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TRIMs  إتف قيا ت سبي  سراتثم   سيمتعلقا
 ب يتج  ة     
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Speculator   ِسيُمض  ب  
United Nation Conference on Trade & 

Development  
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World Trade Organization W.T.O منظما سيتج  ة سيع يميا 
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إعدادالطالبة

سميةحسينمحفوظ



إشرافالدكتور

محمودالشوابكة



صُ الُملخَّ

ه  الدِّراَسةُ َموُضوَع اإلطَار  القَانُون يِّ  ف ي األُرُدنِّ ف ي َضوء  أَحَكام   األجنبيَلستثمار لتَُعال ُج هَذ 

َلل  البَْدء   ن خ  يَّة  م  يد  في الفصل األول ُمنظَّمة  التِّجاَرة  الَعالم  يد  َمفهُوم  االست ثَمار  وتَعر يف ه  َوتحد  ب تحد 

نهُ  َموق ف   سََلم  واْلَغرب  والَعرب  م  يد  َمفهُوم  االست ثَمار  ف ي األُرُدنِّ َعلَى َضوء  قَانُون  ، اإل  ثُمِّ تَحد 

يم  است ثَماَرات  َغير  األُرُدنيِّين رقم ) 2014( لسنة  30االست ثَمار  رقم ) ( لسنة 77وكذلَك ن ظام  تَنظ 

ر  ب ُمقتََضى أَحَكام  الَما 2016 اد  ن قَانُون  االست ثَمار  رقم )10دَّة )الصَّ الَّذ ي َجاَء  2014( لسنة  30( م 

يَلً َعن النِّظام   يَل 2000( لسنة  54رقم ) بَد  ن تَاريخ  االست ثمار  ف ي األُرُدنِّ ، ت ه  وتَعد  ثُمَّ َشرحٍ ، بَْدًءا م 

يحيٍّ َعن هَيئة  االست ثمار  األُرُدنيَّة   ريَن ، تَوض  وء  َعلى الَمزاي ا والَحواف ز  ل لُمستَثم  ن ثُمِّ تَسل يط  الضَّ وم 

يح  القُيود  ، ف ي األُرُدنِّ ين غير األردني َلل  تَوض  ن خ  ياَسة  االست ثَماريَّة  ف ي األُرُدنِّ م  ق  إ لى السِّ ثُمَّ التَّطرُّ

ن االست ثمار  ف ي بَعض  الق طاَعات  الَوار دة  َعلى الق طاَعات  َسواًء تلَك القُيود  الَّتي تَ  منَُع َغيَر األُرُدنيِّيَن م 

ن الدِّراَسة   ل  م  ة  الَّتي تَحُكُم َجميَع ن سب  االست ثمار  َحيُث كان  هَذا ف ي الفَصل  األَوَّ د  الَعامَّ  .أو ت لَك القَواع 

ا الفَصُل الثَّاني فكاَن ب عنَوان  است ثمار   لِّ ُمنظَّمة  التِّجاَرة  غير األردنيين أمَّ ف ي األُرُدنِّ ف ي ظ 

يَّة   ن ُمستَوجبات  د راَسة  َمدى ُمَواَءمة  التَّشريعات  ، العالم  األرُدنيَّة  ل نظام  ُمنظَّمة  التِّجارة  فكاَن م 

نَد تَح َلل  الوقُوف  ع  ن خ  يَّة  أْن أستَهلَّ هَذا الفَصَل ب التَّعر يف  ب منظَّمة  التِّجاَرة  الَعالميَّة  وَذلك م  ديد  الَعالم 

يَّة   ئ ها، ونَشأَت هَا، َمفهُوم  ُمنظَّمة  التِّجاَرة  الَعالم  نَد واتِّفاق يَّ ، َومباد  َن الُمه مِّ أيًضا الوقُوف  ع  ات ها. وكاَن م 

يم  إ جراَءات  االست ثمار  أاَل يَّة  الَّتي لَها َعَلقَة  ب تنظ  ن أهمِّ اتِّفاقيَّات  ُمنظَّمة  التِّجارة  الَعالم  َوه ي  َواحدٍة م 

لة  ب التِّجارة  الَّتي َكانت  َلل  تَسليط  ، ن تاَج َجولة  األُوروغواياتِّفاقيَّةُ تَداب ير  االست ثَمار  الُمتَّص  ن خ  م 

لة  ب التِّجارة   وء  َعلى تَعر يف  اتِّفاق يَّة  تَداب ير  االست ثمار  الُمتَّص  ئيسيَّة  ، الضَّ يت هَا واألحَكام  الرَّ وأهمِّ

َمامه   ُوُصوالً إلى ُحزَمة  القَوان ين  والتَّشر يَعات  األُرُدنيَّة  الَّتي .لَلتِّفاق يِّة   هَا األُرُدنُّ ل تسه يل  انض  أَقرَّ

يَّة   مام  ل لُمنظَّمة  وُمقاَرنَة  ، ل ُمنظََّمة  التِّجاَرة  الَعالم  ياسات  واإلجراَءات  الَّتي التَزَم ب ها األُردنُّ لَلنض  والسِّ

يَّة    . ُكلِّ َذلَك َمع أحَكام  ُمنظََّمة  التِّجاَرة  الَعالم 


