
 اتفاقية
  بين

   الهاشميةاالردنية المملكة حكومة
  و

  االسبانية المملكة حكومة
  المتبادل لالستثماراتوالتشجيع الحماية حول

  
الطرفين "  اليهما فيما بعد بـ المشار المملكة االردنية الهاشمية وحكومة المملكة االسبانية،  حكومة ان

 ".المتعاقدين
  

 .المشترآةون االقتصادي فيما بينهما وذلك لمصلحة البلدين  التعاتعزيز منهما في رغبة
  

 اقليم ظروف مؤاتية لالستثمارات المقامة من قبل مستثمري احد الطرفين المتعاقدين في بايجاد منهما رغبة
 و.  الطرف المتعاقد االخر

  
 .المجالفز المبادرات في هذا  التشجيع والحماية لالستثمارات وفقًا لهذه االتفاقية سيحبان منهما ادراآًا

  
 : على ما يلياتفقتا قد
  

 )1 (المادة
 تعريفات

  
 :االتفاقية هذه لغايات

  
اي شرآة أو مواطن تابع الحد الطرفين المتعاقدين يقيم استثماره في اقليم  " مستثمر"  مصطلح يعني .1

 : المتعاقد االخرالطرف
      
ص الطبيعي من رعايا ذلك الطرف المتعاقد وفقًا الشخ " مواطن"  مصطلح يعني -أ  

 .لقوانينه
      
الشخص المعنوي أو اي آيان مؤسس أو منظم وفقًا " شرآة"  مصطلح يعني -ب  

 .والجمعيات المؤسسات والشرآات مثل  المتعاقد،لقوانين ذلك الطرف 
      
وفقًا لقوانين وانظمة الطرف المتعاقد جميع انواع االصول المستثمرة  " استثمار"  مصطلح يعني .2

 سواء اآانت مملوآة أو مسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل لالستثمارالمضيف 
 : تابع للطرف المتعاقد اآلخر وتشمل على وجه التحديد ال الحصرمستثمر

    
ات العينية  وغير المنقولة وحقوق الملكية االخرى مثل الرهونالمنقولة االموال )أ  

 . والحقوق المشابهةالكفاالت  االمتيازات،والعقارية،  
      
 والحصص وسندات الدين لشرآة أو اي نوع االسهم تجاري،  مشروع  شرآة، )ب  

 الشرآاتآخر من انواع المشارآة في 
      
 . باستثماريتعلق فميا نقدي أو اي اداء له قيمة مالية،  مبلغ في المطالبات )ج  
      
 .الحسنة الفنية والسمعة المعرفة التقنية،  العمليات  الفكرية، الملكية حقوق )د  
      
 نشاط اقتصادي وتجاري بموجب قانون أو عقد ويشمل اي في ممارسة الحق )هـ  

 .الطبيعية واستغالل المصادر استخراجامتيازات البحث عن،  
      



لمستثمرة أو المعاد استثمارها ال يؤثر على صفتها  في شكل االصول اتغيير اي    
 وفقًا لقوانين وانظمة الطرف التغيير ان يتم اجراء هذا شريطة  آاستثمارات،

 .لالستثمارالمتعاقد المضيف 
      
آافة المبالغ التي يدرها استثمار وتشمل بالتحديد ولكن دونما حصر،  " العوائد"  مصطلح يعني .3

 . رأس المال، االتاوات والرسومارباح  الفوائد،  وائد،الع  االرباح،
        
 الطرفين المتعاقدين والمجال الجوي لكالاالراضي والمياه االقليمية التابعة   " اقليم"  مصطلح يعني .4

 المانعة والجرف القاري الممتد خارج حدود المياه االقليمية،  االقتصاديةفوقهما باالضافة الىالمنطقة 
 لغايات أو حقوق سيادية وفقًا للقانون الدولي،  والية يمارس عليها اي من الطرفين المتعاقدين الذيو

 .استكشاف واستغالل والمحافظة على المصادر الطبيعية
      

 )2 (المادة
التطبيق مجال  

      
 االخرليم الطرف المتعاقد  على استثمارات مستثمرو اي من الطرفين المتعاقدين في اقاالتفاقية هذه تطبق

 .المقامة قبل أو بعد دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ
      

 )3 (المادة
  االستثماراتواجازة تشجيع

      
 المتعاقدين ويخلق ظروفًا مؤاتية لمستثمري الطرف المتعاقد اآلخر القامة الطرفين آل من يشجع .1

 .وانظمتهثمارات وفقًا لقوانينه  في اقليمه ويجيز مثل هذه االستاستثماراتهم
      
 على ذلك الطرف المتعاقد وفقًا لقوانينه يجب المتعاقدين استثمار في اقليمه،  الطرفين يجيز احد عندما .2

 وبتنفيذ اتفاقيات الترخيص وعقود االستثمار الموافقات الضرورية فيما يتعلق بمثل هذا منحوانظمته،  
 الحاجة على اصدار عند آال الطرفين المتعاقدين، يعمل.  االداريةارية أو المساعدات الفنية أو التج

 النظر عن بغض اآلخرين،  المؤهلينالتخويالت الضرورية المتعلقة بنشاطات المستشارين واالشخاص 
 .جنسياتهم

      
 )4 (المادة

 الحمايـــــة
      
 معاملةقدين في اقليم الطرف المتعاقد اآلخر  استثمارات مستثمري اي من الطرفين المتعامنح يجب .1

 .آاملينمنصفة وعادلة آما ويجب ان تتمتع هذه االستثمارات بحماية وامان 
 .الدولي باي حال من االحوال ان تقل هذه المعاملة افضلية عن تلك التي يحددها القانون يجوز وال

      
 تشغيل،  تعيقاي اجراءات غير منطقية او تمييزية   الطرفين المتعاقدين عدم اتخاذ من على آل ينبغي .2

 ان يراعى آل يجب.   هذه االستثماراتمثل أو تصفية بيع بـ، التوسع،  التمتع  استعمال،  صيانة،  ادارة،
 الطرف مستثمري المتعاقدين اية التزامات خطية يكون قد التزم بها فيما يتعلق باستثمارات الطرفينمن 

 .المتعاقد اآلخر
      

 )5(المادة
  ومعاملة الدولة االآثر رعايةالوطنية المعاملة

      
 في المقامة ألي من الطرفين المتعاقدين منح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد االخر يجوز ال .1

 الممنوحة الستثمارات مستثمريه أو استثمارات مستثمري اي دولة تلك اقل افضلية عن معاملةاقليمه،  
 .المعني اآثر افضلية للمستثمر ايهماة،  ثالث

      
  صيانة،  بادارة، ألي من الطرفين المتعاقدين معاملة مستثمري الطرف المتعاقد االخر فيما يتعلق يجوز ال .2



 اقل افضلية عن تلك الممنوحة لمستثمريه معاملة بـ التوسع أو التصرف باستثماراتهم،  التمتع  استعمال،
 .المعني اآثر افضلية للمستثمر ايهما  ثالثة،ي دولة أو مستثمري ا

      
 الطرفين احد من هذه المادة بانها تلزم 2 و1 ال تفسر المعاملة الممنوحة وفقًا لنصوص الفقرتين ان يجب .3

 أو امتياز يمنح من قبل تفضيل  معاملة،المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف االخر واستثماراتهم ميزة اي 
 -: المتعاقد االسبق ناتج عنالطرف

      
أو اي منظمة ) مستقبليقائم أو (  أو مالي اقتصادي جمرآي،  اتحاد في اي العضوية )أ  

 واقتصادية اقليمية،  
      
 أو ترتيب دولي متعلق آليًا أو جزئيًا بأمور الضرائب أو اي تشريع وطني اتفاقية اي )ب  

 .رائب أو جزئيًا بامور الضآليًامتعلق 
      

 )6 (المادة
)التأميم ( الملكية نزع  

      
 المتعاقد الطرف نزع ملكية أو تأميم استثمارات مستثمري اي من الطرفين المتعاقدين في اقليم يجوز ال .1

ما لم تكن هذه " ) نزع الملكية   : بـيشار اليها فيما بعد ( اآلخر أو اخضاعها الجراءات لها ذات االثر 
 تميزي اساس غير وعلى قانونية اصولية،  اجراءات ووفق قد اتخذت للمصلحة العامة،  جراءاتاال

 .وفعال مناسبومقابل دفع تعويض فوري،  
      
 ذيوع مساوية للقيمة السوقية لالستثمار المنزوع ملكيته قبل حدوث نزع الملكية أو التعويض قيمة تكون .2

 " ). التقييم تاريخ" يشار اليه فيما بعد بـ  (  االسبــقيكــون ايهماخبر نزع الملكية للعامة،  
      
 العملة تحسب قيمة التعويض بعملة قابلة للتحويل الحر بسعر الصرف السائد في السوق لتلك ان يجب .3

 التي تم تقييم للعملة السوق التجاري بسعر التعويض فائدة  ضمن ويجب ان تحسب آما.  بتاريخ التقييم
 ان يدفع التعويض بدون تأخير،  يجب.  تعويض بموجبها من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفعال

 . قابل للتحويل بحريةويكون
      
 الطرف الحد الطرفين المتعاقدين المتضرر من جراء نزع الملكية الحق بموجب قانون التابع للمستثمر .4

 اي أو فورية لقضيته من قبل السلطات القضائية بمراجعةية،  المتعاقد االخر والذي قام بعملية نزع الملك
أو دفع / تشمل المراجعة تقييم استثماره وبحيثجهة مختصة ومستقلة لدى الطرف المتعاقد االخير،  

 . وفقًا الحكام هذه المادةالتعويض
      
منشأة وفقًا للقوانين النافذة  المتعاقدين بنزع ملكية موجودات شرآة مؤسسة أو الطرفين يقوم احد عندما .5

 الطرف المتعاقد االخر حصص يجب على الطرف مستثمري يملك بها والتي اي جزء من اقليمه،  في
 وفعال فيما مناسب هذه المادة بشكل يضمن دفع تعويض فوري،  احكامالمتعاقد االسبق مراعاة تطبيق 

 .لحصصايتعلق باستثمارات مثل هؤالء المستثمرين المالكين لتلك 
      

 )7 (المادة
الخسائر عن التعويض  

      
 المتعاقد يمنح مستثمرو اي من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم في اقليم الطرف ان يجب .1

 اضطرابات  شغب،  ثورة، طوارىء وطنية،  حالة اخر،  مسلح نزاعاالخر لخسائر ناجمة عن حرب،  
 من قبل الطرف المتعاقد الممنوحة ال تقل افضلية عن تلك معاملة مشابهه،  اخرىمدنية أو اي احداث 

 فيما يتعلق وذلك اآثر افضلية للمستثمر المعني،  ايهمااالخير لمستثمريه أو مستثمري اية دولة ثالثة،  
 الناجمة حرة الدفعات تكون.   االضرار أو اي تسوية اخرىوتعويضباعادة الحال الى ما آان عليه 

 .تحويلال
      
 المستثمر التابع ألي من الطرفين يمنحمن هذه المادة،  ) 1( ورد في الفقرة بما االجحاف بدون .2



 تلحق به اضرار أو خسائر في اقليم والذي الحاالت المشار اليها في تلك الفقرة،  وفيالمتعاقدين،  
 -: االخر والناجمة عنالمتعاقدالطرف 

      
 .االخير أو جزء منها من قبل قوات أو سلطات الطرف تهممتلكا مصادرة -أ  
      
 لم والتي جزء منها من قبل قوات او سلطات الطرف االخير،  او ممتلكاته تدمير -ب  

 .تقتضيها ضرورة الموقف
      
 الى ما آان عليه او التعويض والذي يجب ان يكون في آل الحال في اعادة الحق    

 ويجب تأدية الدفعات الناجمة عن ذلك بدون آما.   وفعالمناسباالحوال فوري،  
 . للتحويل بحريةقابلةتأخير بحيث تكون هذه الدفعات 

      
 )8 (المادة

 التحويالت
      
 المتعاقدين حرية تحويل جميع الدفعات المتعلقة باستثمارات مستثمري الطرف الطرفين آل من يضمن )1

 : الذآر وليس الحصرسبيل هذه الحواالت على لوتشم.   االخرالمتعاقد
      
 االساسي والمبالغ االضافية الالزمة لصيانة أو تطوير أو توسيع المال راس .أ  

 .االستثمار
      
 ) .1( هي معرفة بالمادة آما  االستثمار، عوائد .ب  
      
 . لتسديد ديون متصلة باستثمارالمخصصة االرصدة .ج  
      
  .7 و 6 عليها في المادتين المنصوص التعويضات .د  
      
 .جزئيًا عن بيع أو تصفية االسثتمار آليًا أو الناجمة العوائد .هـ  
      
 .باالستثمار االخرى للعاملين من الخارج فيما يتعلق والمكتسبات العوائد .و  
      
 . عن تسوية اي نزاعالناجمة الدفعات .ز  
      
 قابلة للتحويل بحرية بسعر الصرف وبعملة تتم التحويالت وفقًا لهذه االتفاقية بدون تأخير،  ان يجب )2

 . التحويلبتاريخالسائد 
      

 )9 (المادة
  اخرىالتزامات تطبيق

      
 بينهماة  قوانين اي من الطرفين المتعاقدين أو االلتزامات الدولية الحالية أو المستقبليآانت اذا )1(

 استثمارات تمنح  محددة، عامة أو سواء قاعدة،  تحويباالضافة الى االتفاقية الحالية،  
 ان فيجب معاملة اآثر تفضيًال عن تلك الممنوحة بموجب هذه االتفاقية،  االخرالطرف المتعاقد 

 . الحاليةاالتفاقيةتسود هذه القاعدة بمدى افضليتها على 
      
 اي من الطرفين المتعاقدين اية احكام تفضيلية نشأت بينه وبين مستثمر من  يراعيان يجب )2(

 . االحكام بهذه االتفاقيةهذه ال تتأثر مثل بحيث المتعاقد االخر،  الطرف
      

 )10 (المادة
 الحــــلول

  



ثمريه بموجب ضمان او  له مبلغًا من المال ألي من مستتابعة احد الطرفين المتعاقدين او اية هيئة  دفع اذا
 المتعاقد المخاطر الغير تجارية بشأن استثمار تابع الي من مستثمريه في اقليم الطرف ضدتامين وفقًا لعقد 

 ان يعترف بانتقال اي حق او مطالبة لهذا المستثمر الى الطرف االخير على الطرف المتعاقد فيجباالخر،  
.  تعويضهرسة الحقوق والمطالبات الى ذات المدى آالطرف الذي تم  الهيئة التابعة له بمماأوالمتعاقد االسبق 

 االسبق او اية هيئة تابعة له المستفيد المباشر من اي تعويض يكون المتعاقد الحلول سيجعل من الطرف هذا
 . بهمخوًالالمستثمر 
      

 )11 (المادة
  بين الطرفين المتعاقدينالنزاعات تسوية

      
 بخصوص تفسير أو تطبيق هذه المتعاقدينكن تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين  امان  ينبغي، .1

 الدبلوماسيةاالتفاقية من خالل القنوات 
      
 على تسوية النزاع بهذه الطريقة خالل ستة اشهر من تاريخ بدء المفاوضات فيجب عرضها تعذر اذا .2

 . المتعاقدينهيئة تحكيم خاصة بناءًا على طلب اي من الطرفين
      
 آل من الطرفين المتعاقدين محكم ويقوم هذان المحكمان يعين:   هيئة التحكيم بالطريقة التاليةتشكيل يتم .3

 ثالثة اشهر والرئيس خالل خمسة خالل تعيين المحكمان يتم.   رئيس للهيئةثالثةبتسمية مواطن لدولة 
 . االخر برغبته باحالة النزاع الى هيئة تحكيمالطرفن اشهر من تاريخ اعالم اي من الطرفين المتعاقدي

      
 ألي من يجوز  المادة، من هذه 3 تتم التعيينات الالزمة خالل الفترات الزمنية المحددة في الفقرة لم اذا .4

 الجراء رئيس محكمة العدل الدولية دعوة  آخر، حال غياب اي اتفاق وفي  المتعاقدين،الطرفين 
 العدل الدولية مواطنًا ألي من الطرفين المتعاقدين أو تعذر عليه محكمة آان رئيس اذا.  الالزمةالتعيينات 

 وفي العدل الدولية الجراء التعيينات الالزمة،  محكمة دعوة نائب رئيس تتم المذآورة،  بالمهمةالقيام 
 وتعذر عليه آذلك القيام نالمتعاقديحال آون نائب رئيس محكمة العدل الدولية مواطنًا ألي من الطرفين 

 والذي ال يكون مواطنًا االقدمية دعوة عضو محكمة العدل الدولية التالي في يجببالمهمة المذآورة،  
 .الالزمةألي من الطرفين المتعاقدين الجراء التعيينات 

      
ا في هذه االتفاقية او  المنصوص عليهاالحكام قرارها استنادًا على احترام القانون،  التحكيم هيئة تصدر .5

 .بها المعترف ولي الطرفين المتعاقدين باالضافة الى قواعد القانون الدبينفي االتفاقيات االخرى النافذة 
 . هيئة التحكيم االجراءات الخاصة بهاتحدد يتفق الطرفين المتعاقدين على خالف ذلك،  لم ما .6
      
 .المتعاقديناالصوات ويكون القرار نهائي وملزم لكل من الطرفين  قراراتها باغلبية التحكيم هيئة تتخذ .7
      
 وتقتسم.   في اجراءات التحكيموتمثيله المتعاقدين تكاليف عضوه في الهيئة،  الطرفين آل من يتحمل .8

 تكاليف رئيس هيئة التحكيم مناصفة بين الطرفين المتعاقدين ومع ذلك،  ذلك في بماالمصاريف االخرى،  
 اعلى من التكاليف ويكون القرار ملزمًا لكال الطرفين نسبة ان تقرر تحميل احد الطرفين المتعاقدين للهيئة

 .المتعاقدين
      

 )12 (المادة
  بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد االخرالنزاعات تسوية

      
تثمر من الطرف المتعاقد االخر فيما يتعلق  تنشأ بين احد الطرفين المتعاقدين ومسقد التي النزاعات .1

 قبل المستثمر للطرف المتعاقد االسبق،  من بالمعنى المحدد بهذه االتفاقية يجب ان يبلغ خطيًا،  باستثمار
 امكن تسوية الخالفات بين الطرفين عن طريق انينبغي .  يتضمن هذا االبالغ معلومات مفصلةبحيث

 . االتفاق الودي
      
،  )1 (الفقرة تسوية النزاع وديا خالل ستة اشهر من تاريخ التبليغ الخطي المشار اليه في تعذر اذا .2

 : المستثمر الىاختيار احالة النزاع حسب فيجوز
      



  أو في اقليمه،  االستثمار المقام لدى الطرف المتعاقد،  المختصة المحكمة -  
      
لقواعد التحكيم المنبثقة عن لجنة االمم المتحدة للقانون  التحكيم وفقًا لغرض مشكلة هيئة -  

 أو  الدولي،
      
 والمعروض نزاعات االستثمار بين الدول ورعايا الدول االخرى،  لتسوية الدولي المرآز -  

 المتعاقدين حال اصبح آال الطرفين في،  18/3/1965للتوقيع في واشنطن بتاريخ 
 .موقعين على هذه االتفاقية

      
 -: يستند التحكيم الى ان يجب .3
      
 .المتعاقدين واالتفاقيات االخرى النافذة بين الطرفين االتفاقية هذه أحكام -  
 . الدولي المعترف بها عالميًاالقانون ومبادئ أحكام -  
      
ألحكام المتعلقة  اشاملة المتعاقد الذي أقيم االستثمار في إقليمه،  للطرف الوطني القانون -  

 .بتنازع القوانين
 عقد ضمان بموجب يدعي بتقاضي المستثمر لتعويض أن  النزاع، في الطرف للطرف المتعاقد،  يجوز ال .4

 .أو تأمين فيما يتعلق بكل أو جزء من خسارته
      
قرارات التحكيم وفقًا  آل طرف متعاقد بتنفيذ يلتزم نهائية وملزمة لطرفي النزاع،  التحكيم قرارات تكون .5

 .الوطنيلقانونه 
      

 )13 (المادة
وانتهاؤها مدتها حيز التنفيذ،  االتفاقية دخول  

      
 يقوم بموجبه أي من الطرفين المتعاقدين الذي حيز التنفيذ بتاريخ التبليغ األخير  االتفاقية هذه تدخل .1

 الدولية حيز التنفيذ االتفاقيات الالزمة لدخول توريةالدس  اإلجراءاتبإبالغ الطرف المتعاقد اآلخر بان 
 عشر سنوات وتستمر بعد مقدارها هذه االتفاقية سارية المفعول لمدة اولية تبقى.  لديه قد تم استكمالها

 المتعاقدين الطرف المتعاقد االخر الطرفينذلك سارية المفعول لفترة غير محددة ما لم يخطر اي من 
 مدة العشر انتهاء عند.   عشر شهرًا من تاريخ انتهاؤهااثنيل باالتفاقية وذلك قبل برغبته بانهاء العم

من قبل ) قبل اثني عشر شهرًا(  العمل بهذه االتفاقية بناءًا على اشعار خطي انهاء يجوزسنوات االولى،  
 . الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد االخرمناي 

      
 جميع احكام المواد االخرى تستمر التي تمت قبل تاريخ انتهاء هذه االتفاقية،  باالستثمارات يتعلق فيما .2

 . سنوات اضافية من تاريخ االنتهاءعشربالنفاذ لمدة 
  

 . الموقعان ادناه المفوضان حسب االصول بتوقيع هذه االتفاقيةقام لذلك واثباتًا
  

  االسبانية، اصليتين باللغات العربية،  نسختين من،  1999 من تشرين االول لعام 20 في في مدريد حررت
 . جميعها متساوية آنصوص رسميةالنصوص وهذه واالنجليزية

  
  المملكة االسبانيةحكومة عن  االردنية الهاشميةالمملكة حكومة عن

  
            

  
 


