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 يتم لم فإذا. لذلك وفقا   ويختلف اإللكتروني بالتوقيع مرتبط فهو اإللكتروني للسجل القانوني باألثر يتعلق فيماً"

 عادي كسندالممنوحة له  القانونية الحماية اإللكتروني السجل يفقد إلكتروني، بالتوقيع اإللكتروني السجل ربط

 "ًةموقع الغير مساوي ا لألوراق ويعتبر( الموّقع السند مكانة يفقد كما)
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ًوعينموضًعلىًالضوءًسنلقيًالنشرة،ًهذهًفينبينًلكمًبأنً
.ًمختلفةًوخلفياتًقطاعاتمنًًقراءًيثيرواًاهتمامًقدًمختلفين

ًشركةًبتأسيسًالمتعلقةًالرئيسيةًالنقاطًبعضًأوالًاسنبينًحيثً
ًسلطةًإشرافًتحتًالخاصةًاالقتصاديةًالعقبةًمنطقةًفي

ًالخاصةًاالقتصاديةًالعقبةًمنطقة ًالىًثم، ًاالنتقال ًسيتم
ً.ًاألردنيًالقانوًنًبموجبًاإللكترونيًالتوقيعًموضوع

 الخاصة االقتصادية العقبة منطقة في مؤسسة تسجيل: أوال  

الشركًة ًأساسياًاًدوراايشكلًاختيارًالمكانًالذيًستسجلًفيًه
ًالشركةًاًوًالحوافزًتحديدًفي ًبها ًستتمتع ًالتي المتيازات

ًوعلىًالقيودةًالىًفاضا .ًوأنشطتهاًالتيًستفرضًعليها
االقتصاديةًالخاصةًوبالرجوعًالىًاختيارًمنطقةًالعقبةً

سنتطرقًالىًإكمكانًلتسجيلًالشركاتًف ًاإلعفاءاتهًمًأننًا
ًًوالحوافز ًفي ًالمسجلة ًالشركات ًبها ًتتمتع منطقةًالتي

منطقةًالعقبةًاالقتصاديةًًلقانوًنًاستناداًاًالعقبةًاالقتصادية
32ً)ًرقمًوتعديلته ًإليهًًوتعديلته2000ًًلسنة( )يشار

ًبـ" ًبعد ًوقبيلًالتطرقًالىًً"(القانون فيما همًًأوعليهًفاننا
ًالشركاتًالمسجلةًفيًمنطقةً االمتيازاتًالتيًتتمتعًبها

ًاالقت ًفصالعقبة ًالخاصة ًإادية ًالتطرق ًمن ًالبد لىًإنه
ًابتداءاًا ًالتسجيل ًيمكنها ًالتي ًالعقبةًًالجهات ًمنطقة في

                                                 

 باستثناء منطقة العقبة اإلقتصادية. في هذه النشرة أراضي األردن ومياهها اإلقليمية يقصد بالمنطقة الجمركية المشار اليها  1

ًيقتصر ًحيث ًالخاصة ًمنطقةًفيًالتسجيلًاالقتصادية
ً:التاليةًالجهاتًًالعقبةًاالقتصاديةًعلى

 العقبة منطقة في التسجيل لها يمكن التي الجهات .أ

 :الخاصة االقتصادية

ًوفقاًاًاألردنيةًالشركاتًمراقبةًدائرةًلدىًالمسجلةًالشركات •
22ً)ًرقمًالشركاتًلقانوًن ًوتعديلته1997ًًلسنة(

 1.ةالجمركيًالمنطقةًفيًالنافذةًوالتشريعات

ًمراقبةًدائرةًفيًالمسجلةًغيرًوًاألردنيةًغيرًالشركات •
 .الشركات

ًقانوًنًبموجبًالشركاتًمراقبةًدائرةًفيًالمسجلةًالشركات •
ًالخاصةًالشركات ًفيًالمؤسساتًبتسجيلًوالتشريعات

ًالخاصةًالعقبةًمنطقة ًمقرهاًيقعًوالتيً،االقتصادية
ًالخاصةًالعقبةًمنطقةًفيًالرئيسي ًوخارجًاالقتصادية

 .األردن

ًًسجلةالمًالفرديةًالمؤسسات • ًوفقاًاًالتجارًيًالسجلفي
ًووفقاًاًالنافذ1966ًًلسنة(12ً)ًرقمًاألردنيًالتجارةًلقانوًن

 .ةالجمركيًالمنطقةًفيًبهاًالمعمولًللتشريعات

ًالهندسيةًوالمكاتبًالطبيةكالعياداتًًالمهنيةًالمؤسسات •
ًوفقاًاًالجمركيةًالمنطقةًفيًالعاملةًالمحاماةًوشركات
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ًباستثناءًمؤسساتًمنًاثلهامًوماًالصلةًذاتًللتشريعات

 .الفرديةًالتجاريةًوالمؤسساتًالشركات

ًبناءًاًةالجمركيًالمنطقةًفيًالعاملةًالتجاريةًغيرًالهيئات •
 .المفوضينًمجلسًمنًقرارًعلى

ًالحرةًالمناطقًمنًأيًفيًالمسجلةًوالشركاتًالمؤسسات •
 .األردنية

ًًلدىًمؤسساتًالمسجلةًلشركاتاًائتلف • ًمنطقةسلطة
ًالخاصةًالعقبة التشريعاتًًألحكامًوفقاًاًاالقتصادية

ًب ًًفيًالمؤسساتًتسجيلالخاصة ًالعقبةًمنطقةسلطة
ًاالئتلفًهذاًتوقيعًيتمًأنًشريطةًاالقتصاديةًالخاصة

ً.عدلًكاتبًلدى
 العقبة منطقة في مؤسسة تسجيل مزايا بعض .ب

 الخاصة االقتصادية
ًمنطقةًفيًالمسجلةًاألردنيةًغيرًالشركاتًتعفى •

ًدائرةًفيًالتسجيلًمنًالخاصةًاالقتصاديةًالعقبة
 .والتموينًوالتجارةةًالصناعًبوزارةًالشركاتًمراقبة

ً:ومنهاًلضرائبًاالعفاءًمنًبعضًالرسومًوًا •
الرسومًوالضرائبًًوًاالستيرادًورسومًالجمركيةًالرسوم .1

ً ًالمستوردات ًعلى ًالعقبةًمنطقةًإلىاالخرى
 .الخاصةًاالقتصادية

                                                 

 ب،ج( من قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وتعديالته /30المادة ) 2

ًأخرًىًضريبةًأيًأوًالمبيعاتًعلىًالعامةًالضريبة .2
ًالعقبةًمنطقةًإلىًمستورداتالًعلىًمحلهاًتحل

ًًمبيعاتالًأوًالخاصةًاالقتصادية ًمن سلعًالفيها
 .والخدمات

والتيًتمتًباالستنادًعلىً)ًالماليةًوزيرًتوصيةًعلىًناءًاب •
ًلمجلسًيمكنً،(المفوضينًمجلسًقدمهايًقدًالتيًتوصيةال

ًالعقبةًمنطقةسلطةًًمنشؤهاًالتيًالبضائعًإعفاءًالوزراء
ًعندًالجمركيةًالرسومًمنًجزئيااًالخاصةًاالقتصادية

 .الجماركمنطقةًًفيًالمحليًالتداولًفيًوضعها

ًفيًتسجيلهاًتاريخًمنًاعتبارااًالمسجلةًالشركاتًتتمتع •
ًاإلعفاءاتبًالخاصةًاالقتصاديةًالعقبةًمنطقةًسلطة
(2)وموالرسًالضرائبًمنًالتالية

: 

ضريبةًالخدماتًاالجتماعيةًوضريبةًتوزيعًارباحًاالسهمً-أ
ًللمؤسسةً ًالمتحقق ًالدخل ًعن ًالشركات ًفي والحصص

فيً منطقةًالعقبةًاالقتصاديةًاوًسلطةًالمسجلةًعنًنشاطهًا
ًخارجًاالردن.

ًًوًضريبةً-ب ًابنيةًًاألراضياالبنية ًمن ًيلزمها ًما على
ًللم ًمواراضي ًنشاطها ًًداخلارسة ًالعقبةًمنطقةسلطة

ً.الخاصةًالقتصاديةا
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ًاالستثناءانًاالعفاءًالمنصوصًعليهًفيًً،ًذلكًومعً-جً

ً:يليًماًعلىالًيشملًًالمشارانًأعله
ًالحكوميةتستوفيهاًالجهاتًًالتيًالخدماتالرسومًوبدالتً ▪

تخرجًًالتيًلخدماتمقابلًاًالحكوميةًالدوائرًمنًاألخرًى
ًالعقبةًمنطقةسلطةًًمسؤولياتعنًمهماتًوصلحياتًًو

 .الخاصةًاالقتصادية

العقاراتًوانتقالهاًوتحصلًلصالحًًوًاألراضيًبيعًضريبة ▪
 .لخزينةا

ًًرسومًأوًضرائبًأي ▪ ًاوًً"القانوًن"ينص ًفرضها على
 .استيفائها

 .المركباتًعلىًالمفروضةًوالرسومًالضرائب ▪

المستخدمةًًالمركباتًإعفاءًيجوزً،بالرغمًمماًوردًاعلهًو ▪
ًضريبةالًوًالجمركيةًالرسومًمنمنًقبلًالمؤسسةًالمسجلةً

 .علىًالمبيعاتًتحتًوضعًاالدخالًالمؤقتًالعامة

 منطقة في المؤسسة بتسجيل المتعلقة التشريعات أبرز. ج
 الخاصة االقتصادية العقبة

ًان ًالى ًاالشارة ًًنود ًسلطة ًاالقتصاديةًالعقبةًمنطقةلدى
ًالتحديدًوجهًعلىًتحكمًالتيًالتشريعاتًمنًالعديدًالخاصة

ًاإلطارًهذاًيشتملحيثًًالخاصة،ًاالقتصاديةًالعقبةًمنطقة
عمليةًًتحكمًمختلفةًقانونيةًوأحكامًشروطًعلىًالقانوني

                                                 

 ذات الالئحة في عليه المنصوص لألسلوب وفقا المالية وبياناتها حساباتها يتم تنظيم أن يجب المسجلة المؤسسة أن على االئحة هذه تنص 3

ًعنًالخاصةًاالقتصاديةًالعقبةًمنطقةًفيًالمؤسساتًإنشاء
ًاألردنيًالشركاتًقانوًنًفيًعليهًمنصوصًهوًما كماً.

ًالرئيسيةًلتشريعاتواًالقوانينتجدرًاالشارةًالىًانًمنًأبرزً
علىًتسجيلً اعمالهًا يتًم ًالعقبةًمنطقةًفيًالمؤسساتالتيًقًد

ًًهيًالخاصةًاالقتصادية ًالتاليعلى ً)النحو ًالقائمةًهذه:
ً(حصريةًغير
(32ً)ًرقمًالخاصةًاالقتصاديةًالعقبةًمنطقةًقانوًن •

 .وتعديلته2000ًًلسنة

ًاالقتصاديةًالعقبةًمنطقةًفيًالمؤسساتًتسجيلًنظام •
 .وتعديلته2001ًًلسنة(13ً)ًرقمًالخاصة

ًوبياناتهاًالمسجلةًالمؤسسةًحساباتًتنظيمًنظام •
ًًاالقتصاديةًالعقبةًمنطقةًفيًالمالية ًرقمالخاصة

(3)2001ًلسنة(23ً)
. 

ًالعقبةًلمنطقةًاالستثمارًيًالمناخًوتطويرًتنظيمًنظام •
11ً)ًرقمًالخاصةًاالقتصادية 2001ًًلسنة(

 .وتعديلته

ًالعقبةًمنطقةًإلىًللمركباتًالمؤقتًالدخولًنظام •
 .وتعديلته2003ًًلسنةًالخاصةًاالقتصادية
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ًالعقبةًمنطقةًفيًالمؤسساتًتسجيلًتعليمات •

104ً)ًرقمًالخاصةًاالقتصادية 2009ًًلسنة(
 .وتعديلته

ًرقمًالمسجلةًالمؤسساتًأنشطةًورقابةًتنظيمًتعليمات •
ً.2001ًلسنة(15ً)

 العقبة منطقة سلطة في المؤسسة تسجيل إجراءاتد. 
 الخاصة االقتصادية

ًالطلبًعبئة.ًت1
ًإلكترونياا،ًللتسجيلًالمعبأًالطلبًتقديمًالطلبًلمقدمًيمكن.ًأ

ًالقسمًفيًوالمبينةًالمطلوبةًبياناتًوالوثائقالًمستكملًلكافة
ًفيًبالتسجيلًالمختصةًالتنظيميةًالوحدةًإلىًأدناهًالخامس

فيماًبعدًويشارًاليهاًًالخاصةًاالقتصاديةًالعقبةًمنطقةًسلطة
ً.(4)ً"المديريةبـ"
ًب ًاالقتصاديةًالعقبةًمنطقةًسلطةًفيًالقسمًرئيسًيقوم.

ًمنًاجلًالتحققًمماًيلي:ًالطلبًبدراسةًالخاصة
ًوالوثائقًً- ًالبيانات ًلجميع ًالطلب ًاستكمال ًمن التحقق

ً.المطلوبة

                                                 

 بشكل الكتروني وتقديمه الطلب ملء يجب ، اإللكتروني موقعهم على المنشورة والبيانات الخاصة االقتصادية العقبة منطقة سلطة مع الشفهي للتواصل وفقًا 4
 .وتعديالته 2001 لسنة( 11) رقم الخاصة االقتصادية العقبة لمنطقة االستثماري المناخ وتطوير تنظيم نظامً( من4المادة ) 5

  

المؤسسةًً- لشروطًاكتسابًصفًة المؤسسًة التحققًمنًاستيفاًء
ًالعقبةًاالقتصاديةًالخاصة.المسجلةًفيًمنطقةً

ًالنقطةًفيًمذكورًهوًكماًإلكترونياًاًقرارهاً"المديرية"ًتصدرجً.
ً.أدناه(2ً)
ًفيًالمذكورةًالمطلوبةًالرسومًدفعًالطلبًمقدمًعلىًيجب.ًد

ً.أدناه(3ً)ًالنقطة
ًه ًودفعً"المديرية"ًموافقةًبعدًالتسجيلًشهادةًإصدارًيتم.

ً.أدناه(3ً)ًالنقطةًفيًعليهاًالمنصوصًالرسوم
ً(5)الطلبًعلىًالرفض/ًًالموافقةً.ًعملية2

ً:علىًالنحوًالتاليًًرفضهًأوًالطلبًعلىًالموافقةًعمليةًتكوًن
التحققًمنًالبياناتًالواردةًفيًالطلبًالحقًفيًً"لمديريةـ"ال.ًأ

ًلوسائلًالتيًتراهاًمناسبة.وفقااًلالوثائقًالمرفقةًبهًًو
ًالتسجيلًلمًيكنًمستكملًابأنًطلبًً"لمديريةـ"الًتبينًإذا.ًب

منًًالطلبًاستكمالًالمطلوبةًفيتوجبًوالوثائقًلبياناتلجميعًا
وذلكًتحتًطائلةً الغايًة لهذًه تحددهًا خللًمدًة طالبًالتسجيًل

ً ًالى ًاالشارة ًمع ًالطلب. ًرفض ًيستطيعًأن ًلن ًالطلب مقدم
ً ًتعديل ًمرة ًأخرًىالطلب .ً ًإرسالًالطلبًلمقدمًيمكنحيث

التيًًضافيةاالًبياناتالًعلىًتحتوًيًالتيًالمعدلةًالمستندات
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ًوفقاًاًالفاكسًعبرًأوًاإللكترونيًالبريدًعبر"المديرية"ًًتطلبها

ً.(6)ة"المديري"ًطلبل
ًتقديمًتاريخًمنًعملًأيام(7ً)ًسبعةًتتجاوزًالًفترةًخلل.ًج

ًمكتملاًًالطلبًبشأنًقرارهفوضًهيًمنًأوًالمديرًيصدرًالطلب،
ً.إلكترونيااًالمطلوبةًوالبياناتًالمستنداتًبكافة

ً(8(ً)7) التسجيلً.ًرسوم3

ًالعقبةًمنطقةًسلطةًفيًللتسجيلًأردنيًدينارً 1000 -
ً.الخاصةًاالقتصادية

ًاقتصاديًنشاطًكلًعنًسنوًيًرسمًأردنيًدينار 500ً -
ً.المؤسسةًتمارسه

ً.ًشهادةًالتسجيل4
ًمنطقةًسلطةًتصدرًرسومه،ًودفعًالطلبًعلىًالموافقةًبعد

ًتسجيلًرقمتتضمنًًتسجيلًشهادةًالخاصةًاالقتصاديةًالعقبة
ًإلىًالجمركيةًالرسومًمنًالمعفاةًالموادًباستيرادًسمحتوالتيً
ً.(9)ةالخاصًاالقتصاديةًالعقبةًمنطقة

ً ًالى ًاالشارة ًتجدر ًبشكلًًالشركاتًتسجيلًأنكما يحدث
ًإلىًتسعىًالتيًالمؤسساتًلتلكًفقطًمطلوبًوهوًاختيارًي

معًاالشارةًالىًانهً.ًالقانوًنًيوفرهاًالتيًالمزاياًمنًاالستفادة
                                                 

 وفقاً لالتصال الهاتفي الذي جرى مع سلطة منطقة العقبة االقتصادية  6
 وتعديالته 2001( لسنة 11( من نظام تنظيم وتطوير المناخ االستثماري لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )16المادة ) 7
 تقوم اقتصادي نشاط كل عن أردني دينار 500 حالًيا تساوي التي التجديد رسوم دفع عند ، سنويًا تسجيلها تجديد مسجلة مؤسسة كل على يجب أنه مالحظة يرجى 8

 .المؤسسه به
 ( من قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وتعديالته  30المادة ) 9

 وفقا لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 10

ًعمليةًالمسجلةًالمؤسساتًتبدأًأنًيجبًالتسجيل،ًبعدًو
30ً)ًثلثينًغضوًنًفيًالترخيص ًتاريخًمنًيوماا(
ً(10).التسجيل

ًاالقتصاديًالنشاطًلبدءًاللزمةًالوثائقًعلىًالحصول .5ً
ًالخاصةًاالقتصاديةًالعقبةًمنطقةًفي

 الخالصة .ه

منًًايبتسجيلًًًالمهتمةًاألطرافًنوصيًسبق،ًماًعلىًبناءًا
ًسلطةًالىًبالتوجهًمستقبلا،ًتأسيسهاًالمحتملًالمؤسسات

ًالخاصةًالوجهاتًاحدىكًالخاصةًاالقتصاديةًالعقبةًمنطقة
ًالممنوحةًوالحوافزًلإلعفاءاتًنظرااًفيها،ًالشركاتًتسجيلب

ً.التسجيلًلهذا

ًالقانون االردنيالتوقيع االلكتروني بموجب  ا :ثاني

نوعيةًًتتطوًرًالسنين،ًمرًعلىًالتكنولوجيًللتقدمًنظراا
شكالًالعقودًالتيًتبرمًوذلكًلمواكبةًالتقدمًالحاصلًأالتعاقدًًو

ًالتطور،ًًوبمجاالتًاالعمالًالمختلفة،ً منًاحدًاشكالًهذا
ً ًعلى ًالحاصل ًآالتغيير ًالتوقيع، ًظهرتلية ًاقيعالتًوًإذ
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ًلتوقيعًالتقليديةًللطريقةًكبديلًًاتطويرهًتمًًالتيًاإللكترونية

وتسريعًفيًابرامًالتعاقداتًًةمنًمرونًهوفًرتلماًً،ًوذلكالعقود
التيًتتمًبينًاطرافًتبعدهمًعنًبعضهمًمسافاتًتلكًخاصةً
وبشكلًالفتًًقدًساهمًنًالتوقيعًااللكترونيًأكماًً.شاسعة

فيًحلًالمشاكلًالخاصةًفيًابرامًالعقودًواتمامًالمعاملتً
عنًالحجرًالصحيًالمنزليًوسياسياتًالتباعدًًتتجوالتيًن

ًجائحةً ًظل ًفي ًحصلت ًالتي ًاالغلقات ًو االجتماعي
ً COVID-19كورونا ًبحلًً ًااللكتروني ًالتوقيع ًساهم اذ

المشاكلًالتيًتواجهًابرامًالعقودًفيًظلًاالغلقاتًوًساعدً
بشكلًملحوظًفيًاستمراريةًالعملًالتجاريًواتمامًالمعاملتً

ً.ًعنًبعد
ًاستخداممنًخللًًهذهًةالبديلًالتوقيعًعمليةنًأانناًنبينًلكمً

ًتخضعًاإللكترونيًالتوقيع ًاالردن ًالمعاملتًلقانوًنًفي
ً.2015ًلسنة15ًًرقمًاألردنيًاإللكترونية

ً
قانونًالمعاملتًًمنً(2)ًالمادةيعرفًالتوقيعًااللكترونيًفيً

أوًالبياناتًالتيًتتخذًشكلًحروفً):ًأنهااللكترونيةًعلىً
ًبشكلً ًمدرجة ًوتكون ًغيرها ًأو ًإشارات ًأو ًرموز ًأو أرقام
ًالسجلً ًفي ًمماثلة ًأخرى ًوسيلة ًأي ًأو الكتروني

،ًأوًتكونًمضافةًعليهًأوًمرتبطةًبهًبهدفًً(11)االلكتروني

                                                 

 مستند أي أو عقد أو قيد على تحتوي التي المعلومات االلكتروني، رسالة ويعرف السجل ،( من قانون المعامالت االلكترونية2كما هو التعريف الوارد في المادة )11

 .االلكتروني  الوسيط باستخدام تسلمها أو تبليغها أو إرسالها أو نسخها أو استخدامها أو تخزينها أو منها أي إنشاء يتم أخر نوع من وثيقة أو

تحديدًهويةًصاحبًالتوقيعًوانفرادهًباستخدامهًوتمييزهًعنً
ً((.. غيره

ًالًالذينًاألطرافًعلىًكثيرااًيسهلًإلكترونيااًالعقدًتوقيعًإنً
ًبالنسبةًوحتى)ًالقضائيةًالواليةًأوًالمناطقًنفسًفيًيقيموًن
ًلذلك،ً.اتفاقيةًعلىلغاياتًالتوقيًعًً(ذلكًيفعلوًنًالذينًألولئك

ًاإلطارعنًًالقسمًهذاًفيًالبحثًًالمناسبًمنًأنهًوجدنافقدً
 .األردنيًالقانوًنًبموجبًاإللكترونيةًاقيعللتًوًالقانوني

 اإللكترونية التواقيع صالحية .أ

الىًانً االشارًة ًاألردنًفيًبهاًمعترفًاإللكترونيةًاقيعالتًوتجدًر
غيرًًهذهًالتواقيعًاالًانً،قانونًالمعاملتًااللكترونيةًبموجب

ً ًبالحبرًالتوقيع)"ًالكتابةبًالتقليديًبالتوقيعًمقارنةمنتشرة
ًغيرًالناسًمعظمًأنًهوًلذلكًالمحتملًوالتفسير"(.ًالرطب
ًبهًأوًمدىًاإلعترافًجوازًالتوقيعًبطريقةًإلكترونيةًمدركين

ًأوًصلحيتهًعدمًمنًمخاوفًلديهمًيكوًنًقدًأوًاألردنًفي
ًاقيعالتًوًاستخدامًإنفً،وبالرغمًمنًذلك.ًكاملًبشكلًحمايته

ً)ًوفقااًاألردنًفيًنافذًاإللكترونية 3ًللمادة ًمن ًقانوًن(
ًالمعاملتًااللكترونية.

ً ًًنطاقًيسرًيحيث 3ً)ًالمادةأحكام المعاملتًًقانوًنًمن(
.ًبوسائلًالكترونيةًتتمًالتيًالمعاملتًكافةًليشملااللكترونيةً
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ًالعملًوعقودًاإلفصاحًعدمًاتفاقياتًالمثال،ًسبيلًعلى

.ًالمقاوالتًوعقودًالخدماتتقديمًًواتفاقياتًالتعاوًنًواتفاقيات
ًالمعاملتًااللكترونيةًقانوًنًبالرغمًمماًسبقًذكره،ًنرىًانًو

اقدًحددً ًالتوقيعًاستخدامًفيهاًيمكنًالًالتيًالحاالتًمنًعددا
ً:يليًكماًهيًاالستثناءاتًهذهً،ًمناإللكتروني

 . إنشاءًالوصيةًوتعديلها  .1

 .إنشاءًالوقفًوتعديلًشروطه .2

ًالمنقولةًمع .3 ًغير ًاألموال ًفي ًالتصرف املت
ًتسجيلهاً ًالتشريعات ًتتطلب ًالتي ًالمنقولة واألموال

ً ًالمثال ًسبيل ًغيرً)على ً)لألموال ًإيجار عقد
 .المنقولة(ًواألوراقًالماليةً)لألموالًالمنقولة(

 .لوكاالتًوالمعاملتًالمتعلقةًباألحوالًالشخصيةا .4

ًخدماتًاال .5 ًعقود ًفسخ ًأو ًبإلغاء ًالمتعلقة شعارات
ًعلىً ًوالتأمين ًالصحي ًوالتأمين ًوالكهرباء المياه

 .اةالحي

القضائيةًلوائحًالدعاوىًوالمرافعاتًوإشعاراتًالتبليغً .6
 .وقراراتًالمحاكم

ًتعليماتًاال .7 ًعليه ًتنص ًما ًباستثناء ًالمالية وراق
خاصةًتصدرًعنًالجهاتًالمختصةًاستنادااًلقانونً

أوًأيًتشريع2017ًً(ًلسنة18ًرقمً)األوراقًالماليةً
ً. اخر

ً
يمتدًنطاقًالتواقيعًاإللكترونيةًكماًتجدرًاالشارةًالىًانً
إلىًالجهاتًالحكوميًة ًا حيثًنصأيضا ًتوالجهاتًالرسميًة

جوازً  (ًمنًقانونًالمعاملتًااللكترونيةًعلى4المادةً)
،ًوانهًعندًباستخدامًالوسائلًااللكترونيةًهماجراءًمعاملت

ًإلكترونيا ًمعاملة ًأي ًًإجراء ًمن ًبد ًمتطلباتال ًتوافر
ًًوقيعالتًوإجراءات ًخللااللكتروني ًمن ًومتطلباته

 .تصدرًلهذهًالغايةالتعليماتً

ً(17المادةً)الفقرةً)ه(ًمنًاإلضافةًإلىًذلكً،ًتنصًبً
إصدارًأيًًالمعاملتًااللكترونيةًعلىًجوازمنًقانونً

ارتباطً شريطًة بالوسائلًااللكترونيًة رسميًأوًتصديقًه سنًد
،ًوبعكسًالسجلًااللكترونيًالخاصًبهًبتوقيعًالكتروني

مقبولة بيانًاآلثارًكمًا. ذلكًلنًتكونًالوثيقًة القانونيةًسيتًم
ًعندً ًالقسم ًهذا ًفي ًالحقاا ًالطريقة ًبهذه ًالصادرة للوثائق

 .المعاملتًااللكترونيةًقانوًنً(ًمن16مناقشةًالمادةً)

 اإللكترونية التواقيع حماية .ب

ًللتوقيعًالممنوحةًالحمايةبًالمتعلقةًالمهمةًبالمسألةًيتعلقًفيما
ًانفًاإللكتروني، ًلكم ًنبين ًتماننا ًقد ًالكاملةًًه ًالحماية منح

ًالفقراتًفي(ً)17)ًو(16ً)ًو(15ً)ًالموادبموجبًنصوصً
ً.المعاملتًااللكترونيةًقانوًنًمن(ًجً،ًبً،ًأ
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 اإللكتروني التوقيع شروط. 1

15ً)ًالمادةًنصت ًًقانوًنًمن( ًااللكترونية ًعلىالمعاملت
حيثًنصتًالمادةًً.اًاقانونيًحميمًإلكترونيًتوقيعًتقديمًشروط

ً:على
إذاًتوافرتًفيهًالشروطً)) يعتبرًالتوقيعًااللكترونيًمحمياًا

 :التاليةًمجتمعة

 . إذاًانفردًبهًصاحبًالتوقيعًليميزهًعنًغيرهً.أ

 . إذاًكانًيحددًهويةًصاحبًالتوقيعً.ب

لسيطرةًصاحبًً(12)إذاًكانًالمفتاحًالخاصً.ج خاضعاًا
 . التوقيعًوقتًإجراءًالتوقيع

االلكترونيًبصورةًالًتسمحًبإجراءًإذاًارتبطًبالسجلًً.د
ًدونً ًتوقيعه ًبعد ًااللكتروني ًالسجل ًذلك ًعلى تعديل

 ((. إحداثًتغييرًعلىًذلكًالتوقيع

 

ًجميعًتتحققًلمًماًأنهًيعنيًهذاًسبق،ًماًعلىًبناءًا
15ً)ًالمادةًفيًالواردةًاألربعةًالمعايير ًقانوًنًمن(

ًتكوًنًفلنً،فيًالتوقيعًااللكترونيًالمعاملتًااللكترونية
ً.لذلكًقانونيةًحمايةًهناك

                                                 

 الكتروني توقيع إلنشاء الشخص يستخدمه الذي الرمز، المفتاح الخاص يعني 2015لسنة  15( من قانون المعامالت االلكترونية رقم 2كما تم تعريفه في المادة ) 12

 الكتروني. سجل أو معلومات رسالة أو الكترونية معاملة في

 اإللكترونية اقيعالتو  توثيق. 2

(ً ًالمادة ًتستمر ًتقدم، ًلما ًمن16واستكماال قانونًً(
فيًهذاًالشأنًوتضيفًمعلوماتًالمعاملتًااللكترونيةً

(16ًحيثًنصتًالمادةً)التوقيعًاإللكتروني.ًًوثيقعنًت
 :منهًعلى

إذاًتحققتًفيهًجميعًً(( يعتبرًالتوقيعًااللكترونيًموثقاًا
(ًمنًهذاًالقانونًوكان15ًالشروطًالمذكورةًفيًالمادةً)

ألحكامًهذاً بشهادةًتوثيقًالكترونيًصادرةًوفقاًا مرتبطاًا
القانونًواألنظمةًوالتعليماتًالصادرةًبمقتضاهً،ًوقتً

 : إنشاءًالتوقيعًااللكترونيًعنًأيًمنًالجهاتًالتالية

 . جهةًتوثيقًالكترونيًمرخصةًفيًالمملكةً.أ

 . جهةًتوثيقًالكترونيًمعتمدةً.ب

أيًجهةًحكوميةًسواءًكانتًوزارةًأوًمؤسسةًً.ج
رسميةًعامةًأوًمؤسسةًعامةًأوًبلديةًيوافقًلهاً

مجلسًالوزراءًعلىًذلكًشريطةًاستيفاءًمتطلباتًهيئةً
 . تنظيمًقطاعًاالتصاالت

 . وتكنولوجياًالمعلوماتوزارةًاالتصاالتًً.د

هـ.ًالبنكًالمركزيًاألردنيًفيماًيتعلقًباألعمالً
 ((. المصرفيةًأوًالماليةًااللكترونية
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ًبموجبًوًأنهبًالمفهومًمنفانهًً،سبقًذكرهًماًعلىًبناءًا

ًلحمايةًاألربعةًالمعاييرًفإنً،معاملتًااللكترونيةًقانوًن
اًهيًاإللكترونيًالتوقيع هنالكًًوأنًتوثيقهلًمعاييرًأيضا
ًاإللكترونيًالتوقيعتوثيقًًلهاًمصرحًفقطًسلطاتثلثةً

ً.األردنًفي

 بالسجالت المرتبطة اإللكترونية للتواقيع القانوني األثر. 3
 اإللكترونية

(17ً)ًالمادةًمن(ًدً،ًجً،ًبً،ًأ)ًالفقراتًبأنًلكمًنبينًاننا
ًللسجلًالقانونيًاألثرًتتناولااللكترونيةًًالمعاملتًقانوًنًمن

ًآثارًأربعةًتمًذكرًحيثًإلكتروني،ًبتوقيعًالمرتبطًاإللكتروني
ًعدمًًحسبًااللكترونيًللسجلًمختلفةًقانونية ًأو ارتباطه

ً:بالتوقيعًااللكترونيًارتباطه
ًكان (1 ًإلكترونيًبتوقيعًمرتبطًاإللكترونيًالسجلًإذا

ًبالسندًالقانونيًالخاصًاألثرًنفسًلهًيكوًنً،13محمي
 .المطالبةًفيًاستخدامهًألطرافهًويحقًالعادي

                                                 

 بهإذا انفرد  -أ:- مجتمعة التالية الشروط يها إذا توافرت فيع االلكتروني محميعتبر التوق"ي التي تصت على 15يكون التوقيع اإلكتروني محمي حسب نص المادة  13

إذا  -د .عيع وقت إجراء التوقيطرة صاحب التوقيإذا كان المفتاح الخاص خاضعا لس -ج .التوقيع صاحب هويةحدد يإذا كان  -ب .غيره عن ليميزه التوقيع صاحب

 .التوقيع" ذلك على تغيير إحداث يعه دونذلك السجل االلكتروني بعد توق يهل عليرة ال تسمح بإجراء تعدجل االلكتروني بصوسارتبط بال

  )15روط المذكورة في المادة )شع اليجم ها إذا تحققت فيوثقي منيعتبر التوقيع اإللكترو التي تصت على " 16يكون التوقيع اإلكتروني موثق حسب نص المادة  14

 نتروني عوكان مرتبطا  بشهادة توثيق إلكتروني صادرة وفقا ألحكام هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وقت إنشاء التوقيع اإللكمن هذا القانون 

ارة أو مؤسسة رسمية وز تأي جهة حكومية سواء كان -ج .جهة توثيق الكتروني معتمدة -ب .جهة توثيق الكتروني مرخصة في المملكة -أ -:أي من الجهات التالية

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  -د .هيئة تنظيم قطاع االتصاالت اتعامة أو بلدية يوافق لها مجلس الوزراء على ذلك شريطة استيفاء متطلب ةعامة أو مؤسس

 ".البنك المركزي األردني فيما يتعلق باألعمال المصرفية أو المالية االلكترونية -ه . المعلومات

ًكان (2 ًإلكترونيًبتوقيعًمرتبطًاإللكترونيًالسجلًإذا
ًالعاديًللسندًالقانونيًاألثرًنفسلهًًيكوًنً،14موثق

 .المطالبةًفيًاستخدامهًواآلخرينًألطرافهًويمكن

ًالسجل (3 ًكان ًإلكترونيًبتوقيعًمرتبطًاإللكترونيًإذا
)بمعنىًأنًالتوقيعًًالسابقتينًالنقطتينًفيًمذكورًغير

ًأوًموثق(لاإل ًمحمي ًإلكتروني ًليسًتوقيع ً،كتروني
ينصًًكما.ًالعاديًللسندًالقانونيًاألثرًنفسًلهًيكوًن
ًيقعًالحالة،ًهذهًفيًأنه،ًالمعاملتًااللكترونيةًقانوًن

ًيستخدمًالذيًالطرفًعاتقًعلىًاإلثباتًءىعب
 .مطالبةالفيًًاإللكترونيًالسجل

ًالسجل (4 ًكان ًبتوقيعًمرتبطًغيرًاإللكترونيًإذا
 .ةالموقعًغيرًنفسًحجيةًاألوراقلهًًيكوًنًإلكتروني

ًللسجلًالقانونيًباألثرًيتعلقًفيماًسابقاا،ًوردًماًعلىًوبناء
ًوفقاًاًويختلفًبالتوقيعًاإللكترونيًمرتبطًفهوًاإللكتروني

ًلذلك  بتوقيع اإللكتروني السجل ربط يتم لم فإذا.
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 القانونية الحماية اإللكتروني السجل يفقد إلكتروني،

( الموّقع السند مكانة يفقد كما) عادي كسندالممنوحة له 
 .ةموقعال غير لألوراق مساوي ا ويعتبر

 

 الكتروني بشكل التوقيع طرق . ج

ًالعمليًباالستخدامًيتعلقًفيماًأنهًإلىًاإلشارةًتجدر
ًللتوقيعًطريقتانًهناكًاألردن،ًفيًاإللكترونيًللتوقيع

.ًاألردنًفيًالغالبًفيًيستخدمًفقطًمنهاًواحدًإلكترونياا؛
ًهيًاألردن،ًفيًاستخدامااًاألكثرًوهيًاألولى،ًالطريقة

ًالرطبًبالحبرًكتوقيعًيأتيًالذيًاإللكترونيًالتوقيعًشكل
ًإلكترونيااًاستلمهالذيًًوًهبيدًمستندًعلىًطرفًيوقعًحيث

اًاليدبًعليهًبالتوقيعًقامًأنًبعد)ًاآلخرًالطرفًمن (ًأيضا
ًًثم ًالبريدًعبرًاآلخرًالطرفًإلىًأخرًىًمرةًإرسالهيتم

ً.ًالتلكسًأوًالفاكسًأوًاإللكتروني
ً

ًواسعًنطاقًعلىًاستخدامهاًيتمًالًالتيًالثانية،ًالطريقة
ًيوقعًالحيثًًاإللكترونيًالتوقيعًاستخدامًهيًاألردن،ًفي

ًطريقًعنًيوقعونهًوإنماًيدوياا،ًالمستندًعلىًفيهًاألطراف
ًالمثالًسبيلًعلى)ًرقمياًاًالمكتوبًاإللكترونيًالتوقيع

Acrobat Signًًباستخدام ًخدمةًبواسطةًموقعةًأو(

ًالمثالًسبيلًعلى)ًاإللكترونيةًالمستنداتًتوقيع
DocuSignً.) 

 

ًعقودهم،ًفيًاإللكترونيًالتوقيعًاستخدامًاألطرافًقررًإذا
ًشكوكًأيًإلزالةًمناسبةًصياغةًيدرجواًأنًالمهمًفمن

ًفيًتضاربًأيًولتجنبًاإللكترونيةًاقيعالتًوًآليةًحول
 .التوقيعًتواريخ

 الخالصة. د

ًللطريقةًكبديلًاإللكترونيةًالتواقيعًاستخدامًجاءًالختام،ًفي
(ًالتوقيعًعندًالطرفينًكلًأيًتواجد)ًالعقودًلتوقيعًالتقليدية

ًنظراًا ًالتوقيعًعندًاألطرافًتواجهًقدًالتيًلصعوباتلًوذلك
ًًوً.الوثيقةًعلى ًقانوًنًخللًمن)ًاألردنًفيًبهًمعترفهو

ًاألردنيًاإللكترونيةًالمعاملت ًللتطبيقًقابلًكبديل(
ًمراعاةًمعً،األردنًفيًالمستنداتًتوقيعًعندًالستخدامه

ًعليهاًالمنصوصًللستثناءاتًوخاضعةًمعينةًشروطًاستيفاء
ًاإللكترونيةًالمعاملتًقانوًنًفي ًذلك،ًو. ًمن التوقيعًًبالرغم

ًاالستخدامًواسعًنطاقًلهًليسًاإللكترونيًفيًالوقتًالحاليً
كونهًبالرغمًمنًوثيقة،ًوذلكًعلىًًلتوقيعًالتقليديةًالطريقةًمثل

معترفًبهًفيًاألردنًوتمًتنظيمهًبموجبًقانونًالمعاملتً
اًالقسمًهذاًيكوًنًأنًنأملً،وعليه.ًاإللكترونية ًنشرًفيًمفيدا

ًالتواقيعًاستخدامًبشأنًمخاوفًأوًفهمًسوءًأيًوتوضيحًالوعي
ً.بشكلًعامًالمستنداتًعلىًاإللكترونية
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ًالواردةًالمعلوماتًأنًملحظةًيرجىًمنفصلة،ًملحظةًفي
ًلمحةًوتقديمًبالموضوعًالوعيًزيادةلًفقطًوردتًالقسمًهذاًفي

ًانهاًعنًموجزة ًحيث ًالمخاوفًبعضًتتناولًالًالمفهوم،
ً:مثلًتنشأًأنًيمكنًالتيًاإللكترونيةًبالتواقيعًالمتعلقة

علىًالوثيقةًيعتبرًًالتوقيعًقسمًكتابةًاالسمًفيًمجردً.ًهل1
ًإلكتروني؟ًتوقيعًبمثابة

ً.ضوئياًاًالممسوحًالتوقيعًصلحية .2ً

ً.البيومترًيًالتوقيعًةيحل.ًص3

ًعنًإلكترونياًاًعليهاًالتوقيعًيتمًالتيًالمستنداتًحمايةً.4
ً.المشفرةًالمستنداتًاستخدامًطريق

ًعامة اعتبارات: ثالثا  

ًلألغراضًهيًالعددًهذاًفيًالواردةًالمعلوماتًأنبًيرجىًالعلم
.ًتنفيذهًيتمًإجراءًأيًفيًاستخدامهاًيجبًوالً،ًفقطًالتثقيفية

ًمنًبًصلةًذيًنشاطًأيًإجراءبًوًنترغبًمكنتًإذا أي
ًبأحدًاالتصالًفيًتترددًفلًأعله،ًينالمذكوًرًالموضوعين

ًقسمًفيًاالتصالًتفاصيلًاستخداموذلكًمنًخللًً،محامينا
ًهذاًفيًقانونيًبرأيًملتزويدكًأدناهفيًاعدادًالنشرًةًالمساهمين

ً.الصدد

ً  
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فيًالتواصلًمعًأيًمنًمحامييناًباستخدامًًبالنقاشفيًحالًرغبتمً ًالمساهمينًقسمفيًًةلًالموجوداالتصامعلوماتًأكثرًحولًجوانبًهذهًالنشرة،ًفرجاءاًالًتتردوًا
ً.ًأدناه

اًفيًمشاركةًهذهًالنشرةًمعًأيًأشخاص ًهتمينًبقراءتها.ًقدًيكونواًمًوالًتتردواًأيضا

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

ًأطيبًالتحيات،ً

 واالستشارات القانونيةمكتب الحموري ومشاركوه للمحاماة  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@hammourilaw.com
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      
     ©2022 

 

14 

 
 

 اصدار جديد من قبل شركة الحموري ومشاركوه
 

لممارساتًالعالميةًاًغرفةدمجًواستحواذًالشركاتًمعًدليلًالخاصًبفيًدليلًمشاركةًالشركةًًمنفصلة،ًيسعدناًأنًفيًملحظة
ً.2022لعامً

ً
يقدمًتعليقناًعلىًاإلطارًالقانونيًلعملياتًاالندماجًواالستحواذًفيًاألردنًرؤىًخبراءًحولًالمجالًالتنظيميًللصناعةًوالتطوراتً

ً.والتقاضيًوالمزيدًالمدراءالمؤسساتًوالهيكلةًوواجباتًالقانونيةًاألخيرةًوبناءً
ًاقرأًالفصلًالخاصًبناًلمزيدًمنًتعليقاتًالخبراءًحولًالقضاياًالقانونيةًالمتعلقةًبعملياتًاندماجًالشركاتًواالستحواذًفيًاألردن

ً
ًلقراءةًالمنشورً

 
 

https://hammourilaw.com/hammouri/wp-content/uploads/2022/05/Chambers-Global-Practice-Guides-2022-

Corporate-Mergers-and-Acquisitions-Jordan.pdf 
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 في إعداد هذه النشرة المساهمون 

 

ًحموريًالطارقًمحمدًد.ً
ًشريكًإداريًً

tariq@hammourilaw.comً
ً

                                              
ًًيوتاًبنتولىًبلمرًًًةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعمرًسوادح

ًًقسمًالدوليًالًةرئيسمًالتقاضيًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمحامي،ًرئيسًقس
omar.s@hammourilaw.comًًًًًًًًًًًًً yotta.b@hammourilaw.com 

 

 
 راماًالقاسم

  متدربةمحاميةً

Rama.q@hammourilaw.com  

 

 
 روزاناًالحروب

 محاميةًمتدربة

rozana.h@hammourilaw.com 

ً 

 ًروانًعلمًالدين

 محامية

Rawan.a@hammourilaw.comً
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mailto:tariq@hammourilaw.com
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 حول مكتب الحموري ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية   
(1994ًًعامًفي)ًعقدينًمنًأكثرًقبلًأساسهًحجرًوضعًالقانونية،ًالخدماتًفيًمتخصصًأردنيًمكتبًهوًالقانونية،ًواالستشاراتًللمحاماةًومشاركوهًالحمورًي

ًلهًالسابق، العاليًالتعليمًووزيرًالقوميًوالتراثًالثقافةًووزيرًومحكمًمعروفًأردنيًيمحامًكانً،(2022-1940)ًالحمورًيًمحمدًالدكتورًاألستاذًقبلًمن
ًعميدًأولًوكانًاألردنيةًالجامعةًفيًالهاشميةًاألردنيةًالمملكةًفيًحقوًقًكليةًأسسًمنًأولًأنهًوكماًالدستورية،ًالحقوًقًعلىًأساسيًبشكلًركزتًعديدةًمؤلفات

ًفيًمتمرسًومحكمًمحامً ًهوًحمورًيالًطارًقً.ودًاألسبق،ًوالتموينًوالتجارةًالصناعةًووزيرًومحاميًأكاديميًالحمورًيًطارًق.ًدًقبلًمنًاليومًالمكتبًوُيدار.ًلها
ًاألردنيةًالجامعة-الحقوًقًكليةًفيًمشاركًأستاذًوهوًالدولية،ًالتجارةًوفيًالمصرفيًالقانوًنًفيًومتخصصًالماليةًواألسواقًالتجاريةًوالمعاملتًالشركاتًقطاع

اًكانًوقد اًهوًالحمورًيًوالدكتورً.لهاًعميدا ًتعيينهًعلىًبناءًا(ICSIDً)ًاالستثمارًمنازعاتًلتسويةًالدوليًللمركزًالتابعةًالتحكيمًلجنةًفيًرسميااًمعينًعضوًأيضا
 .2026ًإلى2020ًًمنًللفترةًالهاشمية،ًاألردنيةًالمملكةًحكومةًقبلًمن

ًمحليًمستوًىًعلىًللموكلينًقانونيةًخدماتًلتوفيرًمتخصصةًأقسامًفيًيعملوًنًخريناآلًخبراءالًمنًعددًوًمحامً 25ًًمنًومشاركوهًالحمورًيًمكتبًفريقًيتألف
 .ودوليًوإقليمي

ًالملكيةًوقانوًنًالعقود،ًأنواعًكافةًصياغةًأوًالشركاتًتسجيلًحيثًمنًسواءًوالشركات؛ًالتجارًيًالقانوًن:ًبينهاًمنًعدةًمجاالتًالقانونيةًالمكتبًخدماتًتغطي
ًأنًكماًواألنظمة،ًللقوانينًواالمتثالًالمصرفيةًبالمعاملتًيتعلقًماًكلًفيًودوليةًمحليةًبنوكًبنصحًالمكتبًيقومًذإًوالمصرفيًالماليًالقانوًنًوكذلكًالفكرية

اًحداثةًاألكثرًالقانونيةًالمسائلًفيًاألطرافًبتمثيلًوكفاءةًقدرةًعلىًالمكتبًلدىًوالتحكيمًالتقاضيًقسم ًمنًالعديدًفيًخبراتًمنًالقسمًهذاًيشتملهًلماًوتعقيدا
اًدوليااًقسمااًأنشأًالذيًاألردنًفيًالمكاتبًأوائلًمنًكانًومشاركوهًالحمورًيًمكتبًأنًكماًالتحكيم،ًهيئاتًأوًالمحاكمًأمامًسواءً،القانونيةًالمجاالت ًلتلبيةًمختصا
اًالدوليًالعنصرًذاتًالمهامًمنًمجموعةًبشأنًالدوليينًالموكلينًًوشروطًاحتياجات ًوإبرامًوالمشاريعًوالدولية،ًالثنائيةًالتجاريةًبالمفاوضاتًالمتعلقةًوتحديدا

 .ًالمهامًمنًوغيرهاًالعقود،

ًوكيلًفهوًوالطاقة،ًالتأمينًالتجارة،ًالهندسة،ًكالمقاوالت،ًمتنوعةًقطاعاتًفيًالقانونيةًواالستشارةًالنصحًومشاركوهًالحمورًيًمكتبًيقدمًسبق،ًماًإلىًباإلضافة
 .ًواللسلكيةًالسلكيةًواالتصاالتًالمعلوماتًوتكنولوجياًوالصحةًالطاقةًكشركاتًالكبرًىًالشركاتًمنًللعديد

ًاألوسطًالشرًقًمنطقةًفيًمرموقةًمحاماةًمكاتبًمعًالوطيدةًوعلقاتهًشراكاتهًخللًمنًوذلكًالعالمًأرجاءًفيًالواسعةًخدماتهًومشاركوهًالحمورًيًمكتبًيقدم
ًالجهاتًأشهرًبذلكًأشادتًوقدًواسعين،ًوعالميااًمحليااًصيتااًومشاركوهًالحمورًيًمكتبًاكتسبًوقد.ًالمتحدةًوالوالياتًالمتحدةًوالمملكةًأوروباًوفيًأفريقياًوجنوب
 :ذلكًمنًالمرموقةًالقانونية
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