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 Partners Word 
 

We believe that our main success lies in providing support and 
assistance to our clients so they could achieve success. Our clients 
have granted us trust, with which we are highly proud. It always 
inspires and pushes us to go forward in rendering professional legal 
services. 
Our team consists of outstanding legal consultants and assistants. 
We realize that our team spirit, harmony and dedication within a 
healthy work environment which encourages development are 
major reasons for our success and viability. 
We also understand that whatever we achieve shall be attributed 
to our clients in the first place, whether in Jordan or abroad. They 
are the success partners as our basic investment capital. 
In addition, competitiveness in the labor market motivates us to 
exert all efforts for continuing development, offer new services and 
maintain diligence in our work.  

 

 

    ركاء  الش كلمة          
 

  
للنجاح وأن مرده    عمالئنا عتقد أن نجاحنا الرئیسي یتمثل في تقدیم الدعم و مساعدة ن

نحن نعتز بھذه الثقة ونفخر بھا، فھي مصدر    .للثقة الغالیة التي أوالھا عمالؤنا إیاھا
 .إلھام دائم ودافع مستمر لنا للمضي قدًما في تقدیم خدمة قانونیة محترفة

الدؤوب   الفریق وتجانسھ والعمل  ندرك أن روح  المستشارین  بین  كما  من  أعضائھ 
ین في بیئة عمل مھیأة للنجاح ومناخ صحي یساعد على النمو  القانونیین والمساعد 

 .لھي من أھم أسباب نجاحنا واستمرارنا
نعي أن ما نحققھ من إنجاز ینسب أول ما ینسب  في الحل األمیز للخدمات القانونیة  

األعزاء داخل األردن وخارجھا، فھم شركاؤنا في النجاح بوصفھم رأسمالنا    لعمالئنا
 .الذي نستثمر فیھ 

الجھد    فضالً  كل  لبذل  الدافعیة  تمنحنا  والتي  العمل  في سوق  التنافسیة  العملیة  عن 
، فنحن  والعمل على التطویر المستمر وتقدیم الجدید دائًما واالجتھاد في مجال عملنا

 على تواصل تام وتفاعل ومتابعة مع شركاء النجاح. 
 
 
 

 



 Best Solution Law Firm  
 
 

 
Best Solution Law Firm is a Jordanian legal firm based in the capital 
Amman and which works under Jordanian laws. It seeks to render legal 
services in Jordan to national and international organizations and 
companies as well as individuals in different statutory specialties in 
accordance with national and international laws, in which our team of 
lawyers are experienced and competent. 
 
Due to its distinguished reputation at the national and international 
levels, the BSLF has entered into alliances with several international 
legal companies. Ministries, organizations and major companies in the 
commercial, economic and technological fields became BSLF clients, 
making BSLF among the most experienced and competent legal 
companies in handling all court disputes and accomplishing legal files. 
Thus, BSLF shoulders a heavy burden of rendering optimal services to 
join top international firms for advocacy and other legal services. 
 
We have always conducted training for our team and developed their 
capacities with regard to the most recent decrees, laws, rules, policies 
and regulations issued by governments and other Jordanian and 
international legal institutions. They attend national and international 
conferences, meetings, training programmers and workshops, and they 
are members of many legal publications. 
As a result, the BSLF lawyers enjoy effective and quick response to 
challenges, no matter how serious. 
The BSLF realizes the economic pressures which the clients counter in 
the competitive market. So, we always aim at long-term ties through 
fair accounting practices, which would grant us clients’ trust. The BSLF 
constantly provides honest, detailed and comprehensive consultations 
about legal files.     

                               القانونیة  للخدمات   األمیزالحل               
                             

 
أردنیة  قانونیة  العاصمة عمان)   شركة  السائدة    (مقرھا  للقوانین األردنیة  تعمل وفقًا 

تقدیم الخدمات القانونیة للھیئات والمؤسسات والشركات الدولیة والمحلیة و  ل ھدف  تو
في مختلف التخصصات القانونیة وفق القوانین المحلیة والدولیة في    نخوض   األفراد.

فریقًا من المحامین من ذوي الخبرة    . تضم الحل األمیز للخدمات القانونیة دولة األردن 
 . نیة و القوانین الدولیة والكفاءة في كافة القوانین األرد 

 
دخلت الحل األمیز للخدمات القانونیة  في تحالفات مع العدید من الشركات القانونیة  
الدولیة، بما تتمیز بھ من السمعة الطبیة التي حققتھا على المستوى المحلي والدولي  

المجال   في  العاملة  الكبرى  والشركات  والھیئات  الوزارات  انضمام  التجاري،  نتیجة 
االقتصادي والتكنولوجي إلى عمالء الشركة لتصبح من أكثر الشركات القانونیة خبرة  
القانونیة،   الملفات  وأداء وإنجاز  القضائیة،  المنازعات  كافة  مع  التعامل  في  وكفاءة 
وھو ما یحمل الشركة عبئا أخر في تقدیم أفضل الخدمات لینضم إلى قائمة الشركات  

 اماة والخدمات القانونیة. الدولیة ألعمال المح 
 

كما تعمل وباستمرار على تدریب وتحدیث قدرات فریقھا فیما یتعلق بأحدث المراسیم،  
القوانین، القواعد، السیاسات، التعلیمات واألنظمة القانونیة التي تصدر عن الحكومات  

یة،  والھیئات القانونیة األردنیة والدولیة من خالل حضور المؤتمرات الدولیة والمحل
من   العدید  عضویة  في  واالشتراك  العمل  ورشات  التدریبیة،  البرامج  اللقاءات، 

 المنشورات التي تركز على القضایا القانونیة. 
مما یساعد المحامین العاملین لدى الحل األمیز على سرعة االستجابة وبشكل فعال   

 للتحدیات وبغض النظر عن ضخامتھا. 
الضغوطات االقتصادیة التي تواجھ العمالء من خالل واقع السوق  تدرك الحل األمیز   

المتنافس ونھدف دائًما إلى بناء عالقة طویلة األمد مع العمالء من خالل ممارسات  
 محاسبیة عادلة ومناسبة. 

ثقة    انطالقًا كسب  استشارة   العمالء،من  بتقدیم  دوًما  یقوم  األمیز  الحل  كاملة    فإن 
 .ومفصلة عن حقیقة الملف القانوني





 

Chairman 
 
 

 Emran Al-Jarrah 
 
           B.A. of Law, Hashemite Kingdom of Jordan 

Jordanian Bar Association member 
Arab Lawyers’ Union member 
Legal consultant for many institutions and committees 
BSLF founder 
Certified lawyer before all Jordanian courts 

 رئیس مجلس اإلدارة       
   

  الجراح عمران              
 

                
 الھاشمیة  األردنیة المملكة  -- القانون  بكالوریوس  

 ردنییناأل المحامین نقابة عضو
  العرب المحامیین اتحاد  عضو 

اللجان  من العدید في وعضو الھیئات  من للعدید قانوني مستشار

Experienced in national and international laws upon assuming the 
following positions: 
 Head of the legal department in a number of technological, 

mining and oil companies, where he ran all legal affairs and 
worked as consultant on the laws governing the network’s 
international offices 

 Head of Contracts and Legal Departments. 
 Representative of technological, mining and oil companies in 

national and international courts, in cooperation with one of the 
top international legal firms. 

 
 

 

محام أردني مؤسس لشركة الحل األمیز للخدمات القانونیة، محام معتمد أمام كافة  
الدولیة   القوانین  في  القانونیة  الخبرة  لدیھ  األردنیة،  و ذلك من    والمحلیة المحاكم 

 خالل تقلده العدید من المناصب التي شغلھا حیث: 
طیة حیث أدار جمیع  ترأس القسم القانوني في الشركات التكنولوجیة والتعدینیة والنف 

   الشؤون القانونیة ومستشاًرا بشأن القوانین الحاكمة للمكاتب الدولیة للشبكة.
 القانوني.  والمدیر للقسمعمل كرئیس قسم العقود  

وقد مثل السید الجراح الشركات النفطیة والتعدینیة والتكنولوجیة في المحاكم المحلیة  
 شركات المحاماة الدولیة. والدولیة بالتعاون مع واحدة من أفضل  

ولھ العدید من الدراسات و األبحاث و المؤلفات القانونیة بالجرائم االلكترونیة بین  
 .ة ن قانون االردن و قوانین المقار 



  

Our Aim 
“Our success can only be accomplished through assisting our clients to 
achieve success.” BSLF is committed to maintain an excellent position 
by means of providing all the national and international clients with 
distinguished services. 

The pledge BSLF makes towards clients connect legal capacities with 
credibility. We present professional advice like those provided by 
pioneer international legal organizations. We also value our clients by 
introducing them to the reality of legal services and judicial procedures. 
Moreover, our lawyers take speed and appropriate services into 
consideration. 

 

BSLF is determined to be among the first firms to deal with new cases 
in the legal and economic fields, develop activities and create and 
render outstanding legal services and skills to meet the clients’ needs. 

 
Our Services 

 
BSLF renders distinguished legal services in terms of the mechanism to 
handle cases, constant contact with clients and practical understanding 
of the commercial requirements developed during work in cooperation 
with each client. In addition to traditional actions, BSLF works in a way 
that avoids effort overlap, meets clients’ needs, provides truthful legal 
opinion and connects our clients to facilitate developing trade. 
 
BSLF strives to offer more than legal consultation. Our team shares with 
the clients national training, latest developments in public laws, 
meetings, lectures and legal news bulletins. This is to gain our clients’ 
trust by means of providing real value as partners and consultants. 

 ھدفنا 

 من  یتحقق وھذا ،”النجاح تحقیق في العمالء  مساعدة خالل من فقط یكون شركتنا نجاح إن”
 وضعھا  على بالمحافظة ملتزمة القانونیة للخدمات األمیز الحل أن  حیث المبدأ، بھذا االلتزام خالل

 .متمیز بخدمات ودولیا محلیا العمالء جمیع تزوید طریق عن المتمیز

 

 بتقدیم  ونقوم . المصداقیة  مع  القانونیة  القدرات  یربط  العمالء  تجاه  األمیز  الحل  التزام  إن 
 نقّدر  األمیز  الحل  في  الرائدة،  العالمیة  القانونیة  الشركات  بھا  تقوم  الذي  المحترف  النصح 

 واإلجراءات  القانونیة  الخدمات  بمجریات  الواقع  أرض  على  تعریفھم  طریق  عن  عمالءنا 
 .محامینا  ممارسات  من  المناسبة  والخدمات  السرعة،  فعالیة  تعتبر . القضائیة 

 

 في  الجدیدة  القضایا  مع  تتعامل  التي  الشركات  مقدمة  في  تكون  أن  على  األمیز  الحل  صر ت 
 ومھارات  خدمات  وتقدیم  وخلق  النشاطات،  وتطویر  واالقتصادیة،  القانونیة  المجاالت 
 .عمالئھا  احتیاجات  لتلبیة  متمیزة  قانونیة 

 

 نقدمھا  التي الخدمات
 

 القانونیة  الشركات  عن  مختلف  وبشكل  القانونیة،  الخدمات  تقدیم  في  متمیزة  األمیز  الحل  إن 
 عملي  فھم  توفیر  مع  العمالء،  مع  المستمر  والتواصل  القضایا،  مع  التعامل  آلیة  من  األخرى، 

 الحل  تقوم  كما . عمیل  كل  مع  بمشاركة  العمل  خالل  من  تطوریھا  یتم  التي  التجاریة  لالحتیاجات 
 العمالء  مع  العمل  خالل  من  وذلك  التقلیدیة،  الخدمات  ألة مس  تتجاوز  إضافیة  خدمات  بتقدیم  األمیز 
 الصحیح،  القانوني  الرأي  وتقدیم  العمالء،  احتیاجات  وتلبیة  الجھود،  في  االزدواجیة  لتجنب 

 .التجارة  تطویر  عملیات  تسھیل  أجل  من  عمالئنا  بین  التعارف  وإجراء 

. القانونیة  االستشارات  عن  یزید  بما  إضافیة  بخدمات  العمالء  ید تزو  على  جاھدة  األمیز  الحل  وتعمل 
 على  تطرأ  التي  التطورات  بأحدث  والتعریف  المحلي،  التدریب  بتقدیم  العمالء  فریقنا  یشارك  حیث 

. القانونیة  باألخبار  تتعلق  إخباریة  نشرات  إصدار  و  ومحاضرات،  لقاءات  وعقد  العامة،  القوانین 
.واستشاریون  كشركاء  حقیقیة  قیمة  توفیر  طریق  عن  مالئنا ع  ثقة  كسب  على  نعمل  فإننا 



 Fields of Action 
 

BSLF has specialist lawyers with long experience in international 
laws and capability to render legal services for all sectors. 

 

Legal Services 

Advocacy 
  
BSLF enjoys skills and expertise in commercial, civil and criminal legislation and those related 
to family, inheritance, companies, accounting, constructions and management. BSLF represents 
national and international clients before Jordanian courts. 
BSLF provides evaluations and consultations with reference to legislation connected with the 
legal cases under examination. Our specialized lawyers are licensed to litigate before Jordanian 
courts of all levels and types to represent clients in all specialties. We have specialized 
departments for civil, commercial and criminal cases. 
BSLF represents clients in police stations as well as before general prosecution and all official 
institutions for all litigation and advocacy procedures. We also help individuals in their private 
interests, like in cases related to family, legacy, personal property laws – including employment, 
indemnity and migration – and other personal disputes. 
 

 

Arbitration 
 

BSLF has worked in a number of arbitration cases, as many of its lawyers and consultants are 
registered as international arbitrators in many international and local arbitration bodies and 
committees. It has acted the best solution in many disputes as a mediator between the 
conflicting parties and succeeded in reaching an amicable settlement in the interest of its 
clients, and to avoid taking legal procedures before the courts. 

 العمل  التمجا       

 و  الدولیة القوانین في الطویلة  الخبرات ذوي  من متخصصین ومحامین خبراء من األمیز الحل تتكون  
 .القطاعات كافة في قانونیة خدمات لتقدیم مؤھلیٍن

 
 

 القانونیة  الخدمات 

 رافعات الم

 والمحاسبة،  والشركات،  والمیراث،  واألسرة،  والجنائیة،  والمدنیة،  التجاریة،  التشریعات  مجال  في  والخبرة  المھارة  األمیز  الحل  تمتلك 
 .األردنیة  المحاكم  لدى  والدولیین  المحلیین  العمالء تمثل  أنھا  كما . واإلدارة  واإلنشاءات، 

 الحل  لدى . البحث  قید  تكون  التي  القضائیة  الدعاوى  بوضع  تتعلق  التي  التشریعات  بشأن  واستشارات  تقییمات  بتقدیم  األمیز  الحل  وتقوم 
 المحاكم  كافة  أمام  العمالء بتمثیل لتقوم  ودرجاتھا  فئاتھا  بمختلف  األردنیة  المحاكم  أمام  بالترافع  مرخصون متخصصون  محامون  األمیز 

. والجنائیة  والتجاریة  المدنیة  القضایا  تتضمن  والتي  القضایا  مجاالت  في  صة متخص أقسام  لدینا  حیث  التخصصات،  بمختلف  األردنیة 
 في  متخصصون  محامون  لدیھا  حیث  والرسمیة  الحكومیة  الجھات  كافة  وأمام  العامة  والنیابة  الشرطة  مراكز  أمام  األمیز  الحل  تمثل  كما 
 المیراث  األسرة،  تخص  التي  القضایا  مثل  الخاصة،  الحھم مص عن  للدفاع  األفراد بمساعدة  نقوم  كما. والدفاع  الترافع  إجراءات  كافة 

 .الشخصیة  النزاعات  من  وغیرھا  الھجرة،  التعویض،  التوظیف،  فیھا  بما  الشخصیة  الممتلكات  وقوانین 

 
 تحكیمال 

 في  دولیین  كمحكمین  مسجلین  لدیھا  العاملین  والمستشارین  المحامین  من  العدید  أن  حیث  التحكیم،  قضایا  من  عدد  في  األمیز  الحل  تعمل 
 المتنازعة  األطراف  بین  كوسیط  النزاعات  من  العدید  في  األمیز  الحل  عملت  وقد . والمحلیة  الدولیة  التحكیم  ولجان  ھیئات  من  العدید 

  .المحاكم  لدى  القانونیة  اإلجراءات  اتخاذ  ولتجنب  عمالئھا،  مصلحة  فیھ  لما  ودیة  تسویة  إلى  بالتوصل  والنجاح 

.

Technology                        Banks                                    Air Code 
 
Natural disasters               Companies              International Agreements 
 
Industry                              Finance law                  Customs Laws 
 
Insurance                           Civil litigation                    Arbitration 
 
Distance litigation               Aviation                            Maritime law 
 
         
 
 
 

  

  الجوي  القانون                                       البنوك                                                 التكنولوجیا

                الدولیة المعاھدات                                      الشركات                                       الطبیعیة الكوارث 

 الجمارك  قوانین                              المالي القانون                                                      الصناعة

           التحكیم                            المدني التقاضي                                                       التأمین 

 البحري                                       الطیران                                         بعد عن التقاضي 

 



Companies Laws 
BSLF renders legal consultation services, assisting national and international 
companies build and upgrade their business in Jordan and global markets. Our legal 
advice covers all the elements of commercial activities, including: 

• Establishing companies according to the formulas that best suit the clients’ 
activities 

• Choosing and constructing the company’s appropriate legal structure, 
preparing all contracts between partners and shareholders, setting the 
company’s regulations and procedures and formulating the company’s 
contracts. 

• Representing clients in relations with others, and planning and defending the 
clients’ tax and other interests under the labour and tax laws related to 
contracts to be executed in Jordan. 

• Securing a legal environment in the administration of companies to improve 
their output and increase their market value 

• Conducting companies’ merger, possession and franchise 
• Helping national and international companies carry out commercial operations 

in Jordan and abroad, through purchase or merger with other companies, as 
well as a mechanism to deal with such companies in terms of contracts of 
solidarity partnership, agreements, distribution, etc. 
 
 

Real Estate 
BSLF is specialized in providing assistance to clients in the management of real 
estate, property and commercial transactions. 
BSLF provides clients with advice on all tax and administrative regulations 
connected with real estate in many countries, which would serve their interests 
in avoiding the violation of tax, environment or labour laws. We also offer 
consultation on buying, renting and selling land or real estate. 
 

Intellectual Property Rights 
BSLF handles intellectual property rights cases through lawyers who are skilled 
and experienced in patents, trademarks, copyrights, forms and designs, IT, e-
commerce and illegal competition. We have unique experiences in intellectual 
property rights, which assisted national and international clients (like 
multinational companies) in attaining optimal advantages for their intellectual 
property. 
BSLF conducts investigation in cases of trademarks and trade names for the 
purposes of registering and licensing proposed trademarks and companies’ 
names to be used in Jordan. We apply and litigate for the application of 
national and international trademarks as well as litigate for the foreign 
trademark applications for foreign clients or legal firms.

                                        الشركات قانون                                               
 وتطویر  بناء على واألجنبیة  المحلیة  الشركات ومساعدة والمساندة القانونیة، االستشاریة  الخدمات  بتقدیم  األمیز الحل تقوم 

 في  بما  التجاریة  النشاطات عناصر لكافة القانوني النصح  مجاالت  وتغطیة  الدولیة، واألسواق. األردن دولة في أعمالھم 

 :ذلك

 .عملھم  طبیعة و  ھاالئ عم بنشاط الخاصة الصیغ  أفضل  وفق الشركات  تأسیس و  نشاءإ 

 اللوائح إعداد  والمساھمین، الشركاء بین فیما العقود  كافة  وإعداد  للشركة  قانونیا  المناسبة  الھیكلیة  وإنشاء اختیار

 .الشركة  بعمل الخاصة  العقود  نماذج إعداد  الشركة، بعمل الخاصة واإلجراءات

 من وغیرھا الضریبیة الءالعم مصالح عن والدفاع التخطیط .الغیر مع قاتھمالع في  ءالالعم مصالح عن والدفاع تمثیل 

 .األردن  دولة  في  المنفذة بالعقود تتعلق التي  الضرائب وقوانین العمال قوانین 

 .السوقیة  قیمتھا  وزیادة   نتائجھا تحسین أجل من الشركات   إلدارة القانونیة البنیة تأمین

 .الشركات وامتیازات ،الك مت ال ا ندماج،الا عملیات إجراء

 خالل  من وذلك األخرى، والدول األردن دولة  في التجاریة  عملیاتھا تنفیذ  في واألجنبیة المحلیة  الشركات مساعدة

 أو  التضامنیة  الشراكة  مشاریع عقود  من الشركات، تلك مع التعامل وآلیة  أخرى،  شركات مع االندماج أو الشراء

 .غیرھا أو التوزیع، أو االتفاقیات

 

  العقارات
 .لعمالئھا  التجاریة والصفقات الممتلكات،  و  العقارات دارةإ في  المساعدة  تقدیم  في  ةمتخصص  األمیز حلال  إن 

 بالمشاریع  والمتصلة اإلداریة نوالقوانی  ة، یالضریب  األنظمة كافة  بشأن ءالللعم  النصح بتقدیم األمیز حلال قومتو
 العمال  قوانین أو البیئة وقوانین الضریبیة،  القوانین مخالفة تجنب من الء العم  مصلحة فیھ  لما ,  الدول من بالعدید العقاریة

 .العقارات أو األراضي  بیع أو استئجار أو شراء،  بشأن الءللعم القانونیة ستشاراتاال تقدیم و

 

 

 الفكریة  الملكیة حقوق
 البراءات، مجال في والخبرة المھارة ذوي من محامین خالل من الفكریة الملكیة حقوق قضایا مع  یتعامل األمیز حلال

 وقضایا اإللكترونیة،  والتجارة المعلومات،  وتكنولوجیا والتصامیم،  والنماذج النسخ،  وحقوق التجاریة،  والعالمات
 المحلیین  العمالء ساعدت والتي الفكریة ملكیةال حقوق مجال في متمیزة خبرات ولدینا. المشروعة غیر المنافسة

 .الفكریة لممتلكاتھم المزایا أفضل على الحصول على) الجنسیات متعددة الشركات( والدولیین

 ة المقترح  التجاریة للعالمات والترخیص التسجیل أجل من التجاریة واألسماء العالمات قضایا في التحقیق بتنفیذ و 
 بتطبیقات  یتعلق فیما والتقاضي الطلبات بتقدیم األمیز الحل وتقوم. األردن دولة في االستخدام لغایات الشركات وأسماء

 األجانب  العمالء تخص التي األجنبیة التجاریة  العالمات تطبیقات بشأن والتقاضي والدولیة،  المحلیة التجاریة العالمات
.القانونیة المكاتب أو



Technology, Multimedia & Telecommunications 
BSLF provides legal advice to many entrepreneur and new enterprises in 
technology and technological multimedia at the national and international 
levels. We are capable to follow up on updates in this sector and provide 
clients with practical and legal texts. 
As BSLF is specialized in this field and member of several relevant institutions, 
it has founded many international organizations, firstly setting structures and 
regulations as well as making their own satellite, technical services and 
telecommunications contracts. 
 
 

 

Banks & Accounting 
BSLF enjoys a wide reputation in the fields of banks and accounting upon 
assuming many successful corporate cases, including banks, insurance – along 
with reinsurance – finance, property management and brokering companies. 
That indicates our capability to present our legal expertise in all the required 
financial and accounting aspects. 
 
 

 

Dispute Resolution 
BSLF assigns top priority to dispute resolution with the least worry, time, cost 
and legal intervention. In case a court verdict is needed, we are capable to 
take immediate action. We have already represented clients in different cases 
before all courts in Jordan and several world countries. 
 
 
 

 

HR, Personnel, Employment & Indemnification 
BSLF has a considerable wealth of legal expertise in HR and personnel issues. 
We have an impressive record of consultations presented to governmental and 
non-governmental bodies as well as national and international companies in 
relation to setting structure, career ladder, regulations and employment 
contracts. 
Likewise, we provide legal advice to individuals in connection with 
employment contracts, labour laws, regulations and all workforce and 
recruitment subjects.

التصاالت وا ،اإلعالم وسائط التكنولوجیا،                                               
 الوسائط التكنولوجیا،  مجال في المبتدئة  أو الرائدة المؤسسات من للعدید القانوني النصح بتقدیم األمیز الحل قومت

 التي التحدیثات متابعة على القدرة شركتنا وتمتلك. الدولي  أو المحلي المستوى  على سواء والتكنولوجیة العالمیة
 . للعمالء والقانوني العملي النص وتقدم القطاع،  ھذا على تطرأ

 ھیكلتھا إعداد من ابتداء العالمیة الھیئات من العدید بتأسیس قامت حیث المجال ھذا في  األمیز الحل  تخصصت
 عضویة في  والمشاركة ،  بھا الخاصة واالتصاالت الفنیة خدماتوال الصناعیة األقمار  عقود وإعداد  ولوائحھا

 . المجال ھذ في اللجان من عدد

 

 

 والمحاسبة  البنوك
 المؤسسات  قضایا من العدید وتولي التعامل خالل من والمحاسبة البنوك مجال في  واسعة شھرة األمیز الحل   متلكت

 إدارة وشركات  التمویل شركات التأمین، وإعادة التأمین شركات المحاسبة،  شركات البنوك،  ذلك في بما الناجحة، 
 تغطي  التي القانونیة الخبرات تقدیم على قدرتنا تعكس والتي الوساطة شركات أو المالیة والشركات الممتلكات، 

 .المطلوبة المحاسبیة والخدمات المالیة المجاالت كافة

 

 النزاعات  حل
 والتكلفة  والوقت،  القلق،  من قدر وبأقل  النزاعات تسویة ھي  عینھا نصب  األمیز الحل  تضعھا  التي األولویة إن

 بسرعة التصرف على القدرة  نمتلك فإننا المحكمة،  من قرار اتخاذ إلى الحاجة حالة في و. القانوني والتدخل
 األردن دولة في والمنازعات اكماتالمح  كافة لدى  مختلفة قضایا في العمالء من العدید بتمثیل  قمنا قد و. وفورا
 . العالم دول من العدید وفي

 

 

 والتعویضات  التوظیف ،  الموظفین وشؤون البشریة الموارد
 وشؤون  البشریة الموارد تخص التي المسائل حول القانونیة الخبرات مجال في كبیرة ثروة األمیز الحل متلك ت 

 والشركات الحكومیة وغیر الحكومیة الجھات إلى المقدمة باالستشارات حافال  سجال نمتلك إنھا  كما الموظفین، 
 .الموظفین وعقود اللوائح وإعداد الوظیفي والسلم الھیاكل بإعداد یتعلق فیما والمحلیة،  األجنبیة

 العمال،  قوانین التوظیف،  عقود  بشروط یتعلق فیما فرادألل القانوني النصح   قدمت فإنھا الطریقة،  وبنفس
 .والتوظیف العاملة یدي األ تخص التي المواضیع وكافة والتعلیمات،  نظمةألوا



 
 



Energy, Transportation & Infrastructure 
BSLF staff are equipped with the knowledge and expertise necessary to 
provide legal advice in the fields of energy, transportation and infrastructure 
building. Our lawyers have formulated many specialized contracts in energy, 
infrastructure and commercial transactions. 
 

 

Tax 
BSLF provides legal advice to top national and international companies on all 
tax systems. We set and execute effective tax systems for all commercial 
transactions, negotiate on contractual terms on tax responsibilities and 
resolve tax violations, taking into consideration relevant legislation. 
 

Insurance & Reinsurance 
BSLF has a team of qualified lawyers to render legal services in insurance, 
reinsurance, coverage and resolving related disputes. 
 

 

Services 
Ina addition, we render legal and administrative services such as, but not 
limited to, 
 

• Drafting all kinds of contracts 
• Managing and following up on contracts 
• Resolving contractual disputes 
• Interpreting and translating contracts from and into Arabic 
• Registering trademarks and businesses 
• Obtaining and modifying trade records 
• Registering and licensing national and international companies. 

 

 

Languages 
BSLF has a number of jurists and consultants competent in several languages, 
namely: Arabic, English, French, Spanish, Italian, Kurdish and Turkish. 

 
 التحتیة والبنیة ت،الالمواص الطاقة،

 في  القانوني  النصح  لتقدیم الالزمة  والخبرة  بالمعرفة  مؤھلون األمیز  الحل لدى  العاملین المحامین إن 
 مجال في  التخصصیة  العقود  من العدید  بإعداد  قمنا كما. التحتیة البنیة  وصناعات  النقل،  الطاقة،  مجاالت 
 .التجاریة  الصفقات  وإبرام  وعقود  التحتیة  البنیة  وعقود  الطاقة

 

 الضرائب 
 نظام  وتنفیذ عمل مثل الضرائب أنظمة كافة حول والدولیة المحلیة  المتمیزة للشركات  النصح  بتقدیم   األمیز الحل   قوم ت 

  وحل الضریبیة، بالمسؤولیات المتعلقة التعاقدیة البنود بشأن والتفاوض  التجاریة، الصفقات أنواع لكافة فعال ضریبي
 .الضریبیة التشریعات فیھا بما الضریبیة المخالفات

 
 التأمین  وإعادة التأمین،

 مجال في القانونیة الخدمات  كافة لتقدیم   األكفاء المحامین من مؤھال فریقا یضم  قسم   األمیز الحل  لدى یتوفر
 .التغطیة بحاالت  المتعلقة الخالفات  وحل التأمینیة التغطیات  و التأمین، وإعادة التأمین

 

 الخدمات
 : الحصر ولیس المثال  سبیل على ومنھا واإلداریة، القانونیة الخدمات  من  العدید  قدم ن  ننا فإ لذلك، وإضافة

 
 .العقود  أنواع كافة صیاغة

 .العقود ومتابعة   إدارة

 .التعاقدیة فاتالالخ حل

 .وبالعكس العربیة من العقود وترجمة تفسیر

 .التجاریة والمؤسسات  التجاریة، ماتالالع  تسجیل

 .التجاریة تالالسج على تالالتعدی وإجراء استخراج

 .والمحلیة جنبیةأل ا الشركات وترخیص تسجیل

 

 

 اللغات 
 اإلنجلیزیة ، العربیة اللغة   وھي مختلفة بلغات  بالتعامل المؤھلین  المستشارین و  القانونیین  من  عدد األمیز الحل لدى

 .التركیة ، الكردیة ، اإلیطالیة ، اإلسبانیة ، الفرنسیة ،
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