
 قانون ترخيص كتاب االستدعاءات فى األردن لسنة 6591

( ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة 1591يسمى هذا القانون ) قانون ترخيص كتاب االستدعاءات لسنة  -1المادة 

0الرسمية  

  

تشمل كلمة ) المتصرف ( المحافظ وقائم المقام -2المادة   . 

  

ال يجوز ألي شخص بأن يتعاطى مهنة كتابة االستدعاءات إال إذا حصل على رخصة بذلك من المتصرف في المقاطعة التي -3المادة   

 -: يزاول فيها هذه المهنة شريطة أن تتوفر فيه الشروط التالية

ةأن يكون اردني الجنسي -أ  . 

أن ال يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة باألخالق واألداب العامة -ب  . 

أن ال يكون دون الثامنة عشرة من عمره -ج  . 

  

( فلس سنويا ويعمل بهذه الرخصة للسنة المالية التي اعطيت في خاللها وتجدد900يستوفى عن الرخصة رسم قدره ) -4المادة   

 . في ابتداء كل سنة مالية

  

على كل شخص يتعاطى مهنة كتابة االستدعاءات أن يوقع كل استدعاء كتبه كما يوقعه المستدعون -9دة الما  . 

  

يحق للمتصرف ان يلغي في اي وقت كان أية رخصة بسب اساءة حاملها السلوك او استعماله لغة بذيئة في االستدعاءات -1المادة   

ةالتي يكتبها ويجوز للمتصرف أن يرفض تجديد اية رخص  . 

  

يعاقب على كل مخالفة لهذا القانون في حالة ثبوتها لدى قاضي صلح بغرامة ال تتجاوز الخمسة دنانير او بالحبس -7المادة   

 . مدة ال تتجاوز اسبوعا واحدا

  

1515نة لس 34وقانون ترخيص كتبه العرائض الفلسطيني رقم  1527يلغى قانون تسجيل كتاب االستدعاءات األردني لسنة  -8المادة  . 

  

رئيس الوزراء وزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون -5المادة   . 

  

 تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت

  



إبالغ إساءة اطرح  سؤاالً ذا صلة
 

 اسئلة متعلقة

 مشاهدات 30موضوع1

 نصوص ومواد نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة فى األردن

 بواسطة مى عبدربه عبد المنعم ُسئل أكتوبر 01، 4102 في تصنيف مكتبة القوانين األردنية - قوانين األردن

 ترخيص 

  

 مراكز 

  

 تدريب 

  

 السواقة 

  

 األردنية 

 مشاهدات 14موضوع1

 نصوص ومواد نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة فى األردن

 بواسطة مى عبدربه عبد المنعم ُسئل أكتوبر 01، 4102 في تصنيف مكتبة القوانين األردنية - قوانين األردن

 ترخيص 

  

 مؤسسات 

  

 التعليم 

  

 العالي 

  

 الخاصة 

 مشاهدات 112موضوع1

 نصوص ومواد نظام ترخيص وسائل الدعاية واالعالن ضمن حدود مناطق البلدية فى األردن

 بواسطة مى عبدربه عبد المنعم ُسئل أكتوبر 01، 4102 في تصنيف مكتبة القوانين األردنية - قوانين األردن
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 نظام 

  

 ترخيص 

  

 وسائل 

  

 الدعاية 

  

 واالعالن 

 مشاهدات 24موضوع1

 نظام ترخيص الكالب واإلشراف عليها فى األردن

 بواسطة مى عبدربه عبد المنعم ُسئل أكتوبر 01، 4102 في تصنيف مكتبة القوانين األردنية - قوانين األردن

 نظام 

  

 ترخيص 

  

 الكالب 

  

 واإلشراف 

  

 عليها 

 مشاهدات 58موضوع1

 نص تعليمات ترخيص دور الحضانة فى األردن

 بواسطة مى عبدربه عبد المنعم ُسئل أكتوبر 01، 4102 في تصنيف مكتبة القوانين األردنية - قوانين األردن

 ترخيص 

  

 دور 

  

 الحضانة 
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http://www.mohamah.net/answer/user/%D9%85%D9%89+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://www.mohamah.net/answer/10558/%D9%86%D8%B5-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
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http://www.mohamah.net/answer/user/%D9%85%D9%89+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85
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 فى 

  

 األردن 

 مشاهدات 36موضوع1

 نصوص و مواد قانون ترخيص الوكالء التجاريين و مراقبتهم السوداني لسنة 0794

 بواسطة مى عبدربه عبد المنعم ُسئل نوفمبر 8، 4102 في تصنيف مكتبة القوانين السودانية - قوانين السودان

 قانون 

  

 ترخيص 

  

 الوكالء 

  

 التجاريين 

  

 السوداني 

 مشاهدات 53موضوع1

 مواد ونصوص قانون تنظيم ترخيص المحالت التجارية في دولة الكويت

 بواسطة حياة متولي بدوي ُسئل أكتوبر 02، 4102 في تصنيف المكتبة القانونية الكويتية - قوانين الكويت

 قانون 

  

 ترخيص 

  

 المحالت 

  

 التجارية 

  

 الكويتي 

 مشاهدات 421موضوع1
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http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A


 تحميل كتاب قانوني - أثر مرض الموت في عقود المعاوضة

 بواسطة باحث قانوني ُسئل يونيو 01، 4101 في تصنيف تواصل و حوارات

 مرض 

  

 الموت 

  

 قانون 

  

 كتاب 

 مشاهدات 27موضوع1

 نصوص الالئحة التنفيذية الختصاص كتاب العدل في السعودية

 بواسطة حياة متولي بدوي ُسئل نوفمبر 8، 4102 في تصنيف مكتبة األنظمة السعودية - أنظمة السعودية

 الالئحة 

  

 التنفيذية 

  

 الختصاص 

  

 كتاب 

  

 العدل 

 مشاهدات 786موضوع1

 صيغة و نموذج كتاب ال مانع

 بواسطة حياة متولي بدوي ُسئل ديسمبر 01، 4102 في تصنيف دعاوي و صيغ و عقود و نماذج قانونية

 نموذج 

  

 صيغة 

  

 كتاب 

http://www.mohamah.net/answer/33055/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%88-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.mohamah.net/answer/user/%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D9%85%D8%B1%D8%B6
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://www.mohamah.net/answer/15856/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/user/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84
http://www.mohamah.net/answer/21923/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9
http://www.mohamah.net/answer/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/user/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8


1 وضوعم  مشاهدات 452

 صيغة و نموذج كتاب استقالة طبيب من العمل في عيادة

 بواسطة حياة متولي بدوي ُسئل ديسمبر 7، 4102 في تصنيف دعاوي و صيغ و عقود و نماذج قانونية

 صيغة 

  

 نموذج 

  

 كتاب 

  

 استقالة 

 مشاهدات 349موضوع1

 ( صيغة و نموذج مرافعة في قضية جزائية ) بناء بدون ترخيص و إعتداء على طريق عام

 بواسطة حياة متولي بدوي ُسئل مارس 41 في تصنيف دعاوي و صيغ و عقود و نماذج قانونية

 مرافعة 

  

 قضية 

  

 جزائية 

  

 بناء 

  

 ترخيص 

 مشاهدات 163موضوع1

 صيغة و نموذج اتفاقية ترخيص باستعمال برامج كمبيوتر

 بواسطة حياة متولي بدوي ُسئل ديسمبر 40، 4102 في تصنيف دعاوي و صيغ و عقود و نماذج قانونية

 صيغة 

  

 نموذج 

  

http://www.mohamah.net/answer/21180/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/user/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/38374/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A5%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
http://www.mohamah.net/answer/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/user/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5
http://www.mohamah.net/answer/22335/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1
http://www.mohamah.net/answer/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/user/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC


 اتفاقية 

  

 ترخيص 

 مشاهدات 26موضوع1

 صيغة و نموذج عقد ترخيص بطبع المصحف الشريف و االحاديث النبوية

 بواسطة حياة متولي بدوي ُسئل ديسمبر 9، 4102 في تصنيف دعاوي و صيغ و عقود و نماذج قانونية

 صيغة 

  

 نموذج 

  

 عقد 

  

 ترخيص 

 مشاهدات 12موضوع1

 صيغة و نموذج طلب ترخيص باالطالع

 بواسطة حياة متولي بدوي ُسئل ديسمبر 0، 4102 في تصنيف دعاوي و صيغ و عقود و نماذج قانونية

 صيغة 

  

 نموذج 

  

 طلب 

  

 ترخيص 

  

 باالطالع 

 مشاهدات 110موضوع1

 نص تعليمات ترخيص شركات تمويل الرهن العقاري وأصحاب المهن العقارية في فلسطين

 بواسطة حياة متولي بدوي ُسئل أكتوبر 01، 4102 في تصنيف مكتبة القوانين الفلسطينية - قوانين فلسطين

 ترخيص 

http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5
http://www.mohamah.net/answer/20769/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A8%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/user/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%B9%D9%82%D8%AF
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5
http://www.mohamah.net/answer/19646/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D9%88-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9
http://www.mohamah.net/answer/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/user/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%B7%D9%84%D8%A8
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9
http://www.mohamah.net/answer/10962/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.mohamah.net/answer/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/user/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5


  

 شركات 

  

 تمويل 

  

 الرهن 

  

 العقاري 

 مشاهدات 17موضوع1

 مرسوم بشأن نظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة في فلسطين

 بواسطة حياة متولي بدوي ُسئل أكتوبر 01، 4102 في تصنيف مكتبة القوانين الفلسطينية - قوانين فلسطين

 ترخيص 

  

 ورقابة 

  

 مهنة 

  

 الصرافة 

  

 فلسطين 

 مشاهدات 27موضوع1

 نصوص و مواد قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات فى األردن

 بواسطة مى عبدربه عبد المنعم ُسئل أكتوبر 41، 4102 في تصنيف مكتبة القوانين األردنية - قوانين األردن

 قانون 

  

 التقسيم 

  

 ضمن 

  

http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%86
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.mohamah.net/answer/10744/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.mohamah.net/answer/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/user/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://www.mohamah.net/answer/11814/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://www.mohamah.net/answer/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.mohamah.net/answer/user/%D9%85%D9%89+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85
http://www.mohamah.net/answer/tag/%D8%B6%D9%85%D9%86


 مناطق 

  

 البلديات 

 مشاهدات 22موضوع1

 نصوص و مواد قانون الدين العام وادارته فى األردن

 بواسطة مى عبدربه عبد المنعم ُسئل أكتوبر 41، 4102 في تصنيف مكتبة القوانين األردنية - قوانين األردن
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 مشاهدات 135موضوع1

 نصوص و مواد قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية فى األردن

 بواسطة مى عبدربه عبد المنعم ُسئل أكتوبر 41، 4102 في تصنيف مكتبة القوانين األردنية - قوانين األردن

 قانون 
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