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 / األردن قائمة المحامين المقيمين في عمان 

 

 معلومات قانونية عن التقاضي )دعاوى قضائية( .1

 

محل تجاوز المبلغ  إذا تقع ضمن اختصاص محاكم الصلح.أردني نار دي 10000( بمبلغ القضائيةالتقاضي )الدعاوى   . أ

 ، ما لم ينص القانون على خالف ذلك.ضي يقع ضمن اختصاص محاكم البداية، فإن التقاالنزاع المبلغ المذكور أعاله

 

كثر يجب تولي محامي التمثيل في أو أردني أدينار  1000 سقف القضائيةالدعاوى  إذا تجاوز المبلغ محل النزاع في  . ب

 بأنفسهم. ات التقاضيإجراء تولي يمكن لألطراف أقل من ذلكلغ محل النزاع المحاكم األردنية. إذا كان المب

 

 يجب أن يكون التمثيل في المحاكم األردنية من خالل محام مسجل لدى نقابة المحامين األردنيين.  . ج

 

إصدار وتصديق العقود والتوكيالت والوثائق ن كاتب العدل مسؤوالً عما يلي: ، يكواً للقانون األردني لكاتب العدلوفق . د

المتعلقة ببيع الممتلكات المنقولة مثل البيع والشراء والهبة والتحويل واإليجار والتأجير والرهن واإلعارة وغيرها من 

 .الوثائق

غير  بت أن المحكوم عليهإذا ث ،في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة فيها اإلعدام أو السجن المؤبد احاميً ن المحكمة متعي    . ه

 .اةقادر على دفع أتعاب المحام

 

 تكاليف التقاضي لدى المحاكم األردنية: . و

 10، والحد األدنى للرسوم هو ٪ من المبلغ المتنازع عليه3نسبة ب رسومرسوم الدعوى أمام محكمة الصلح: يتم احتساب  .1

 .أردني دينار 1200للرسوم  األعلىوالحد أردنية دنانير 

 إذا كان المبلغ أقل من النزاع  المبلغ محل قيمةمن ٪ 3رسوم بنسبة  احتسابرسوم الدعوى أمام محكمة البداية: يتم  .2

 دينار 20000إلى أردني دينار  10000 من قيمة المبلغ محل النزاع إذا كان المبلغ من٪ 2و  ،أردني دينار 10000

، ٪1يتم فرض رسوم بنسبة ف، كحد أقصىأردني دينار  200000دينار أردني إلى  20000من إذا كان المبلغ . أردني

المبلغ  ةقيم تتجاوزالتي لم  دينار أردني وذلك للدعاوى 1200 البداية ةمحكم الدعوى أمامبحيث يكون الحد األعلى لرسوم 

 دينار أردني. 200000إلى  محل النزاع فيها

فيتم  ،أردنيدينار  200000الدعوى أمام محكمة البداية: في حال الدعاوى التي تجاوز المبلغ محل النزاع فيها  رسوم .3

 .أردني دينار 5000 فرضه، شريطة أال يتجاوز الرسم الذي تم ٪ من المبلغ محل النزاع1م بنسبة فرض رس

 

رسوم تنفيذ الحكم باإلضافة إلى النفقات والتكاليف وفي ذلك جميع ، بما طرف المحكوم عليه تكاليف التقاضيال يتحمل . ز

٪ من المبلغ 5قل عن ي الما ب، ن للمحكمة أن تحدد أتعاب المحاميالمحكمة. يمك حكمالمبلغ المحكوم عليه بموجب 

 .أتعاب المحاماة يباقيتحمل الطرف الذي حكم لصالحه المستحق. 

 

، يكلف ع تحمل دفع رسوم الدعوى القضائيةشخص أنه ال يستطي عيحسب اللوائح الخاصة برسوم المحكمة: عندما يد    . ح

على ضوء  ، يقرراالدعاء ةحصب قتنع القاضياإذا رئيس المحكمة أحد القضاة أو قاضي الصلح بالتحقق من وضعه المالي. 

 دفع الرسوم في وقت الحق.بالشخص المعني   قومبشرط أن ي لدعوىقبول ا ذلك

 

الناجمة عن معامالت تجارية، يجوز اتاحة خيار إشراك اللجنة اإلدارية لغرفة تجارة عمان إذا تم التوصل في حالة المطالبات المالية 

 .بذلك إلى اتفاق تعاقدي

 

 العنوان: غرفة تجارة عمان

 ، الرئيسالسيد رياض صيفي

 األردن 11118، عمان 287ص.ب 

 4-151 5666-6 962+هاتف: 

 155 5666-6 962+فاكس: 

 info@ammanchamber.org.joاإللكتروني:  البريد

 .ammanchamber.org.jowww: الموقع اإللكتروني
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 معلومات عن المحامين: .2

: التخصص   

/الشؤون الميراث قانون القضايا الشرعية/، الشركاتالتجارة و قانون، تسوياتمتابعة القضية/

العقارات والبناء، وقانون التأمين، والقانون الجنائي قانون ،العدليةو القنصلية  

 

: راسلتلغات ال   

اإلنجليزية ،ةالعربي  

 

 االستعداد لقبول المتدربين القانونيين األلمان للتدريب: نعم

 
 عبدهللا وشركاه

 ، ماجستير في القانونعبدهللا محمد جرادات، ليسانس الحقوق

 ؛ عمانالسماق أم؛ 11شارع الزهار 

 696 666 5 79 962+ هاتف:

 0797 551 6 962+ فاكس:

   : info@abdullahfirm.comالبريد اإللكتروني

abdullah@abdullahfirm.com                      

 :www.abdullahfirm.comالموقع اإللكتروني

: التخصص   

الشركات/التجارة، المشاريع المشتركة، قانون ، قانون قصات، شركات الوكاالت والمبيعاتالمنا
االمتياز، قانون العقارات، قانون االستثمار/األوراق المالية، قانون البنوك، قانون  قانون البناء،
، السياحة ، قانون الضرائب، القانون المدني، الطاقات المتجددةقانون اإلجراءات الجنائيةالعمل، 
 قوالفناد

 
 لغات التراسل:

 األلمانية، الفرنسية، اإلنجليزية، العربية
 

 االستعداد لقبول المتدربين القانونيين األلمان للتدريب: نعم

 
 مايكل ت. دابيت وشركاه

 ،مركز الهندي التجاري، الشميساني

 شارع األمير شاكر بن زيد

 عمان - 94138911194ب ص.

 33 / 5682622 6 962+: هاتف

 644 5682 6 962+: فاكس

 200 752 7 77 962+: موبايل

mtdabit@nets.com.jo   البريد اإللكتروني:

: التخصص   

قانون الطيران والبحرية، شركات الوكاالت والمبيعات ، قانون التجارة/الشركات، قانون البنوك 

والتمويل، قانون الطاقة، قانون التأمين، قانون العمل، القانون المدني، القانون الجنائي، إنفاذ األحكام 

 األجنبية

 
 لغات التراسل:

اإلنجليزية ، العربية  

 

 االستعداد لقبول المتدربين القانونيين األلمان للتدريب: نعم

 
 دجاني وشركاه

 ، الشميساني101شارع شريف ناصر بن جميل 

 عمان 11118 - 728ب ص.

  455 5510 6 962+هاتف: 

 688 5534 6 962+: فاكس

 info@dajani-associates.com  :البريد اإللكتروني

r.dajani@dajani-associates.com                        

 www.dajani-associates.com :الموقع اإللكتروني

: التخصص   

 ،ة العقود، القانون الدولي الخاص، صياغالقانون المدني العام، القانون الجنائي، قانون األسرة

 والتحكيم قتصادية إلري بما في ذلك قانون العقوبات االقانون التجا

 

 لغات التراسل:

 ، الروسيةالعربية، األلمانية، اإلنجليزية

 

 ال االستعداد لقبول المتدربين القانونيين األلمان للتدريب:

 
 األستاذ الدكتور وليد القسوس

 شارع البونية جبل اللويبدة

 عمان 11191 - 9281ب ص.
 799 4638 6 962+ هاتف:
 801 4610 6 962+فاكس: 
 881 331 7 77 962+: موبايل

 profwalidgoussous@gmail.com البريد اإللكتروني:

: التخصص   

، قانون األعمال، القانون المصرفي والمالي، قانون العمل، قانون األسرة / الشريعة، القانون الجنائي
 قانون العقارات

 

 لغات التراسل:

 اإلنجليزية، العربية
 

  االستعداد لقبول المتدربين القانونيين األلمان للتدريب: نعم

 
 مكتب هاشم للمحاماة

 فادي هاشم ورامي هاشم

 شارع منصور كريشان / الدوار الثاني

 عمان 11181   - 2341ب ص.

 680 4641 6 962+ هاتف:

 204 4657 6 962+ فاكس:

 2000 727 77 962+ :موبايل

+962 77 722 2215          

 fadi@hlo-lawyers.com  :البريد اإللكتروني

rami@hlo-lawyers.com                      

 www.hlo-lawyers.com: الموقع اإللكتروني
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: التخصص   

والبنية التحتية، قانون البناء،  ، الخصخصةتمويل ، قانون التجارة / الشركاتقانون البنوك وال
تسويات ، التقاضي /القانون العام  

 

 لغات التراسل:

 ، اإلنجليزيةالعربية
 

 االستعداد لقبول المتدربين القانونيين األلمان للتدريب: نعم

 
 شركة النابلسي وشركاه

 / الدوار الثالث 14مركز الرياض ، شارع شريف حسين بن علي 

 عمان 11180 - 35116ب ص.

 411 4654 6 962+ هاتف:

 7555 465 6 962+ فاكس:

 info@nabulsilaw.com اإللكتروني: البريد

 www.nabulsilaw.com :الموقع اإللكتروني

: التخصص   

 ، دعم المنظمات غير الحكوميةقانون العمل، قانون األسرة ،قانون التجارة / قانون الشركات
 

 لغات التراسل:

 ، اإلنجليزيةالعربية
 

 األلمان للتدريب: نعم االستعداد لقبول المتدربين القانونيين

 
 مكتب نفاع للمحاماة

 10شارع عبد الحميد شومان 

 مركز مطالقة الدور الثالث

 عمان 11185 - 852613ص.ب 

 0088 562 6 962+ هاتف:

 0078 562 6 962+ فاكس:

 info@naffalawfirm.com البريد اإللكتروني:

 www.naffalawfirm.com :الموقع اإللكتروني

: التخصص   

، قانون براءات االختراع، التصميم الصناعي، أسماء القانونية التجارية )حقوق النشر الحماية
 النطاقات(، قانون العمل، قانون التجارة/الشركة، القانون اإلداري، قانون الجمارك

 

 لغات التراسل:

 ، اإلنجليزيةالعربية
 

 االستعداد لقبول المتدربين القانونيين األلمان للتدريب: نعم

 
 (TAG-Legalطالل أبو غزاله القانونية )

 ، الشميساني 45شارع عبد الرحيم الواكد المبنى رقم 

 عمان 11192 - 92100ب ص.

 900 5100 6 962+هاتف: 

 901 5100 6 962+ فاكس:

 dabu-zulekha@tag-legal.com البريد اإللكتروني:

 www.tag-legal.com :الموقع اإللكتروني

 التخصص:

، الطاقة والموارد، التسوياتالشركات، والبنوك/المالية، أسواق رأس المال، البناء، التجارة  وانينق
التجارة العراقية، عمليات الدمج واالستحواذ والمشاريع المشتركة، القانون العام، الخصخصة، 

 االتصاالت
 

 لغات التراسل:

 العربية ، اإلنجليزية
 

األلمان للتدريب: نعم االستعداد لقبول المتدربين القانونيين  

 
 علي شريف زعبي للمحاماة واالستشارات القانونية

 بالقرب من مستشفى االردن 14شارع ابن الفارض 

 عمان 11180 - 35267 ص.ب

 555 415 8 79 962+ موبايل:

 277 4634 6 962+ فاكس:

 info@zubilaw.com البريد اإللكتروني:

 www.zubilaw.com :الموقع اإللكتروني

 

 يمكن لنقابة المحامين تقديم المزيد من المعلومات:

 نقابة المحامين األردنيين

 .شارع عبد الحميد شرف

 األردن 11118عمان  - 588ص.ب 

  818 5665 6 962+هاتف: 

 231 677 6 962+فاكس: 

 info@jba.org.jo: البريد اإللكتروني

  www.jba.org.jo: الموقع اإللكتروني

 

 :مالحظة

. المعلومات وخاصة تسمية المحامين والمستشارين ه القائمةتستند هذه المعلومات إلى المعلومات المتاحة للسفارة وقت كتابة هذ

 .وكيلهو المسؤول عن جميع التكاليف والرسوم فيما يتعلق بالت الموكلالقانونيين اآلخرين غير ملزمة وبدون ضمان ، 

بجدي. حيث يقدم المحامون أنفسهم معلومات عن مجاالت تخصصاتهم واللغات المتاحة للتراسل يتم تسمية المحامين حسب الترتيب األ

 معهم وال يمكن أن تضمن السفارة هذه المعلومات كما ال تدعي باكتمالها.
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