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 2022التحديث األخير: تشرين الثاني 

 

 المحامون و المحاميات ضمن نطاق السفارة

 

ترتيب هذه القائمة تشمل معلومات توفّرت لدى السفارة عند صدورها. هذه المعلومات، وبخاصة المعلومات ضمن الرجاء التنبّه إلى أن 

. من طرف السفارةأو مسؤولية تُعطى دون أي إلتزام والعاملين اآلخرين في مجال المساعدة القانونية ضمن القائمة، المحامين  ورود

ل يتحّمل جميع المصارتُ كما   .يف والرسوم ذات الصلة بالتكليفشير السفارة إلى أن الُموّكِّ

 تَِرد أسماء المحامين على هذه القائمة بالترتيب األبجدي، وال تشمل أو تنطوي على أي تقييم للمحامين الُمدرجة أسماؤهم عليها.

ضمانة  ةدون أي مجاالت المساعدة القانونية ولغات التواصل التي يُتقِّنها كل محاٍم صادرة عن كل من هؤالء، وتُعطىالمعلومات بشأن 

 ، وال تضمن السفارة أن المعلومات الواردة ضمن القائمة مكتملة.السفارة من جانب

 تدّل العالمة )*( على استعداد المحامي التي تظهر بجانب إسمه على إستقبال المتدربين/المتدرجين األلمان.

 

 خاصة بالبلد المضيفمعلومات 

من نقابتَي المحامين في لبنان )بيروت وطرابلس( بممارسة المحاماة أمام جميع المحاكم ودون  يسمح إنتساب المحامين اللبنانيين إلى أية

تصبح مشاركة المحامي إلزامية  ور مبلغ ثالثمئة ألف ليرة لبنانيةي األجقيود من ناحية المنطقة أو اإلختصاص القانوني. عند تخطّ 

ستثنى من ذلك بعض الحاالت الشخصية التي يبت فيها القضاة المنفردون. من قانون أصول المحاكمات المدنية. تُ  378بحسب المادة 

 .للمرافعة أمام المحكمة ن المحكمة محامي دفاعفي المحاكمات الجزائية تعيّ 

 ما من تحديد رسمي موحد ألجور المحامين في لبنان، التي تُحدَّد في القضايا المدنية والجزائية دون قيود. تنشر نقابة المحامين في

 بيروت مع ذلك جدوالً سنوياً على سبيل التوجيه. 

ّم السلطات اللبنانية  ل الطرف الخاسريتحمّ  :تنبيه هام القضية مجمل تكاليف المحاكمة، بإستثناء أجور محامي الطرف الرابح، وقد تُقدِّ

 .طلباً خاّصاً لهذا الغرضالمعونة المالية للمواطنين اللبنانيين غير القادرين على دفع هذه التكاليف لدى تقديمهم 

د أسماء المحامين على هذه القائمة بالترتيب األبجدي، وال تشمل أو تنطوي على أي تقييم للمحامين الُمدرجة أسماؤهم عليها. تدّل  تَرِّ

 العالمة )*( على استعداد المحامي التي تظهر بجانب إسمه على إستقبال المتدربين/المتدرجين األلمان.
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 نوان/الهاتف/اإليميلالع اإلسم

 

إصدار  اللغات مجاالت اإلختصاص

 الوثائق

 أديب وحَوّل  مكتب

 للمحاماة

شوكت م. حَوّل، سنتر ماجدة، الطابق الثاني، 

 بولفار بشارة الخوري، طرابلس

 009616445423: األرضي الهاتف

 009616424510الفاكس: 

 009613613870وي: يالهاتف الخل

 اإليميل:

chawkat@adibandhoualla.com 

 

 قانون األسرة

 القانون المدني

  قانون العقود

 التجاريقانون ال

المهن قانون 

 والشركات

 قانون العمل

 القانون الدولي الخاص

 قانون األعمال

 الجزائي

 القانون العقاري

 اإلنكليزية

 العربية

 الفرنسية

 

 نعم

الجميل  مكتب

 *للمحاماة

 ،3و 2و 1اب، الطوابق يناية كسّ 

 ،SGBLبدارو، مقابل مصرف 

 بيروت

: األرضي الهاتف

009611385558/00961380015 

 00961380015الفاكس: 

وي: يالهاتف الخل

009613820320/009613353597 

 اإليميل:

 gemayelaw@gmail.com 

 :الموقع اإللكتروني

 www.gemayellaw.com 

ً حتى  أوقات الدوام: من التاسعة صباحا

 الرابعة عصراً 

 القانون الجزائي

 القانون العسكري

 القانون المدني

 قانون التحكيم

 قانون األعمال

 قانون المصارف

 قانون األسرة

 قانون الميراث

 

 اإلنكليزية

 العربية

 الفرنسية

 

 نعم

مكتب أنطوان هاشم 

وفادية رزق هاشم 

 للمحاماة

B6 شارع كنيسة مار إلياس، 3، الحي رقم 

 بلونه، كسروان

 009619230235: األرضي الهاتف

 009619230235الفاكس: 

وي: يالهاتف الخل

0096171263747/009613653658 

 اإليميل:

 fadia.r@lohachem.com 

 الموقع اإللكتروني: 

https://hachemrizklaw.com/de/  

 القانون المدني

 القانون التجاري

 القانون الجزائي

 قانون التحكيم

 قانون األسرة

 إستشارات قانونية

عضو في 

JURITAX 

 www.juritax.de 

 األلمانية

 اإلنكليزية

 العربية

 الفرنسية

 نعم
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الحاج مكتب 

وشركائها للمحاماة 

-)المحامية ماري

 كلود الحاج(

 منطقة قصر العدل في بيروت،

-1109بيروت   ،2256-116ص.ب. 

2030 

 009611301013: األرضي الهاتف

 009611684877الفاكس: 

 اإليميل:

hajlaw@dm.net.lb 

 mchajlaw2@yahoo.com 

 القانون المدني

 قانون العمل

 قانون البناء

 قانون األعمال

 القانون اإلداري

 قانون األسرة

 قانون التحكيم

 التجارة الدوليةقانون 

 األلمانية

 اإلنكليزية

 العربية

 الفرنسية

 البرتغالية

 نعم

غزير،  –شارع السيدة، الزروع، المعاملتين   جو كرم*

 497بناية كرم، ص.ب. 

 جونية

 009619854030: األرضي الهاتف

 009619854649الفاكس: 

وي: يالهاتف الخل

009613303401/0096170702571 

 اإليميل:

 karamjoelawfirm@yahoo.com 

 :الموقع اإللكتروني

 www.ajja.org 

ً حتى  أوقات الدوام: من التاسعة صباحا

 الخامسة مساءً 

 قانون األسرة

 القانون التجاري

 مؤسساتقانون ال

 قانون المصارف

 اإلنسانحقوق 

 اإلنكليزية

 العربية

 الفرنسية

 نعم

مدلج مكتب 

 للمحاماة*

 بدارو، ،5235كفوري بارك، بناية 

 ،5535-116ص.ب. 

 8522-2058بيروت 

 009611382142: األرضي الهاتف

 009611388888الفاكس: 

 009613325050 :الخليوي الهاتف

 medlejlaw@terra.net.lb اإليميل: 

أوقات الدوام: من الثامنة صباحاً حتى الثانية 

 عصراً 

 المؤسساتقانون 

 قانون المصارف

 قانون البحار

 قانون التأمين

األعمال  قانون

 والقانون المالي

 التحكيم

 اإلنكليزية

 العربية

 الفرنسية

 نعم

 ،5585أشرفية  فادي مغيزل*

 ،6742-16جادة بيار الجميل، ص.ب. 

 األشرفية، بيروت

 009611425222: األرضي الهاتف

 009611424366الفاكس: 

 009613500661 :الخليوي الهاتف

  mlo@mlof.com  اإليميل:

 :الموقع اإللكتروني

 www.mlof.com 

قانون األعمال 

 والقانون المالي

 قانون المصارف

 قانون التأمين

 قانون العمل

 

 اإلنكليزية

 العربية

 الفرنسية

 كال
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 ً حتى الثالثة  أوقات الدوام: من الثامنة صباحا

 عصراً 

، شارع ميشال شيحا، 306بناية سحمراني  ستيال سلطان*

، بيروت 282-11القنطاري، ص.ب. 

1107-2030 

: األرضي الهاتف

009611372229/009611363682 

 009611372658الفاكس: 

 009613241598 :الخليوي الهاتف

اإليميل:   

  gmail.comstellasultanlawfirm@ 

  scslawfirm@cyberia.net.lb 

 القانون المدني

 قانون األسرة

 التجاريالقانون 

قانون المهن 

 والشركات

 الحماية القانونية

 القانون المالي

 قانون العمل

 

 األلمانية

 اإلنكليزية

 العربية

 الفرنسية

 نعم

مكتب عثمان 

 عرقجي وشركائه*

-113بناية إيبيزا، شارع فردان، ص.ب. 

 ، بيروت5631

 009611809350الهاتف: 

 00961809351الفاكس: 

اإليميل: 

 info@arakjiassociates.com 

أوقات الدوام: من الثامنة والنصف صباحاً 

 حتى السادسة مساءً 

 األعمالقانون 

 قانون األسرة

 قانون التجارة الدولية

 القانون المدني

 قانون التحكيم

 

 اإلنكليزية

 العربية

 الفرنسية

 نعم
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