًوقعًفيًالطلبًاوًفيماًلهًتعلقًبهً
سواءًاكانًذلكًقبلًقبولًالطلبًامًبعدهًاوًتكليفً

الطالبًتعديلًطلبهًعلىًاساسًشروطًيعينهاً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً".المسجلًاوًمحكمةًالعدلًالعليا

ً
نًكماًويرجىًاالشارةًًإلىًأنًالمشرعًاألردنيًقدًبيً 

ًب ًالطلب ًمقدم ًيقم ًلم ًحال ًفي ًعمليةًأنه استكمال
ًًالتسجيل ًعشرةخلل فإنهًيعتبرًمتنازالًً،شهراًاثنى

ًبالتسجيل ًحقه ًعن ًالمادة، ًنصت منًً(16)ًحيث
ًعلىًماًيلي:ً"القانوًن"

ًشهراًا12ًًخللًالتجاريةًالعلمةًتسجيلًيتمًلمً"ًاذا
ًفيجوزًالطالبًتقصيرًبسببًالطلبًتاريخًمن

ًاالصولًحسبًخطياًاًالطالبًيعلمًانًبعدًللمسجل
ًاالًطلبهًعنًمتنازالًاًيعتبرهًانًتسجيلهاًاتمامًبعدم
ًفيًالمسجلًلهًيعينهاًالتيًالمدةًخللًتمًاذا

ً".االعلن
 الطلبًالجماعي:ً -ب

نبينًلكمًأنبالرجوعًإلىًأحكامً"القانونً" المشرعًًفإننًا
ًبي ن ًقد ًالتسجيلًًاألردني ًطلب ًحاالت ًمن حالتين
ًالجماعيًوهما:ً

ًتشابهً ًبينهم ًيوجد ًعلمة ًمن ًأكثر ًتسجيل األولى:
ًالمادةً ًفي ًعليه ًنص ًتم ًما ًوهو ًشخص ًمن ألكثر

ًمنً"القانون":ًً(17)
اذاًطلبًعدةًاشخاصًتسجيلًعلماتًتجاريةً"

متماثلةًاوًقريبةًالشبهًبعضهاًببعضًوكانتًتلكً
البضائعًاوًالصنفً،ًفيجوزًالعلماتًتتعلقًبنفسً

للمسجلًانًيرفضًتسجيلًايةًعلمةًمنًتلكً
العلماتًباسمًشخصًمنًهؤالءًالطالبينًاالًبعدًانً

 :تسوىًحقوقهم

اماًباالتفاقًفيماًبينهمًعلىًوجهًيوافقًعليهً ..1
 المسجلً،ًاو

بواسطةًمحكمةًالعدلًالعلياًالتيًيحيلًالمسجلًالخلفً .2
 ".الىًمثلًهذاًاالتفاقعليهاًعندًعدمًالوصولً

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

ًالمحكمةًاإلدارية.
شخصًوهوًالثانية:ًتسجيلًعلمةًواحدةًألكثرًمنً

تمًالنصًعليهًفيًالمادة والتيًمنً"القان(18ً)ًمًا ونً"
ًجاءًفيهاًماًيلي:ً
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اذاًكانًشخصًيستعملًبطريقًالمزاحمةً .1ً"
الشريفةًعلمةًتجاريةًيستعملهاًشخصًآخرًاوًاذاً
وجدتًاحوالًخاصةًاخرىًيستصوبًالمسجلًمعهاً
تسجيلًنفسًالعلمةًباسمًاكثرًمنًشخصًواحد،ً
فيجوزًللمسجلًانًيسمحًبتسجيلًتلكًالعلمةًاوً

قريبةًالشبهًبها،ًلنفسًالبضائعًايةًعلماتًاخرىً
اوًالصنفًمنًالبضائعًباسمًاكثرًمنًشخصًواحدً

علىًاساسًالقيودًوالشروطًالتيًقدًيستصوبً
فرضهاًمنًحيثًطريقةًاالستعمالًومكانهًوغيرًذلكً

 .منًاالمور

يجوزًاستئنافًالقرارًالذيًيصدرهًالمسجلً .2
بمقتضىًهذهًالمادةًلدىًمحكمةًالعدلًالعلياًالتيً

اًعندًالنظرًفيًاالستئنافًنفسًالصلحيةًالتيًله
 .خولهاًالمسجلًبمقتضىًهذهًالمادة

30ًيقدمًاالستئنافًبمقتضىًهذهًالمادةًخللً ..3
منًتاريخًقرارًالمسجل ً".يوماًا

ً
ت يجوًز الحالًة الواحدةًوفيًهذًه التجاريًة سجيلًالعلمًة

ًاستعمالهاًبا ًيكون ًأن ًبشرط ًشخص ًمن ًأكثر سم
ً ًالشريفة ًالمزاحمة ًالقانونية)بطريق ًالمنافسة ً(اي

ًويوافقًعليهاًمسجلًالعلماتًالتجارية.ً
 قبولًطلبًالتسجيل: .4

بعدًتقديمًالطلبًالتسجيلًحسبًاالصولًيصبحًمنً
إبداءًًلًقبولًالطلبًأوًرفضهًأوًقبولهًمعحقًالمسج

ًوفقاً ًالتعديلت ًبعض ًإجراء ًطلب ًأو ًالشروط بعض
منً"القانون"،ًوفيًً(11)(ًمنًالمادة2ًلنصًالفقرةً)

ً ًالمسجل ًرفض ًأنًًطلبالحال ًالطلب ًلمقدم يجوز
ًيستأنفًقرارًالرفضًأمامًالمحكمةًاإلدارية.

 :ًاعلنًطلباتًالتسجيلًالمقبولة .5

ً(13)ووفقاًألحكامًالمادةًًيقدًاشترطًالمشرعًاالردن
القانون"ًأنهًفيًحالةًقبولًطلبًالتسجيلًالمقدمً"ًنم

ًالموافقةً ًأكانت ًسواء ًالتجارية ًالعلمات ًمسجل إلى
مطلقةًأوًتمًاجراءًبعضًالتعديلتًعليهاًفإنهًيشترطً
ًاعلنًالقبولًبذاتًالشروطًالتيًتمتًبهاًالموافقة.ً

 االعتراضًعلىًتسجيلًالعلمةًالتجارية:ً .6

ً ًًنظمتلقد ًالمادة ًعلىًً(14)أحكام ً"القانون" من
حاالتًاالعتراضًعلىًتسجيلًالعلمةًالتجاريةًبحيثً
ًالعلمةً ًتسجيل ًعلى ًاالعتراض ًمدة ًالمشرع حدد
ًطلبً ًاعلن ًتاريخ ًمن ًأشهر ًثلثة ًبمدة التجارية

كتابةًإلىً ويكونًذلكًاالعتراضًمقدًم المسجلًالقبولً،
ًهذا ًالطلب ًمقدم ًيعلم ًأن ًالمسجل ًعلى ًويجب

االعتراض،ًكماًيجبًعليهًفيًحالةًردًمقدمًالطلبً
علىًهذاًاالعتراضًانًيرسلًطلبًإلىًالفرقاءًوبعدهاً

ًيقررًالمسجلًقبولًالتسجيلًأوًرفضه.ً

mailto:info@hammourilaw.com
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استئنافهً يجوًز االعتراضًعلىًقرارًالمسجًل وفيًحالًة
امامًالمحكمةًاإلداريةًخللًعشرونًيوماًمنًتاريخً

ًصدورًقرارًالمسجل.ً
ًالنها .7 ًًوالتسجيل ًللعلمةًئي ًالقانونية ًالحماية مدة

 :التجارية

(ً ًالمادة ًحماية20ًتنص ًان ًعلى ً"القانون" ًمن )
العلمةًالتجاريةًتكونًلمدةًعشرةًسنواتًمنًتاريخً

واج كمًا انتهاءًالمدةًاتسجيلهاً، بعًد زًالمشرعًتجديدهًا
 القانونيةًللتسجيلًوذلكًلمدةًمماثلة.ًً

 

ًأهميةًتسجيلًالعلماتًالتجارية:ً .8

ًتعطيًوتمنحًمالكها التجاريةاتًتسجيلًالعلمنًأ .1
أنًصاحبًالعلمةًالتجاريةًإذًالقانونيةًالحمايةً
ًًالمسجلة ًًحقاً له ًاالنتفاع ًفي وفيًًابهوحده

لشخصًآخرًباالنتفاعًبهاًًالسماحأوًاستخدامهًا
منًقبلًمالكًالعلمةًماليًمقابلًمبلغً يتمًتحديدًه

والشخصًالذيًيرغبًباالنتفاعًًالتجاريةًالمسجلة
 .بها

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

 اوًاالنتفاعًبهاًبصورًغيرًمشروعة.

كماًوتمنحًالعلماتًالتجاريةًالمسجلةًالثقةًبينً .3
ًمنً ًلها ًوالمستهلك ًالتجارية ًالعلمة مالك

 .المجهور

ًالخاتمة:ً
ً ًنبيً وفي ًاألردنيالختام ًالمشرع ًان ًلكم ًيًن عطيًلم

سواءًًغيرًالمسجلةالحمايةًالكاملةًللعلمةًالتجاريةً
ًأ ًكانت ًحماية ًأو ًمدنية ًأنهًجزائيةحماية ًحين ًفي ،

ًًمنح ًالتامةالحماية ًالتجاريًالقانونية ةًللعلمة
ًالمس ًجلة ً"القانون" ًالحمايةًبموجب ًحيث ًمن سواء

ًالجزائية ًالحماية ًو/او ًكماالمدنية الحقًًوخولً،
ًبا ًًلقياملمالكها ًاالبجميع ًوالتصرفاتجراءات
ً ًالضرورية ًعلمتهًواللزمة ًفي ًحقه ًعلى للحفاظ

ً ًالتجارية ًالمسجلة ًسواء ًدعوىًأكانًذلك ًاقامة قبل
ومنعًالتعديال التجارية.ًخللهاأًوًحمايًة ًعلىًالعلمًة

ً
ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

mailto:info@hammourilaw.com
https://igips.com.eg/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%AA%D9%87%D8%A7/
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ًالًتتردواًفيًًبالنقاشورغبتمًًلتجاريةًالحمايةًالقانونيةاًاتكمبتسجيلًومنحًعلمفيًحالًرغبتمً أكثرًحولًجوانبًهذهًالنشرة،ًفرجاءا
ً.أدناهًالمساهمينًقسمفيًًةلًالموجودمعلوماتًاالتصاالتواصلًمعًأيًمنًمحامييناًباستخدامً

اًفيًمشاركةًهذهًالنشرةًمعًأيًأشخاص ًهتمينًبقراءتها.ًقدًيكونواًمًوالًتتردواًأيضا

إنًكنتمًالًتريدونًالحصولًعلىًنشراتناًالقادمةًأوًأردتمًتعديلًمعلوماتًاالتصال،ًفأرجوًإعلمناًبذلكًمنًخللًإرسالًرسالةً
 عنوانها "عدم االشتراك" و/أو "تعديل معلومات االتصال".  info@hammourilaw.comبريديةًإلىً

ًات،ًأطيبًالتحي

ًواالستشاراتًالقانونيةمكتبًالحموريًومشاركوهًللمحاماةًً

ً
 

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً
ً

ًفيًإعدادًهذهًالنشرةًالمساهمونً
 

 حموري الطارق محمد د. 
 شريك إداري  

tariq@hammourilaw.com 
 

                                              

                                                                  عمر سوادحة             
             محامي، رئيس قسم التقاضي                     

omar.s@hammourilaw.com 
 

 

 
 أحمد خليفة

 اتشرك، رئيس قسم المحامي
ahmed.k@hammourilaw.com  
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                                                لونا زيود      
 محامية      

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

األستاذ الدكتور محمد الحموري رئيس هيئة المديرين للحموري ومشاركوه، وهو محاٍم ومحكم ووزير الثقافة والتراث القومي ( من قبل 1994)في عام 
السابق، له مؤلفات عديدة ركزت بشكل أساسي على الحقوق الدستورية، وكما أنه أول من أسس كلية حقوق في المملكة  ليووزير التعليم العا

اعة األردنية الهاشمية في الجامعة األردنية وكان أول عميد لها. وُيدار المكتب اليوم من قبل د. طارق الحموري أكاديمي ومحامي ووزير الصن
سبق، ود. حموري هو محاِم ومحكم متمرس في قطاع الشركات والمعامالت التجارية واألسواق المالية ومتخصص في القانون والتجارة والتموين األ

والدكتور الحموري هو أيًضا عضو معين  الجامعة األردنية وقد كان عميًدا لها.-المصرفي وفي التجارة الدولية، وهو أستاذ مشارك في كلية الحقوق 
( بناًء على تعيينه من قبل حكومة المملكة األردنية الهاشمية، ICSIDتحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار )رسمًيا في لجنة ال

 .2026إلى  2020للفترة من 
للموكلين على خرين يعملون في أقسام متخصصة لتوفير خدمات قانونية اآلخبراء عدد من المحاٍم و  25فريق مكتب الحموري ومشاركوه من  يتألف

 مستوى محلي وإقليمي ودولي.
ود، تغطي خدمات المكتب القانونية مجاالت عدة من بينها: القانون التجاري والشركات؛ سواء من حيث تسجيل الشركات أو صياغة كافة أنواع العق

ية في كل ما يتعلق بالمعامالت المصرفية واالمتثال ذ يقوم المكتب بنصح بنوك محلية ودولإ وقانون الملكية الفكرية وكذلك القانون المالي والمصرفي
عقيًدا لما للقوانين واألنظمة، كما أن قسم التقاضي والتحكيم لدى المكتب على قدرة وكفاءة بتمثيل األطراف في المسائل القانونية األكثر حداثة وت

حاكم أو هيئات التحكيم، كما أن مكتب الحموري ومشاركوه كان من ، سواء أمام المالقانونية يشتمله هذا القسم من خبرات في العديد من المجاالت
لتلبية احتياجات وشروط  الموكلين الدوليين بشأن مجموعة من المهام ذات العنصر الدولي  دولًيا مختًصاأوائل المكاتب في األردن الذي أنشأ قسًما 

 اريع وإبرام العقود، وغيرها من المهام. التجارية الثنائية والدولية، والمش وتحديًدا المتعلقة بالمفاوضات
أمين والطاقة، باإلضافة إلى ما سبق، يقدم مكتب الحموري ومشاركوه النصح واالستشارة القانونية في قطاعات متنوعة كالمقاوالت، الهندسة، التجارة، الت

 فهو وكيل للعديد من الشركات الكبرى كشركات الطاقة والصحة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية. 

الحموري ومشاركوه خدماته الواسعة في أرجاء العالم وذلك من خالل شراكاته وعالقاته الوطيدة مع مكاتب محاماة مرموقة في منطقة  يقدم مكتب
ا واسعين، الشرق األوسط وجنوب أفريقيا وفي أوروبا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة. وقد اكتسب مكتب الحموري ومشاركوه صيًتا محلًيا وعالميً 

 :قد أشادت بذلك أشهر الجهات القانونية المرموقة من ذلكو 

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