
  
  حكومة المملكة األردنية الهاشميةبين اتفاقية

  السويسري واالتحاد
  االستثماراتوحماية لتشجيع

  
اون  المملكة األردنية الهاشمية ومجلس اإلتحاد السويسري ، رغبة منهما في تقوية             حكومة إن ين     التع  اإلقتصادي ب

تثمارات        ة لالس اد ظروف مواتي ة في إيج دين والرغب شرآات       الرأسمالية البل ين ال اون ب دولتين وتكثيف التع في ال
دولتين في     دان الخاصة والعامة في ال تثمارات          مي ة إس ى حماي ا بالحاجة إل رارا منهم ة وإق ة أو اإلنتاجي وم الفني  العل

دين  وشرآات الدولتين وإلى تحفيز تدفق رأس المال لغاية اإلزدهار االقتصادي في             مواطني ا     البل ى م ا عل د اتفقت  فق
 :يلي

  
 )1 (المـــادة

    
وم   ل يق ا أو  آ وال لرعاي تثمارات رؤوس األم شجيع اس ان بت در اإلمك دين ق ن الطرفين المتعاق  طرف م

ا  شرآات ل وفق ة للتحوي ة قابل ة أجنبي ا بعمل سمح به ي أراضيه وي د اآلخر ف شريعاته الطرف المتعاق  لت
 . فنيةألسباباستخدام ولكن يمكن ألي طرف أن يرفض منح تصاريح دخول و. وقوانينه وأنظمته

  
 )2 (المـــادة

    
 الحماية  
    
وم -1 ل يق ا   آ شريعاته لرعاي ا لت ا وفق ي يقيمه تثمارات الت ة االس دين بحماي رفين المتعاق ن الط رآات م  وش

ة أو             ة الطرف المتعاقد اآلخر في أراضيه وال يجب أن يعيق بإجراءات غير مالئم  إدارة وصيانة  تمييزي
ذه              واستعمال وال  صفية ه ع وإذا حدثت ت تثمارات تصرف وتوسيع وبي إن         االس ى وجه الخصوص، ف  عل

ذه       ضرورية له صاريح ال نح الت د أن يم رف متعاق ل ط ى آ تثماراتعل رخيص   االس ود الت رام عق  وإب
ذلك          ة وآ ة واإلداري شاطات والمساعدة الفنية والتجاري ؤهلين           ن رهم من األشخاص الم شارين وغي  المست

 .أخرىمن جنسيات 
    
 المعاملة  
    
 طرف متعاقد بشكل خاص معاملة عادلة ومتساوية في إقليمه الستثمارات مواطني وشرآات             آل يضمن -2

ك             .  المتعاقد اآلخر  الطرف ل لتل  من  الممنوحة وهذه المعاملة على األقل يجب أن تكون مساوية على األق
 أو مواطني أو شرآات   شرآاتهمواطنيه أو   قبل آل طرف متعاقد لالستثمارات القائمة في إقليمه من قبل           

 .أفضليةالدولة األآثر أفضلية ، إذا آانت األخيرة أآثر 
    
ا أي طرف            يجب ال -3 ي يمنحه ازات الت ا واالمتي ى المزاي ضلية عل ر أف ة األآث ة الدول د  تطبيق معامل  متعاق

اد جمر                  ا باتح سبب عضويتها في أو ارتباطه ة ب شترآة أو  سوق آي أو   لمواطني أو شرآات دولة ثالث  م
 . منطقة تجارية حرة أو أشكال أخرى من اإلتحادات االقتصادية

  
 )3 (المـــادة

    
د اآلخر في أراضيه                    آل يقوم    طرف متعاقد الذي توجد استثمارات مواطني أو شرآات الطرف المتعاق

 : هؤالء المواطنين أو الشرآات التحويل الحر لما يليبمنح
      
 .الحالية أرباح األسهم والمزايا وغيرها من العائدات وحصص فوائدال -أ  
      
 . والتسديدات التعاقديةالديون إطفاء -ب  
      
 . لتغطية نفقات إدارة اإلستثمارالمخصصة المبالغ -ج  
      



اوات -د   ا اآلت ة واإلوغيره ساعدة التجاري رخيص والم وق الت ن حق ستمدة م دفعات الم ن ال ة  م داري
 .والفنية

      
 .االستثمار لرأس المال الضرورية لصيانة أو تطوير اإلضافية المساهمات -ه  
      
 .المحتملة بيع أو تصفية جزئية أو آلية لرأس المال بما في ذلك قيم العالوة أو ريع -و  
  

 )4 (المـــادة
    
  الملكيةنزع تعويض  
    
ة   أوطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراءات االستيالء على الممتلكات أو التأميم    ألي من ال   يحق ال   زع الملكي  ن

واطني أو شرآات  ة لم تثمارات مملوآ ر مباشر ضد اس شكل مباشر أو غي  آخر، إال إذا طرفسواء ب
ع اتخذت هذه االجراءات للمصلحة العامة وبموجب القانون بشرط أن يتم      ا     دف م وفق ال ومالئ  تعويض فع

ده              للق تم تحدي ذي ي د انون الدولي ويجب دفع ملغ التعويض ال أميم أو           عن ى الممتلكات أو الت تيالء عل  االس
ان                ويدفعنزع الملكية بعملة أجنبية قابلة للتحويل        ا آ ه، مهم رر للشخص المستحق ل  دون تأخير غير مب

 .مسكنهمكان إقامته أو 
  

 )5 (المـــادة
    
  قبل االتفاقيةما استثمارات  
    
 دخول   قبل الحالي على االستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد والتي تمت وفقا لتشريعاته             االتفاق ينطبق  

ر،     د اآلخ رآات الطرف المتعاق واطني أو ش ل م ن قب ذ م ز التنفي اق حي ذا االتف شرطه ذه ب ون ه  أن تك
 .الل البنك المرآزي األردني خمناالستثمارات قد تمت بعملة أجنبية قابلة للتحويل وبالنسبة لألردن 

  
 )6 (المـــادة

    
  األآثر رعايةالدولة أحكام  
    
م               المحافظة يجب   اق  على األحكام األآثر رعاية من تلك الواردة في هذه االتفاقية والتي ت ا من     االتف  عليه

 .اآلخرقبل أي من الطرفين مع مواطني أو شرآات الطرف المتعاقد 
  

 )7 (ةالمـــاد
    
واطن أو                 منح إذا   تثمار م سبة الس ة بالن ر تجاري  في  شرآة  الطرف المتعاقد ضمانة مالية ضد أخطار غي

رآته      ه أو ش د األول لمواطن ل الطرف المتعاق ن قب دفع م م ال ر وت يم الطرف اآلخ ى الطرف ،اقل  وعل
 .حقوق المستثمر انتقالالمتعاقد اآلخر االعتراف بحقوق الطرف المتعاقد األول وفقا لمبدأ 

  
 )8 (المـــادة

    
 تعريفات  
    
  االتفاقيةهذه ألغراض  
    
 .قوانينهأي شخص طبيعي يحمل جنسية طرف متعاقد أو إقامة دائمة وفق " : مواطنين "آلمة تعني -1
    
 :هي" الشرآات" -2
      
ة المسجلة بموجب         االتحاد السويسري الشرآات أو المؤسسات ذات ال        حالة في -أ   شخصية القانوني



انون رى دون    الق ات األخ دودة والجمعي شرآات المح راد أو ال رآات األف ذلك ش سري وآ  السوي
م     شخصية سريين له ا  قانونية معترف بها من قبل القانون السويسري أو يكون لمواطنين سوي  فيه

 .مصالح أساسية مباشرة أو غير مباشرة
      
ي -ب   ة ف ة احال ذلك   المملك ة وآ سات ذات الشخصية القانوني شرآات والمؤس مية ، ال ة الهاش ألردني

رآات ة    ش صية قانوني رى دون شخ ات األخ ن الجمعي ا م دودة وغيره شرآات المح راد وال  األف
ية مباشرة أو معترف ين مصلحة اساس واطنين أردني ون لم ي أو يك انون األردن ا بموجب الق  به

 . مباشرةغير
      
 :الحصرآل نوع من أنواع األصول وعلى وجه الخصوص ال " استثمارات" آلمة تعني -3
      
ة وحق            المنقولة األموال -أ    وغير المنقولة وغيرها من حقوق الملكية آالرهونات العقارية والحيازي

 . وما شابه ذلك من حقوقاالنتفاع
      
 . وغيرها من الحصص في ملكية الشرآاتالشرآات أسهم -ب  
      
 .اقتصادية مبلغ نقدي أو الحق في أي التزام بعمل ذي قيمة في الحق -ج  
      
صاميم                 النشر حقوق -د   ة والت راع والعالمات التجاري راءات االخت ل ب صناعية مث  وحقوق الملكية ال

 . والخبرة واألسماء التجارية والسمعة التجاريةالصناعية
      
ة أو              التجارية األعمال امتيازات -ه   وارد الطبيعي  الممنوحة بقانون، وتشمل امتيازات البحث عن الم

 . أو استخراجها أو استغاللهاتنميتها
    
 .محددةالمبالغ التي تجنى من استثمار آربح صافي أو فائدة لفترة " مردودات "آلمة تعني -4
  

 )9 (المـــادة
    
ي -1 ة ف سير أو تطبحال ق بتف شوء أي خالف يتعل رفين   ن ا الط اول حكومت ة تح ذه االتفاقي ق ه ديني  المتعاق

 .تسوية الخالف عن طريق المفاوضات
    
ى       تعذر إذا -2  طلب  تسوية الخالف خالل ستة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات يتم عرض الخالف بناء عل

تعيين محكما   ب متعاقديقوم آل طرف    . أحد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم خاصة من ثالثة أعضاء         
 .التحكيمواحدا ويختار المحكمان أحد رعايا دولة ثالثة لهيئة 

    
ين خالل                  لم إذا -3 تم   شهرين  يعين أي طرف محكمه ولم يعمل وفقا لدعوة الطرف اآلخر للقيام بذلك التعي  ي

 .الدوليةتعيين المحكم بناء على طلب ذلك الطرف المتعاقد من قبل رئيس محكمة العدل 
    
تم                       لم إذا -4 نهم، ي رئيس خالل شهرين من تعيي ار ال ى اختي ين  يستطع المحكمان الوصول إلى اتفاق عل  تعي

 .الدوليةاألخير بناء على طلب أي من الطرفين من قبل رئيس محكمة العدل 
    
ة                  4،  3 الحاالت المحددة في الفقرات      في إذا -5 دل الدولي ة الع يس محكم ع رئ ادة، من ذه الم ام   ال من  من ه قي

وم          دين يق واطني أي من الطرفين المتعاق ان من م التعيين بالمهام المذآورة أو إذا آ رئيس وإذا   ب  نائب ال
 يتم التعيين من قبل ثاني أآبر القضاة في     المتعاقدينمنع هذا األخير أو إذا آان مواطنا ألي من الطرفين           

 .متعاقدين من مواطني أي من الطرفين اليكونمحكمة العدل الدولية الذي ال 
    
 .إجراءاتها أحكام أخرى يضعها الطرفان المتعاقدان، تحدد هيئة التحكيم على وبناء -6
    
 . التحكيم ملزم لكل من الطرفين المتعاقدينهيئة قرار -7
  



 )10 (المـــادة
    
  حيز التنفيذ والتجديد واإلنهاءإلى الدخول  
    
ات فيذ في اليوم الذي تشعر فيه آل من الحكومتين األخرى بأنها أتمت              االتفاق حيز التن   هذا يدخل -1  المتطلب

دة                   ا لم ذ ويبقى ملزم ز التنفي ة حي ات الدولي تم      .  سنوات  خمس الدستورية إلبرام ودخول االتفاقي م ي ا ل وم
  … مجددا لمدة سنتين وهكذا سيعتبرإعطاء إشعار إنهاء خطي قبل ستة اشهر من انتهاء هذه المدة ، 

    
واد       حالة في -2 ام الم إن أحك اق، ف ى  1 اإلشعار الرسمي بإنهاء هذا االتف ستمر سارية   9 إل رة  المفعول  ت  لفت

 .الرسميعشر سنوات أخرى بالنسبة لالستثمارات التي تتم قبل إعطاء اإلشعار 
    

رن في   في  حرر  ة ون         11 بي ة اإلنجليزي سختين أصليتين باللغ اني من ن شرين الث وفمبر ت ة أصليتين سختين  ن  باللغ
 .  من االتفاق تشكل المرجع النهائياإلنجليزيةوعلى آل حال فإنه للغايات القانونية فغن النسخة . الفرنسية

  
  

  السويسري مجلس اإلتحاد عن حكومة المملكة األردنية الهاشمية            عن     
   
  
   

 


