
 اتفاقيـة

  األردنية الهاشمية وجمهورية رومانياالمملكة بين

 لالستثمارات والحماية المتبادلة للتشجيع

  

 " ) .المتعاقدينالطرفين "المشار إليهما فيما بعد بـ (  األردنية الهاشمية وجمهورية رومانيا المملكة ان

ان اذ ة المشترترغب ا للمنفع صادي تحقيق اون االقت ز التع ي تعزي دولتين ، واذ  ف ي ال انآة لكلت ة ظروف تعتزم ق وإدام  خل

ة     يم الدول ي إقل دولتين ف دى ال ستثمري إح تثمارات م ة الس رىمواتي ة  األخ ة المتبادل شجيع والحماي درآان أن الت  ، واذ ت

 . يحفز النشاط االقتصادي في هذا المجال االتفاقيةلالستثمارات وفقا لهذه 

 : ما يلي على اتفقنا

  

 األولـى المـادة

    

   التعريفـات

    

   : االتفاقية هذه لغايات

    

صادية من             " استثمار  "مصطلح  يشمل شاطات االقت ا يتعلق بالن وع من الموجودات المستثمرة فيم ل أي ن  قب

وانين                   ا لق د اآلخر وفق شمل      وأنظمة مستثمر من أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاق ر ، وي  األخي

 :حديد دونما حصر بالت

1- 

      

ة وحقوق               المتقولة األموال ات الحيازي ة أخرى آالرهون ة حقوق ملكي ى أي  وغير المنقولة باإلضافة ال

  والرهونات والحقوق المشابهة ؛االمتياز

   -أ

      

هم شرآات أس ي    ال شارآة ف كال الم ن أش ر م كل آخ ا او أي ش دين الخاصة به ندات ال  وحصصها وس

 ؛ ماشرآـة 

   -ب

      

   -ج ؛ او بأي أداء له قيمة مالية مرتبط باستثمار ما بأموال المطالبات

      

راع       الملكية حقوق راءات االخت ة وب شر والعالمات التجاري صاميم  الفكرية ، بما في ذلك حقوق الن  والت

ماء   ة واألس رار التجاري ة واألس ة الفني ة والمعرف راءات الفني صناعية واإلج ةالتجال سمعة اري  وال

 التجارية المرتبطة باستثمار ما ؛

   -د

      

 للتنقيب ممنوح قانونا او عقدا وأية رخص وتصاريح بمقتضى القانون ، بما في ذلك امتيازات                 حق أي

 .عن المصادر الطبيعية او استخراجها او تنميتها او استغاللها 

 .تها آاستثمار  في شكل الموجودات المستثمرة ال يؤثر على صفتغيير أي

   -ه



    

ستثمر في             " مستثمر "مصطلح يعني  ذي ي دين ال يم أي شخص طبيعي او معنوي من أحد الطرفين المتعاق  إقل

 .الطرف المتعاقد اآلخر 

2- 

      

ا           " الشخص الطبيعي  "مصطلح يعني أي شخص طبيعي يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقديـن وفق

  .لقوانينه

   -أ

      

ي صطلح يعن وي  "م شخص المعن رفين     " ال ن الط وانين أي م ا لق سجلة وفق سة م ة او مؤس ة هيئ أي

ك   إقليم ومعترف بها آشخص معنوي بموجب تلك القوانين ، ويقع مقر إقامتها الدائم في               المتعاقدين  ذل

 .الطرف 

   -ب

    

ي ارة تعن دات "عب د ولك  " عائ شمل بالتحدي تثمار وت درها أي اس ي ي الغ الت ا حصر ، المب احن دونم  او األرب

 .الفوائد او األرباح الرأسمالية او عوائد األسهم او االتاوات او الرسوم 
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 -4 " :إقليم "مصطلح يعني

      

ة               للمملكة بالنسبة ك المنطق صادية  األردنية الهاشمية ، إقليم المملكة األردنية الهاشمية بما في ذل  االقت

ا       وقاع البحر والتربة الت    سيادية حتية التي تمارس عليها سيادتها او حقوقه انون    ال ا للق ا وفق  او واليته

 .الدولي 

   -أ

      

سيادة                 لجمهورية بالنسبة ه سيادتها وحقوق ال  او رومانيا ، إقليم جمهورية رومانيا التي تمارس علي

 واليتها وفقا للقانون الدولي ؛

   -ب

    

 " :حويل بحريةالعملة القابلة للت "عبارة تعني

اني او               األمريكي الدوالر ين الياب ك الفرنسي وال ة  والجنية اإلسرائيلي والمارك األلماني والفرن ة أخرى    أي  عمل

ة وتكون              ة تستخدم على نطاق واسع إلجراء الدفعات في المعامالت الدولي  بصورة واسعة في أسواق         متداول

 .الصرف الرئيسية الدولية 
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  الثانيـة المـادة

  

    االستثماراتوحماية تشجيع

    

ه ،    في طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد اآلخر ويهيئ الظروف المالئمة لهم لالستثمار             آل يشجع  إقليم

 .ويجيز تلك االستثمارات وفقا لقوانينه وأنظمته 

1- 

    

ة ومنصفة في                  استثمارات  تمنح ة عادل دين معامل ل من الطرفين المتعاق ات       مستثمري آ ع األوق ع  جمي  -2 وتتمت



 .بكامل الحماية واألمان في إقليم الطرف المتعاقد اآلخر 

  

 الثالثـة المـادة

    

    ومعاملة الدولة األآثر رعاية الوطنية المعاملة

    

د                     آل يمنح دات مستثمري الطرف المتعاق ه استثمارات وعائ دين في إقليم ة   اآلخر  من الطرفين المتعاق  معامل

دات لة ومنصفة بحيث ال تقل في أفضليتها عن تلك الممنوحة الستثمارات    عاد  مستثمريه او الستثمارات   وعائ

 .وعائدات مستثمري أية دولة أخرى أيهما أفضل 

1- 

    

ة                       آل يمنح ة عادل د اآلخر معامل ه مستثمري الطرف المتعاق دين في إقليم ا   ومنصفة  من الطرفين المتعاق  فيم

ك الممنوحة         تقلاراتهم وصيانتها واستخدامها واالنتفاع بها بحيث ال        يتعلق بإدارة استثم   ضليتها عن تل  في أف

 .لمستثمريه او لمستثمري أية دولة أخرى ، أيهما أفضل 

2- 

    

 يقدم لمستثمري بأنمن هذه المادة على أنها تلزم أحد الطرفين المتعاقدين ) 2(و ) 1( أحكام الفقرتين    تفسر ال

از             الطرف المتعاق  ة او حق أفضلية او امتي ة معامل د أي سابق     يمكن د اآلخر فوائ د ال دمها الطرف المتعاق  او يق

 :بمقتضى 

3- 

      

ى                      اتحاد أي ؤدي ال ة ت ة مماثل ات دولي دي او اتفاقي اد نق ل  جمرآي او منطقة تجارة حرة او اتح ك  مث  تل

ي      اون اإلقليم كال التع ن أش ر م كل آخ سات او أي ش ادات او المؤس ون  االتح ي يك د  او الت صبح أح  ي

  اإلقليمي ؛التعاونالطرفين المتعاقدين طرفا فيها او أية اتفاقية مع أي بلد عضو في مثل هذا 

   -أ

      

   -ب . دولية او ترتيب يتعلق آليا او بشكل رئيسي بالضرائب اتفاقية أية

  

  الرابعـة المـادة

    

    والتعويضالملكية نزع

    

تم       التي اراتاالستثم  نزعه  يقوم بها مستثمرون من طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد اآلخر ال يجب أن ي

ة  " يليويشار إليها فيما    ( ملكيتها أو تأميمها أو إخضاعها إلجراءات آخر ذات اثر مشابه            إال " ) بنزع الملكي

 :إذ تحققت الشروط التالية 

1- 

      

   -أ .العامة ووفقا للقانون  اإلجراءات للمصلحة تمت إذا

      

   -ب . ال تكون اإلجراءات المتخذة ضد االستثمارات والمستثمرين في دولة ثالثة أن يجب



      

   -ج . إجراءات مناسبة لتحديد مبلغ وطريقة دفع التعويض وضع يجب

    

ذآورة في        يكون مبلغ التعويض متوافق مع قيمة االستثمار الخاضع ألحد اإل            أن يجب رة جراءات الم ) 1 (الفق

 .من هذه المادة ويجب أن يكون فوري ومالئم وفعال 

2- 

    

ة                 تحديد يجب ة العادل ل القيم ا ، مث زع       لالستثمار  مبلغ التعويض وفقا لمبادئ التقييم المعترف به اريخ ن  في ت

 .المليكة 

ادئ     عدم إمكانية التأآد من سعر السوق بسهولة ، فيجب تحديد        حالة وفي ى أساس مب  المساواة  التعويض عل

ادة أو                         ال المستثمر ، وزي ين أشياء أخرى ، راس الم ار من ب دات      نقصان مع األخذ في االعتب ه ، والعائ  قيمت

 .الحالية ، وقيمة االستبدال وغيرها من العوامل ذات العالقة 

3- 

    

ادة ويكن يإع ى طلب المستثمر المعن اء عل غ التعويض ، ين يم مبل يم أو  تقي ة تحك ل هيئ ة من قب ة هيئ  مؤهل

 .أخرى في إطار سلطة الطرف المتعاقد في اإلقليم الذي تم فيه االستثمار 

4- 

  

  الخامسـة المـادة

    

زاع مسلح                          تعرض عند ة عن حرب او ن دين لخسائر ناجم  او استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاق

س   صيان م ورة او ع ة او ث وارئ وطني ة ط ي   حال رى ف شابهة أخ وادث م ة ح يملح او شغب او أي رف إقل  الط

ر       ة المتعاقد اآلخر ، فإنه يتعين منحها ، من قبل الطرف المتعاقد األخي ة      معامل ك المعامل ل أفضلية عن تل  ال تق

ى     مستثمريهالتي يمنحها الطرف المتعاقد األخير الى     ادة ال ا يتعلق باإلع  او الى مستثمري أية دولة أخرى فيم

 . عن الخسارة او التعويض او أية تسوية أخرى التعويضلك األصلي او الما

  

  

 السادسـة المـادة

    

    العملة تحويل

    

ضمن ل ي ا    آ تثماراتهم ، وفق سبة الس اني ، بالن د الث رف المتعاق ن الط ستثمرين م د للم رف متعاق ه ط  لقوانين

 :وأنظمته تحويل 

1- 

      

   -أ .تجة من االستثمار  الناالحالية العائدات

      

   -ب . الطلي او الجزئي او التصرف او تصفية االستثمار البيع ريع

      

   -ج . الديون لالستثمارات والفائدة المستحقة لسداد الدفعات



      

ة        مناسبة حصة م والخدم ا من عمله  من مكتسبات مواطني الطرف المتعاقد اآلخر التي يحصلون عليه

 . باالستثمار في إقليمه تصلةالم

   -د

      

   -ه  ) .5 و 4( إليه في المواد المشار التعويض

    
دة للمستثمرين         آل على راخيص  طرف متعاقد أن يصدر ، بعد الوفاء بااللتزامات القانونية العائ ضرورية  الت  ال

 .لضمان التنفيذ دون تأخير التحويل 
2- 

    

تم التحويالت اأن يجب تثمار أو   ت ا االس تم به ي ي ل والت ة للتحوي ة قابل ذآورة أعاله بعمل أيلم ة ب ة قابل  عمل

 . التحويل تاريخإذا تم االتفاق على ذلك ، بشعر الصرف السائد في . للتحويل الحر 

3- 

    

ة   المط المدةبالمعنى المقصود في هذه المادة هو عدم تأخير التحويالت التي تتم عادة خالل              " تأخيردون  " لوب

ائق إلعداد اإلجراءات الرسمية للتحويل الوقت من تاريخ تقديم الطلب      الطريق الصحيحة ،    والوث ضرورية ب  ال

 . مدة شهرين األحوالللسلطات المعنية وال يتجاوز في أي حال من 

4- 

  
 السابعـة المـادة

    
   الحلـول

    
ى   قيام أحد الطرفين المتعاقدين او هيئة تابعة  حالة في  بموجب ضمان   مستثمريه  لذلك الطرف بإجراء دفعة ال

 : المتعاقد األخير يقر بما يلي الطرفقام بمنحه بخصوص استثمار في إقليم الطرف المتعاقد اآلخر ، فإن 
1- 

      

ل ة   أي تحوي ة التابع ى الهيئ سابق او ال د ال ى الطرف المتعاق ستثمر ال ل الم ن قب ة م ه حق او مطالب  ل

 ،موجب القانون او وفقا لعملية قانونية في ذلك البلد ، باإلضافة الى ولذلك سواء ب

   -أ

      

وق  الطرف حق ي ممارسة الحق ول ف ه ، وبمقتضى الحل ة ل ة التابع سابق او الهيئ د ال ذ المتعاق  وتنفي

 .مطالبات المستثمر وتحمل االلتزامات المتعلقة باالستثمار 

   -ب

    
 -2  .األصليةق او المطالبات ، التي تم احتاللها ، حقوق او مطالبات المستثمر  ان تتجاوز الحقويجوز ال

  
 الثامنـة المـادة

    
    االستثمار خالفات تسوية

    
ذا المستثمر                   خالف أي يم   في  بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد اآلخر بخصوص استثمار ه  إقل

ين     المشاورات  تسويته بالتراضي قدر اإلمكان عن طريق        الطرف المتعاقد السابق يجب أن تتم       والمفاوضات ب
 .طرفي الخالف 

1- 

    
 ، فيجب    التسوية يكن ممكنا تسوية الخالف بالمشاورات والمفاوضات خالل ثالثة اشهر من تاريخ طلب              لم إذا

ات المحدد التي سبق               سوية الخالف د مستثمر الطرف     المللطرف إحالة الخالف لتسويته وفقا إلجراءات ت تعاق
 .المتعاقد اآلخر أن اتفقا عليها 

2- 



    
دين والطرف                حالة في يم      اآلخر  استمرار الخالف على االستثمار بين استثمار أحد الطرفين المتعاق  ، في اإلقل

ة            الوطنيةالذي يقوم فيه االستثمار ، بعد القرار النهائي لهيئة التحكيم            التي   ، أو هيئة مؤهلة أخرى من الدول
ة ،           منهمايقوم فيها االستثمار فانه يحق ألي        ول المحلي  إحالة الخالف للتحكيم خالل شهرين من استنفاذ الحل

سوية                  الدوليإلى المرآز    دة ت ا في معاه ات  لتسوية خالفات االستثمار وفقا لإلجراءات المنصوص عليه  خالف
دول األخرى ، المفتوحة للتوقي واطني ال دول وم ين ال ي االستثمار ب ا ف ي واشنطنع عليه ارس / آذار18 ف م

1965.  

3- 

    
 المنصوص  الحل من هذه المادة المتعلقة باستنفاذ طرق        ) 3( حال ، فإن الشروط الواردة في الفقرة         آل وعلى

 معارضته من قبل الطرف المتعاقد      يمكن المتعاقد الذي يقوم االستثمار في إقليمه ، ال          الطرفعليها في تشريع    
اريخ طرف الثاني بعد مدة ستة اشهر من          لمستثمر ال  ل                ت ذا الخالف من قب سوية ه  اإلجراء القضائي األول لت

 .هيئة التحكيم 

4- 

    
ة  للطرف المتعاقد الذي يكون طرفا في الخالف في أي وقت لهما آان أثناء اإلجراءات                يجوز ال  بخالف   المتعلق

ة           ذلك حقيق سه بحجة حصانته وآ امين     تلقى  أن المستثمر  االستثمار أن يدافع عن نف د ت ضا بموجب عق  تعوي
 .يغطي آل أو جزء من األضرار أو الخسارة التي تم تحملها 
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 التاسعـة المـادة

    
    

 العاشـرة المـادة
    

    التطبيق
    

ا مستثمرون من أي من الطرفين             تطبيق يجب وم به ى االستثمارات التي يق ة عل دين المتعا هذه االتفاقي  في  ق
ز التطبيق      ا إقليم الطرف المتعاقد اآلخر قبل دخول هذه االتفاقية حي ة ألي طرف     وقبوله ام القانوني ا لألحك  وفق

ز التطبيق    علىومع ذلك ال تنطبق هذه االتفاقية       . متعاقد   ة حي  الخالفات الناشئة حتى تاريخ دخول هذه االتفاقي
. 

  

  
  عشرالحادية المادة

    
   الحقوق حفظ

    
وانين واألنظمة أي من الطرفين                  تلغي ال دين  هذه االتفاقية أو تخل أو تنتقص بشكل أو بآخر من ق أو  . المتعاق

ة استثمار أو     ذلكااللتزامات القانونية الدولية المترتبة على أي طرف متعاقد بما في      تلك المتضمنة في اتفاقي
صريح استثمار تعطي االستثمارات الحق في  ةت ي  امعامل ة ف ذه االتفاقي ك الممنوحة بموجب ه فضل من تل

 .أوضاع مشابهة 

  

  
  عشرالثانية المادة

    
    حيز التنفيذ ، مدتها وإنهاؤهااالتفاقية دخول

    
 االتفاقية حيز   هذه من الطرفين المتعاقدين إعالم اآلخر باآتمال اإلجراءات التي يتطلبها قانونه لدخول             آل على

  .األخيرتم دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ اإلعالم وي. التنفيذ 
1- 

    
ى حين       .  هذه االتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات      أحكام تبقى ك ال د ذل رة  انقضاء وتبقى سارية بع  فت

 .قية  بعزمه على إنهاء االتفاخطيااثني عشر شهرا من تاريخ قيام أي من الطرفين المتعاقدين بإعالم اآلخر 
2- 

    
ة                  يتعلق فيما ذه االتفاقي ام ه دة     سارية  باالستثمارات التي تمت قبل إنهاء هذه االتفاقية ، تبقى أحك ول لم  المفع

 .عشر سنوات من تاريخ اإلنهاء 
3- 



  
 . ذلك فقد قام األشخاص المفوضين أصوليا بالتوقيع على هذه االتفاقية على وإشهادا
يمن حررت ان ف ي عم سختين ف ام  ن ول من ع وم العشرين من أيل ذا الي ة 1997 ه ل من اللغ ةم ، بك ة العربي  ورومانياي
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   األردنية الهاشميـةالمملكة عن

  والتجـارةالصناعـة وزير
 هانـي الملقـي . د

  

   

   رومانياجمهوريـة عن

 ت واالتصـاالالنقـل وزير
  ريمـأنمارتن السيد

    
    

  
 


