حزيران 2019

المحامون ضمن نطاق السفارة اإلداري
الرجاء التنبه إلى أن هذه القائمة تشمل معلومات توفرت لدى السفارة عند صدورها .هذه المعلومات ،وبخاصة القاب المحامين
ومجاالت المساعدة القانونية تعطى دون أي إلتزام من طرف السفارة ،ويتحمل الموكل جميع المصاريف والرسوم المتعلقة
بالتكليف.

يسمح إنتساب المحامين اللبنانيين إلى أية من نقابتي المحامين في لبنان (بيروت وطرابلس) بممارسة المحاماة أمام جميع
المحاكم ودون قيود من ناحية المنطقة أو اإلختصاص القانوني .عند تخطي األجور مبلغ ثالثمئة ألف ليرة لبنانية (أو ما يوازي
تقريبا ً  145يورو) تصبح مشاركة المحامي إلزامية بحسب المادة  378من قانون أصول المحاكمات المدنية .تستثنى من ذلك
بعض الحاالت الشخصية التي يبت فيها القضاة المنفردون .في المحاكمات الجزائية تعين المحكمة محامي دفاع.

ما من تحديد رسمي موحد ألجور المحامين في لبنان ،التي تحد د في القضايا المدنية والجزائية دون قيود .تنشر نقابة المحامين
في بيروت مع ذلك جدوالً سنوياً على سبيل التوجيه .مهم :يتحمل الطرف الخاسر القضية مجمل تكاليف المحاكمة ،بإستثناء
أجور محامي الطرف الرابح ،وقد تعفي السلطات اللبنانية المواطنين اللبنانيين غير المقتدرين من دفع هذه التكاليف عند طلبهم.
ال تشمل هذه القائمة أي تقييم للمحامين المدرجين عليها .تدل العالمة (*) على استعداد المحامي التي تظهر بجانب إسمه على
إستقبال المتدربين/المتدرجين األلمان.
اإلسم
مكتب عثمان
وشركائه*

العنوان/الهاتف/اإليميل

مجاالت اإلختصاص

اللغات

عرقجي بناية إيبيزا ،شارع فردان ،ص.ب.
 ،113-5631بيروت
الهاتف009611809350 :
الفاكس00961809351 :
اإليميل:
info@arakjiassociates.com

قانون األعمال
قانون األسرة
قانون التجارة الدولية
القانون المدني
قانون التحكيم

اإلنكليزية
العربية
الفرنسية
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 By Lawمحامون
ومستشارون قانونيون*

مكتب باتريسيا وأنطوان
شختورة للمحاماة

مكتب الجميل للمحاماة
(المحاميان فادي وألبير
الجميل)*

مكتب أنطوان هاشم وفادية
رزق هاشم للمحاماة

الضبية ،الطريق العام ،بناية زيدان ،القانون المالي
الطابق الرابع
قانون اإليجارات
الهاتف009614543770 :
القانون الضريبي
اإليميل:
قانون اإلتصاالت
ghabib@by-law.com
قانون المالحة الجوية
والبحرية
القانون المدني
 ،288شارع نعوم لبكي
القانون التجاري
مستديرة الحايك ،حرش تابت ،ص.ب.
 ،116-2108بيروت
قانون المصارف
الهاتف009611502542 :
القانون اإلداري
الفاكس009611502542 :
التسوية
اإليميلavocats@dm.net.lb :
قانون األسرة
القانون الجزائي
قانون الشركات
إستشارات قانونية في كافة
يناية كساب ،الطوابق  1و 2و،3
المجاالت ،بما فيها القانون
بدارو ،مقابل مصرف ،SGBL
الجزائي
بيروت
القانون العسكري
الهاتف:
القانون المدني
009611385558/00961380015
قانون التحكيم
الفاكس009611502542 :
قانون األعمال
الهاتف الخلوي:
 009613353597/009613820320قانون المصارف
قانون األسرة
اإليميل:
قانون الميراث
gemayelaw@gmail.com
الموقع اإللكتروني:
www.gemayellaw.com
شارع كنيسة مار إلياس
بلونه ،كسروان
الهاتف009619230235 :
الفاكس009619230235 :
اإليميل:
office@lohachem.com
fadia.r@lohamchem.com

القانون المدني
القانون التجاري
القانون الجزائي
قانون التحكيم
قانون األسرة
عضو في JURITAX
www.juritax.de

اإلنكليزية
العربية
الفرنسية

األلمانية
اإلنكليزية
العربية
الفرنسية
الروسية
البلغارية

اإلنكليزية
العربية
الفرنسية
األلمانية
مترجم)

األلمانية
اإلنكليزية
العربية
الفرنسية

(بمساعدة
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القانون المدني
مكتب الحاج وشركائها منطقة قصر العدل في بيروت،
للمحاماة (المحامية ماري -ص.ب ،116-2256 .بيروت  1109-قانون العمل
كلود الحاج)
2030
قانون البناء
الهاتف009611301013 :
قانون األعمال
الفاكس009611684877 :
القانون اإلداري
اإليميل:
قانون األسرة
hajlaw@dm.net.lb
قانون التحكيم
mchajlaw2@yahoo.com
قانون التجارة الدولية
شارع السيدة ،الزروع ،المعاملتين – قانون األسرة
جو كرم*
497
ص.ب.
كرم،
بناية
غزير،
القانون التجاري
جونية
قانون الشركات
الهاتف009619854030 :
قانون المصارف
الفاكس009619854649 :
حقوق اإلنسان
الهاتف الخلوي009613303401 :
اإليميل:
karamjoelawfirm@yahoo.com
الموقع اإللكتروني:
www.ajja.org
قانون الشركات
كفوري بارك ،بناية ،5235
مكتب مدلج للمحاماة*
قانون المصارف
ص.ب،116-5535 .
قانون البحار
بيروت 2058-8522
قانون التأمين واألعمال
الهاتف009611382142 :
والقانون المالي
الفاكس009611388888 :
اإليميل medlejlaw@terra.net.lb :قانون التحكيم
فادي مغيزل* (إستقبال أشرفية ،5585
المتدربين/المتدرجين
جادة بيار الجميل ،ص.ب،16-6742 .
أسابيع
األلمان لفترة ثالثة
األشرفية ،بيروت
كحد أقصى)
الهاتف009611425222 :
الفاكس009611424366/367 :
اإليميلmlo@mlof.com :
الموقع اإللكتروني:
www.mlof.com
بناية الساروال ،الطابق الرابع،
عصام نعمان*

األلمانية
اإلنكليزية
العربية
الفرنسية
البرتغالية

اإلنكليزية
العربية
الفرنسية

اإلنكليزية
العربية
الفرنسية

قانون األعمال والقانون اإلنكليزية
المالي
العربية
قانون المصارف
الفرنسية
قانون التأمين
قانون العمل

إستشارات قانونية في كافة اإلنكليزية

حزيران 2019

ستيال سلطان*

الحمرا – بيروت
الهاتف:
009611340930/009611340260
الفاكس009611340150 :
اإليميل:
inaaman@issamnaaman.com
الموقع اإللكتروني:
www.issamnaaman.com
بناية سحمراني  ،306شارع ميشال
شيحا ،القنطاري ،ص.ب،11-282 .
بيروت 1107-2030
الهاتف:
009611363682/009611372229
الفاكس009611372658 :
اإليميل:
arconsul@cyberia.net.lb
scslawfirm@gmail.com

المجاالت

العربية

القانون المدني
قانون األسرة
القانون التجاري
قانون المهن والشركات
الحماية القانونية
القانون المالي
قانون العمل

األلمانية
اإلنكليزية
العربية
الفرنسية

