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 اإلىـجاء
 

أىجي ىحه الجراسة لؤلمة العخبية العطيسة، لػششي سمصشة عسان، وشغ اإليسان والحكسة. 
حفطو هللا  الدمصان قابػس بغ سعيج السعطعنيزة عسان حزخة صاحب الجبللة  ولقائج وباني

 ورعاه، رجل الدبلم والحياد.

أىجي ىحه الجراسة لمحيغ عمسػني بأن اإلندان مػقف... وأن الحخية حق مقجس... وأن 
 ، وردا  ابحقيس ، وعخفانا  اليس ، وفاء  ي  الػاجبات اإلندانية... إلى والج الجفاع عغ ىحا الحق مغ أنبل

 ميسا عسمشا وميسا قجمشا. اجازييسأستصيع أن ألجسائميع، التي لغ 

عمى السحبة والػفاء،  ، فيع سشجي وىع عزجي... جسعشا هللا وإياكع في دار الفشاءوإلخػاني
 دار البقاء دار السدتقخ...دار الشقاء... دار الرفاء...مع األنبياء والرالحيغ.وفي 
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 الذكخ والتقجيخ
 

نعع عميو بالعقل فسيده عغ سائخ السخمػقات وعمسو البيان وأالحي خمق اإلندان  الحسج هلل
والربلة والدبلم عمى خاتع األنبياء والسخسميغ قائج الغخ السحجميغ وشفيع السحنبيغ وصاحب السقام 

 رسػل اإلندانية الحي بمل الخسالة السحسػد الحي تسيد بو عغ جسيع األوليغ واآلخخيغ، سيجنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
خ لمبذخية جسعاء، وعمى آلو وأصحابو الغ ونحيخا   وبذيخا   وجعمو هللا تعالى ىاديا  ، أدى األمانةو 

 السياميغ.

]سػرة  "عحابي لذجيج غ كفختع إن  ئ  جنكع ول  ي  كع لئغ شكختع ألز ذن رب  "وإذا تأ   :تعالى هللا قال
فالحسج والذكخ هلل هلالج لج وعبل "، يذكخ الشاس ال يذكخ هللا مغ ال "وقال رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص [7إبخاىيع: آية 

د والبقاء والجػد والشعساء الحي أنعع شأنو صاحب الحسج والثشاء والسغ والعصاء والفخخ والبياء والع
عانشي عمى إنجاز ىحا الجيج الستػاضع وإخخاجو إلى الشػر وسخخ لي أيادي بيزاء كان ليا عمي وأ 

 عطيع الفزل وشيب األثخ.

 –/ عمي بغ خالج قصيذات ديل الذكخ ووافخ التقجيخ لمجكتػرتقجم بجأأن  يدعشي إالوال 
جامعة العمػم اإلسبلمية العالسية، لتفزمو عمي وتكخمو بالسػافقة عمى  –دكتػر القانػن التجاري 

أستاذ  –/ عادل بغ فميح العمي لجكتػرلؤلستاذ ا، و خارجيا   بإعتباره مذخفا   اإلشخاف عمى الخسالة
لظ أتقجم وكح .داخميا   مذخفا   باعتبارهجامعة اإلسخاء الخاصة  –الزخيبي السالية العامة والتذخيع 
 لجشة السشاقذة، لتفزميع بإعصائي مغ وقتيع الثسيغ ولسا قجمػه لي عزاءبعسيق الذكخ والتقجيخ أل

 مغ نرح وتػجيو بشاء.

مشيع بالداد  ق الشجاة ، الحيغ تدودتػ وش الطبلم.بسثابة الشػر في  أندى مغ كانػا لي وال
 أحرج لكع مازرعتػه. فبل يدعشي إالن العمع نػر ومبادئ وأخبلق وقيع.. فيا أنا بأ والحيغ عمسػني

نجاح ىحه متشان لسا قجمتػه لي في سبيل تحقيق وإكع عسيق الذكخ ووافخ التقجيخ واالأن أقجم ل
ج كمية القانػن بجامعة صحار سابقا  عسي ـلمجكتػر/ حديغ بغ سالع الحىب  الخسالة. فالذكخ مػصػل

ىيفاء خالج باعمػي. فبل واألستاذة/ ـ  مجيخ السشصقة الحخة بالسديػنة ـواألستاذ/ صبلح العمػي  ـ
وجداكع هللا  عمى رد جسائمكع، هللا أن يعيششي، راجيا  مغ كع في رسالتييدعشي إال أن أسصخ أسساء

 العمع وعشي خيخ الجداء.عغ أمة 

التي لع  وشعبا   مكة األردنية الياشسية أرضا  سويقتزي واجب العخفان أن أتقجم بالذكخ لمس
وإلى بمجي الغالي  ،والعخيقة أصبل   والكخيسة مشبتا   فييا بػحذة االغتخاب فيي الصيبة أىبل   شعخ يػما  أ

 وكل الػالء واالنتساء. ووفاء   سمصشة عسان حبا  



 و 

و فكخة وخحلتشي الحاكخة مغ تحكخ الحيغ وقفػا معي وسانجوني ودعسػني بسبلحطة أوإلى كل 
وأسأل هللا العمي العطيع بأسسائو الحدشى وصفاتو العمى أن  ،سسائيع كل الذكخ والتقجيخ والعخفانأ

 نو ولي ذلظ والقادرالكخيع وأن يشفع بيحه الجراسة العباد والببلد إ لػجيو يتقبل ىحا العسل خالرا  
 عميو والحسج هلل رب العالسيغ.
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 ح 

 السمخص
 الشغام القانؾني لالستثسار في مشظقة صحار الحخة وفق أحكام القانؾن العساني 

 )دراسة مقارنة(
 إعجاد الظالب

 أحسج بؽ سالؼ بؽ حفيظ بؽ دمحم باعسخ
 السذخف
 عادل العمياألستاذ الجكتؾر 

 السذخف السذارك
 عمي قظيذات الجكتؾر

وذلظ وفق أحكام  ،صحار الحخةالقانػني لبلستثسار في مشصقة  شطامتشاولت ىحه الجراسة ال
عتبارىا جيج دور السشصقة الحخة في صحار باىحه الجراسة عمى محاولة تح ، وتختكدالقانػن العساني

وذلظ  ،أداة اقترادية فعالة في جحب واستقصاب االستثسارات األجشبية وتحفيد االستثسارات السحمية
مغ خبلل دراسة الجػانب القانػنية وتحجيج الحػافد والسدايا والتدييبلت والزسانات السقجمة مغ 

 .حكػمة سمصشة عسان لمسدتثسخ
وتيجف ىحه الجراسة إلى تحجيج الجية السعشية بإدارة وتذغيل السشاشق الحخة وتحجيج األنذصة 

عخف عمى األسذ التي يقػم عمييا االستثسار السدسػح بيا والسحطػر مداولتيا في ىحه السشاشق. والت
ىجاف السشاشق الحخة بالشدبة لمجول السزيفة والسدتثسخ السشاشق الحخة مغ خبلل التصخق أل في

، والتعخف عمى الػسائل القانػنية ىحه السشاشق بيان العػامل التي تؤثخ عمى نجاح وتعثخكحلظ و 
 تيا مع السشاشق الحخة مػضع الجراسة. الجاعسة لبلستثسار في مشصقة صحار الحخة ومقارن

ػضع السقارنة لع سمصشة عسان والجول من ج التي تػصمت إلييا ىحه الجراسة أأما أىع الشتائ
ن سشاشق الحخة عغ اآللية التي يمجأ إلييا السدتثسخو في تذخيعاتيا الستعمقة بال تقع بتزسيغ نرػص

وبيغ سمصات ىحه الجول أو بيشيع وبيغ  لتدػية السشازعات االستثسارية التي قج تحجث بيشيع
  السدتثسخيغ اآلخخيغ داخل السشاشق الحخة أو خارجيا.



 ط 

اعسة يػصي بو الباحث في ىحه الجراسة قيام سمصشة عسان بإضافة ضسانات د وأىع ما
لدمصشة  عغ الزسانات السشرػص عمييا بالشطام األساسي فزبل   لبلستثسار في مشاشقيا الحخة؛

لسشاشق الحخة، كقياميا بإبخام معاىجات ثشائية مع دول السدتثسخيغ الحيغ يدتثسخون وقانػن ا عسان
أن يكػن لجى الدمصشة  وكحلظلبلستثسار فييا،  وذلظ لسا قج يذعخ السدتثسخ بالصسأنيشة ،فييا

سياسة  تصبقو في السشاشق الحخة باالستثسار  تعشي مؤسدة لمسشاشق الحخة )أو ىيئة السشاشق الحخة(
لكي يكػن  ؛إنذاء مخكد تحكيع تجاري بتػصي ىحه الجراسة  خيخا  وأ وواضحة، استثسارية مػحجة

 .داعسا  لبيئة األعسال في الدمصشة


