
  

  اتفاقيـة

  بني حكومـة

  اململكـة األردنيـة اهلامشيـة

  وحكومـة

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيـــة

  حول التشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات

   

  .رفني املتعاقدين ان حكومة اململكة األردنية اهلامشية وحكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية املشار إليها فيما يلي بالط 

   رغبة منهما يف تدعيم التعاون االقتصادي بني الدولتني وخلق الشروط املالئمة لتطوير حركة االستثمارات بني األردن واجلزائر-

 واقتناعا منها بأن تشجيع ومحاية هذه االستثمارات تساهم يف حتفيز عمليات حترير رؤوس األموال وتدفق االستثمارات -
  . بني البلدين ، يف صاحل تنميتها االقتصادية واالزدهار االقتصادي لكل منهما والتكنولوجيا

  -: اتفقتـا على ما يلـي  

U املـادة األولـى  

Uتعاريـف  

  -:لتطبيق هذه االتفاقية  

نوعه اىل األموال كاألمالك واحلقوق باختالف أنواعها اىل جانب كل عنصر من األصول مهما كان " استثمار"  تشري عبارة - 1
وكل حصة مباشرة او غري مباشرة نقدية كانت أم عينية أم خدمات ، مستثمرة او أعيد استثمارها يف أي قطاع اقتصادي مهما 

  -:كان نوعه واملتمثلة على سبيل اخلصوص ال احلصر فيما يلي 



ازي وحق االنتفاع والكفاالت واحلقوق  احلقوق املنقولة وغري املنقولة وكذلك احلقوق العينية مثل الرهن العقاري والرهن احلي-أ  
  .املماثلة 

 األسهم وحصص وسندات الشركات وكل شكل من األشكال األخرى للمسامهة يف الشركات املشكلة على اإلقليم واملنطقة -ب 
  .البحرية ألحد الطرفني املتعاقدين 

  .و كل عمل ذي قيمة مالية  االلتزامات والديون واحلقوق يف كل اخلدمات ذات القيمة االقتصادية ، ا-ج 

 حقوق امللكية الصناعية وامللكية الفكرية وتشمل احلقوق املتعلقة بالنشر ، براءات االختراع ، اإلجازات ، العالمات التجارية -د 
رية واملعرفة احلرفية ، األسرار التجا) الزبائن(، النماذج والتصاميم الصناعية اسمة ، األساليب التقنية ، األمساء التجارية ) املسجلة(
.  

 االمتيازات التجارية املمنوحة مبوجب قانون او عقد وخاصة تلك املتعلقة بالتنقيب والزراعة واستخراج او استغالل الثروات -هـ
  .الطبيعية مبا فيها تلك املتواجدة يف املنطقة البحرية للطرفني املتعاقدين 

ه طبقا لتشريعات الطرف املتعاقد الذي يتم االستثمار على إقليمه او على منطقته جيب ان يتم قبول االستثمارات املشار إليها أعال
  .البحرية 

ال ميكن ألي تغيري يف شكل االستثمار او إعادة االستثمار ان ميس وصفه كاستثمار يف مفهوم هذا االتفاق بشرط ان ال يكون هذا 
  .ار على إقليمه او على منطقته البحرية التغيري خمالفا لتشريع الطرف املتعاقد الذي أجنز االستثم

  -" :مستثمر "  تعين كلمة - 2 

  . أي شخص طبيعي حيمل جنسية طرف متعاقد او إقامة دائمة فيه وفق قوانينه -أ 

 أية شركة ذات شخصية اعتبارية او مشاركة او احتاد شركات او منظمة او مجعية او مشروع مؤسس او منشأ وفق القوانني -ب 
  . ا لدى طرف متعاقد املعمول

اىل كل املبالغ اليت جتين من استثمار وتشمل على وجه اخلصوص ال احلصر األرباح والفوائد ، " العوائد "  تشري عبارة - 3 
األرباح املوزعة ، الريوع ، حصص أرباح األسهم واألتعاب او التعويضات الناجتة خالل فترة ما عن استثمار او إعادة استثمار 

  . استثمار لعوائد

  .تتمتع العوائد بنفس احلماية اليت تتمتع ا االستثمارات 

 يطبق هذا االتفاق على إقليم كل من الطرفني املتعاقدين وكذلك على املنطقة البحرية لكل منهما واليت تشري اىل كل من - 4 
قليمية ، وميارس الطرفان املتعاقدان عليهما حقوقا املنطقة االقتصادية واجلرف القاري اللذان ميتدان اىل ما وراء حدود مياههما اإل

  .سيادته ووالية قضائية طبقا ألحكام القانون الدويل املعمول ا يف هذا اال 



   

Uاملــادة الثانيــة  

Uتشجيـع االستثمـارات  

   

فاق االستثمارات اليت يباشرها يقبل ويشجع كل من الطرفني املتعاقدين ويهيئ الظروف املناسبة وفقا لتشريعاته وألحكام هذا االت
  .مستثمرو أحد الطرفني املتعاقدين على إقليم الطرف املتعاقد اآلخر او على منطقته البحرية

   

Uاملــادة الثالثــة  

Uمحايـة االستثمـارات  

ري الطرف املتعاقد يلتزم كل من الطرفني املتعاقدين بضمان معاملة عادلة ومنصفة على إقليمه ومنطقته البحرية الستثمارات مستثم 
اآلخر حبيث يستبعد اختاذ أي إجراء غري مربر او متييزي ميكن ان يعرقل قانونيا او واقعيا تسيري هذه االستثمارات او صيانتها او 

  .استعماهلا او التمتع ا او تصفيتها 

   

Uاملــادة الرابعــة  

Uمعاملـة االستثمـارات  

مارات مستثمري الطرف املتعاقد اآلخر معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك اليت  مينح كل طرف متعاقد على إقليمه الستث- 1
  .متنح ملستثمريه او مستثمري أي دولة ثالثة 

 مينح كل طرف متعاقد على إقليمه ملستثمري الطرف املتعاقد اآلخر ال سيما فيما خيص ، إدارة استعمال ، او االستمتاع - 2 
  .ون أقل امتيازا من تلك اليت ختصص ملستثمريها او مستثمري دولة ثالثة باستثمارام ، معاملة لن تك

   

 هذه املعاملة ال متتد اىل االمتيازات اليت مينحها طرف متعاقد اىل مستثمري دولة ثالثة مبوجب اما عضويتها يف احتاد مجركي او - 3
  . هذه األنواع من املنظمات اقتصادي ، سوق مشترك ، او منطقة للتبادل احلر ، او مشاركتها يف إحدى



 املعاملة املمنوحة مبوجب هذه املادة ال متتد كذلك اىل االمتيازات املمنوحة من طرف متعاقد اىل مستثمري دولة ثالثة مبوجب - 4
  .اتفاق عدم االزدواج الضرييب او نوع آخر من اتفاق يف امليدان اجلبائي 

   

Uاملــادة اخلامســة  

Uميـمنـزع امللكيـة او التأ  

 تستفيد استثمارات مستثمري أحد الطرفني املتعاقدين ، اىل جانب عوائد هذه االستثمارات املنجزة على اإلقليم واملنطقة - 1 

  .البحرية للطرف املتعاقد اآلخر من محاية وأمن تامني كاملني 

رى يترتب عليها نزع امللكية بطريقة مباشرة او غري  ال يتخذ الطرفان املتعاقدان تدابري نزع امللكية او التأميم او أية تدابري أخ- 2 
مباشرة من مستثمري الطرف اآلخر يف استثمارام اليت ميتلكوا على إقليمهم وعلى منطقتهم البحرية إال اذا كان ذلك بسبب 

  .املنفعة العامة بشرط ان تكون هذه التدابري قد اختذت طبقا إلجراءات قانونية وان ال تكون متييزية 

جيب ان ترفق تدابري نزع امللكية اذا اختذت بدفع تعويض مناسب وفعلي مبلغه على أساس القيمة لالستثمارات املعنية واليت مت 
  .تقييمها وفقا لقيمة االستثمارات السائدة يف السوق عشية اليوم الذي اختذت يف التدابري او أعلن فيه عنها 

 حد بتاريخ نزع امللكية وجيب ان يكون هذا التعويض فعليا وان يدفع بدون تأخري حيدد مبلغ وكيفية دفع هذا التعويض يف أقصى
  .وان يكون قابال للتحويل بكل حرية 

ينتج هلذا التعويض ، حىت تاريخ دفعه ، فوائد حتسب مبعدل الفائدة الرمسي حلق السحب اخلاص كما هو حمدد من طرف صندوق 
  .النقد الدويل 

 الطرفني املتعاقدين الذين حلقت باستثمارام خسائر نامجة عن احلرب او عن أي نزاع مسلح آخر ،  يستفيد مستثمرو أحد- 3 
كثورة او حالة طوارئ وطنية او ثورات تقوم على اإلقليم او يف املنطقة البحرية للطرف املتعاقد اآلخر ، من قبل هذه األخرية مبعاملة 

  .او أولئك الذين ينتمون للدولة األكثر رعاية ال تقل امتيازا عن تلك املمنوحة ملستثمريها 

    

Uاملــادة السادســة  

Uالتحويـالت  



مينح كل طرف متعاقد متت على إقليمه او منطقته البحرية استثمارات من طرف مستثمري الطرف املتعاقد اآلخر هلؤالء املستثمرين  
  -:وذلك بعد وفائهم بكل االلتزامات اجلبائية ، حرية حتويل ما يلي 

  . عوائد االستثمارات اليت نصت عليها املادة األوىل ، النقطة الثالثة ، من هذه االتفاقية او ما مياثلها -أ  

  .من املادة األوىل ) هـ(و ) د( العوائد النامجة عن احلقوق املعنوية املشار إليها يف الفقرة األوىل والنقطتني -ب  

  .ة بصفة نظامية  املدفوعات اليت متت تسديدا لقروض مربم-ج  

  . حصيلة التنازل او التصفية الكلية او اجلزئية لالستثمار مبا يف ذلك فوائض القيمة للرأمسال املستثمر -د  

  )الفقرتني الثانية والثالثة أعاله(هـ التعويضات املترتبة عن نزع او فقدان امللكية املشار إليها يف املادة اخلامسة  

  . يف الفقرات السابقة بدون تأخري مبعدل الصرف الرمسي املطبق بتاريخ التحويل تتم التحويالت املشار إليها

   

Uاملــادة السابعــة  

Uتسويـة اخلالفـات بني املستثمـر والدولـة املضيفـة  

 كل خالف يتعلق باالستثمارات بني أحد الطرفني املتعاقدين ومستثمر من الطرف املتعاقد اآلخر يسوى وبقدر املستطاع - 1 
  .تراضي الطرفني املعنيني ب

 اذا مل يتم تسوية اخلالف بتراضي الطرفني يف مدة ستة أشهر من تاريخ رفعه من أحد الطرفني يف اخلالف ، فإنه ميكن ان - 2 
  -:يرفع بطلب من املستثمر اما اىل 

  . اهليئة القضائية املختصة للبلد املستقبل لالستثمار حمل اخلالف -

 املنشأ مبقتضى االتفاقية اخلاصة بتسوية املنازعات املتعلقة )C.I.R.D.I( وية املنازعات املتعلقة باالستثمارات املركز الدويل لتس- 
  .1965 مارس سنة 18باالستثمارات بني الدول ورعايا الدول األخرى ، املفتوحة للتوقيع بواشنطن تاريخ 

  -: حمكمة حتكيم مؤقتة تتشكل لكل حالة بالطريقة التالية -

جيب ان يعني .  طرف يف اخلالف يعني حكما وبعني احلكمان سويا حكما ثالثا يكون من رعايا دولة ثالثة لريأس هذه احملكمة كل
احلكمان يف مدة شهرين ويعني الرئيس يف مدة ثالثة أشهر ابتداءا من التاريخ الذي أشعر فيه املستثمر الطرف املتعاقد املعين ، عن 

  .كيم نيته يف اللجوء اىل التح



ويف حالة عدم احترام اآلجال املشار إليها أعاله ، فإنه ميكن لكل طرف يف اخلالف الطلب من رئيس هيئة التحكيم للغرفة التجارية  
  .باستوكهومل ، للقيام بالتعيينات الالزمة 

  .جاري الدويل الساري املفعول وحتدد احملكمة اخلاصة قواعدها اإلجرائية طبقا لتلك اخلاصة بلجنة األمم املتحدة والقانون الت 

 حلل اخلالف ، يطبق القانون الوطين للطرف املتعاقد الذي يوجد االستثمار حمل الرتاع على إقليمه ، وأحكام هذا االتفاق ، - 3 
  .ونصوص االلتزام اخلاص الذي ميكن ان يكون هذا االستثمار قد منح مبوجبه ، وكذلك مبادئ القانون الدويل ذات العالقة 

   

Uاملــادة الثامنــة  

Uاحللـول حمـل اآلخريـن  

اذا كان أحد الطرفني املتعاقدين او إحدى هيئاته العامة قد دفع تعويضات ألحد مستثمريه على إقليم الطرف املتعاقد اآلخر او على  
املستثمر احلاصل على منطقته البحرية مبوجب ضمان ألحد االستثمارات فعلى الطرف املتعاقد اآلخر ان يعترف بانتقال حقوق 

  .التعويض ، اىل هذا الطرف املتعاقد او اىل هيئته بصفته ضامنا 

حيق للضامن بنفس صفة املستثمر ويف حدود احلقوق املنقولة له ، ان حيل حمل املستثمر يف ممارسة حقوق هذا األخري واملطالبات 
  .املرتبطة ا 

صوص عليه يف املادة السادسة أعاله وكذا اىل احلق يف اللجوء اىل وسائل حل وميتد حق احللول هذا اىل احلق يف التحويل املن 
  .اخلالفات املتعلقة باالستثمار واملقررة يف هذه االتفاقية 

وفيما يتعلق ذه احلقوق املنقولة ، حيق للطرف املتعاقد اآلخر ان يتمسك يف مواجهة الطرف الضامن بااللتزامات املفروضة قانونا  
  . اتفاق على املستثمر املستفيد من التعويض او مبوجب

   

Uاملــادة التاسعــة  

Uالتزامـات خاصــة  

حيكم االستثمارات اليت تكون حمل اتفاق خاص بني أحد الطرفني املتعاقدين وأحد املستثمرين التابعني للطرف املتعاقد اآلخر أحكام  
  .حكاما أكثر امتيازا من تلك اليت تتضمنها االتفاقية احلالية االتفاق املشار اليه أعاله ، طاملا ان هذا األخري يتضمن أ

   



Uاملــادة العاشــرة  

U تسوية اخلالفات بني الطرفني املتعاقدين  

  . كان خالف يتعلق بتفسري او تطبيق هذه االتفاقية جيب ان يسوى اذا أمكن بالطرق الدبلوماسية - 1 

ريخ رفعه من أحد الطرفني املتعاقدين ، فإنه حيال بطلب من أحدمها اىل حمكمة  اذا مل يسّو اخلالف يف مدة ستة أشهر من تا- 2 
  .حتكيم 

  -: تشكل هذه احملكمة لكل حالة خاصة بالطريقة التالية - 3 

يعني كل طرف متعاقد عضوا ، ويعني العضوان باتفاق مشترك مواطنا من دولة ثالثة ليعني رئيسا من قبل الطرفني املتعاقدين ، 
ن يعني مجيع األعضاء يف مدة شهرين من تاريخ إعالن أحد الطرفني للطرف اآلخر عن نيته يف إحالة اخلالف على التحكيم وجيب ا

.  

 يف حالة عدم احترام اآلجال احملددة يف الفقرة الثالثة أعاله ، ويف غياب أي اتفاق آخر ، يقوم أحد الطرفني املتعاقدين بدعوة - 4 
ة للقيام بالتعيينات الالزمة ، وإذا كان رئيس احملكمة من رعايا أحد الطرفني املتعاقدين او تعذر عليه رئيس حمكمة العدل الدولي

ممارسة هذه املهمة لسبب آخر ، يطلب من األمني العام املساعد األكثر أقدمية الذي ال حيمل جنسية أحد الطرفني القيام بالتعيينات 
  .الالزمة 

  .اا بأغلبية األصوات وتكون هذه القرارات ائية ونافذة بقوة القانون لكال الطرفني املتعاقدين  تتخذ حمكمة التحكيم قرار- 5 

حتدد احملكمة بنفسها قواعد اإلجراءات اخلاصة ا وتفسر قراراا بطلب من أحد الطرفني املتعاقدين ، ويتحمل الطرفان بالتساوي 
  .مرتبات احلكام ، ما مل تقرر احملكمة خالف ذلك نظرا لظروف خاصة املصاريف اخلاصة بإجراءات التحكيم مبا يف ذلك 

   

Uاملـادة احلاديـة عشـر  

Uجمـال التطبيـق على االستثمـارات  

تطبق هذه االتفاقية على االستثمارات القائمة اليت وظفها او يوظفها مستثمرون من أي من الطرفني املتعاقدين يف إقليم الطرف  
ريعاته وقوانينه وأنظمته قبل سريان هذه االتفاقية ، بيد ان هذه االتفاقية ال تسري على اخلالفات اليت تكون املتعاقد اآلخر وفق تش

  .قد نشأت قبل سريان مفعوهلا 

   



Uاملـادة الثانيـة عشـر  

Uنفاذ االتفاقية ، مدة الصالحية واالنقضاء  

دخول هذا االتفاق حيز التنفيذ ليبدأ سريانه بعد شهر واحد يشعر كل طرف الطرف اآلخر بإمتام اإلجراءات الدستورية اخلاصة به ل
  .من يوم استالم آخر تبليغ 

ابرم هذا االتفاق ملدة أولية من عشر سنوات ، ويبقى ساري املفعول بعد هذه املدة اال اذا قام أحد الطرفني بإلغائه بالطريق  
  .الدبلوماسي بواسطة إشعار مسبق مدته سنة واحدة 

مدة صالحية هذا االتفاق فإن االستثمارات اليت متت خالل مدة نفاذه تبقى تستفيد من احلماية ومن أحكامه ملدة مخس عند انتهاء  
  .سنة إضافية ) 15(عشرة 

    

 م يف نسختـني أصليتيـن باللغـة العربيـة ولكل منهما نفس 1996سنـة ) أوت(حــررت بعمان يف األول من آب 
  .القوة القانونيــة 

    

  عن حكومة اجلمهوريــة اجلزائريــة 

  الدميقراطيـــة الشعبيــــة

    

  عبد الكريـم حرشــــاوي

 وزيـر التجــــــــارة

  ن حكومـــــةعــ

  اململكــة األردنيــة اهلامشيــة

   

  املهندس علي أبو الراغــــب 

 وزيـر الصناعــة والتجــارة

   

 


