
  

  اتفاقيـة 

  بيـن

  حكومة اململكة األردنية اهلامشية 

  وحكومة الواليات املتحدة األمريكية

Uحول التشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمار  

    

  ؛" ) الفريقني املتعاقدين " ويشار إليها فيما بعد بـ ( ان حكومة اململكة األردنية اهلامشية وحكومة الواليات املتحدة األمريكيـة 

ة منهما بتعزيز املزيد من التعاون االقتصادي بينهما فيما يتعلق باالستثمار من قبل مواطين وشركات كل من الفريقني املتعاقدين رغب 
  يف إقليم الفريق املتعاقد اآلخر ؛

مية االقتصادية وإدراكا منهما ان االتفاق على املعاملة اليت ستتم بينهما ملثل هذا االستثمار سيحفز تدفق رأمسال اخلاص والتن 
  للفريقني املتعاقدين ؛

ومن منطلق اتفاقهما على ان وجود إطار مستقر لالستثمار سيؤدي اىل االستعمال األقصى والفعال للموارد االقتصادية وسيحسن 
  من مستويات املعيشة ؛

  ام حقوق العمال املعترف ا دوليا ؛واعترافا منهما ان تنمية الروابط االقتصادية وروابط األعمال ميكن ان تؤدي اىل تعزيز احتر

  ومن منطلق اتفاقهما على ان هذه األهداف ميكن حتقيقها دون التراخي يف إجراءات الصحة والسالمة والبيئة ذات التطبيق العام ؛

  وانطالقا من قرارمها بإبرام اتفاقية حول تشجيع االستثمار ومحايته املتبادلة 

  :فقد اتفقنا على ما يلي  

  )1(دة املـا

Uالتعريفـات  



  :لغايات هذه االتفاقية 

تعين أي هيئة مت تأسيسها او تنظيمها مبوجب القانون املطبق ، سواء كانت أم مل تكن ـدف اىل الربح ، وسواء " شركة ) " أ(
شاريع املشتركة او كانت مملوكة او مسيطرا عليها من قبل القطاع اخلاص او احلكومة وتشمل الشركة او الشراكة او االئتمان او امل

  .املؤسسة الفردية او الفرع ، او الرابطة او أي هيئة أخرى 

  .تعين شركة مؤسسة او منظمة مبوجب قوانني ذلك الفريق املتقاعد " شركة الفريق املتقاعد ) " ب(

  .يعين شخصا طبيعيا من رعايا الفريق املتقاعد مبوجب قانونه املطبق " مواطن الفريق املتقاعد ) " ج(

عائد ملواطن او لشركة يعين كافة أنواع االستثمارات اململوكة او املسيطر عليها بشكل مباشر او غري مباشر من " استثمار ) " د(
  -:قبل ذلك املواطن او تلك الشركة وتشمل االستثمار املؤلف من او الذي يأخذ الشكل التايل او يتكـون منه 

  شركة ؛) 1(

ال األخرى من املشاركة يف رأس املال وكذلك السندات واسناد القرض واألشكال األخرى من احلصص واألسهم او األشك) 2(
  .حقوق ديون شركة ما 

احلقوق التعاقدية مثل عقود تسليم املفتاح وعقود املقاولة او اإلدارة او عقود اإلنتاج او مقامسة العائدات واالمتيازات او العقود ) 3(
  .األخرى املشاة 

ل املادية وتشمل العقارات واألموال غري املادية مبا يف ذلك احلقوق مثل عقود اإلجيار والرهونات وحقوق احلجز األموا) 4(
  .والتعهدات 

  امللكية الفكرية ،) 5(

  وتشمل حقوق التأليف واحلقوق املتعلقة ا

  حقوق امللكية الصناعية

  براءات االختراع

  حقوق أنواع املصانع

  مناذج االستعمال 

  ميم الصناعية واسماتالتصا

  حقوق تصاميم شبكات أشباه املوصالت



  دالالت املنشأ

  األسرار التجارية فيها املعرفة الفنية

  املعلومات السرية لألعمال

  عالمات التجارة واخلدمات ، و

  األمساء التجارية ، و

  احلقوق املمنوحة مبوجب القانون مثل الرخص والتصاريح) 6(

  .ستثمار ال يؤثر يف طبيعته كاستثمار ان أي تغيري يف شكل اال

  .يعين استثمار مواطن او شركة من فريق متعاقد يف أراضي الفريق املتعاقد اآلخر " االستثمار املشمول ) " هـ(

  .تعين شركة مملوكة او مسيطرا عليها من خالل حقوق ملكية لفريق متعاقد " مصلحة حكومية ) " و(

ويضا ممنوحا من قبل سلطة االستثمار األجنبية التابعة لفريق متعاقد اىل استثمار مشمول او اىل يعين تف" تفويض استثمار ) " ز(
  .مواطن او شركة من الفريق املتعاقد اآلخر 

تعين خطية بني السلطات الوطنية لفريق متعاقد واستثمارا مشموال او مواطنا او شركة من الفريق املتعاقد " اتفاقية استثمار ) " ح(
   حبيث ؛اآلخر

  متنح حقوقا تتعلق باملوارد الطبيعية او موجودات أخرى تسيطر عليها اهليئات الوطنية ؛ و) 1(

  .االستثمار او املواطن او الشركة املعتمد عليه يف تأسيس او متلك استثمار مشمول ) 2(

ستثمار بني الدول ومواطين الدول األخرى تعين اتفاقية تسوية منازعات اال" االتفاقية الدولية لتسوية منازعات االستثمار ) " ط(
   .1965 آذار 18املربمة يف واشنطن بتاريخ 

  يعين املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار املؤسس مبوجب االتفاقيـة الدولية لتسوية منازعات االستثمار ، و" املركز ) " ي(

  . عن جلنة األمـم املتحدة لقانون التجارة الدويل تعين قواعد التحكيم الصادرة"قواعد يونسيترال للتحكيم ) " ك(

   

  )2(املـادة 



Uمعاملة االستثمار ومحايته  

فيما يتعلق بإقامة االستثمار املشمول ومتلكه وتوسيعه وإداراته وتوجيهه وتشغيله وبيعه او التصرف به بأي شكل آخر ، يلتزم ) 1(
لة اليت مينحها يف أوضاع مماثلة لالستثمارات يف أراضيه والعائدة ملواطنيه او كل فريق متعاقد مبنع معاملة ال تقل أفضلية عن املعام

ويشار ( او الستثمارات يف أراضيه عائدة ملواطين او شركات دولة ثالثة " ) املعاملة الوطنية " ويشار إليها فيما بعد بـ ( شركاتـه 
" و " املعاملة الوطنية " واملشار إليهما فيما بعد بـ . ( كون األفضل أيهما ي" ) معاملة الدولة األكثر تفضيال " إليها فيما بعد بـ 

، ويلتزم كل فريق متعاقد بأن تقوم مؤسساته احلكومية فيما تقدمه من بضائع او خدمات مبنح " ) ومعاملة الدولة األكثر تفضيال 
  .االستثمارات املشمولة املعاملة الوطنية ومعاملة الدولة األكثر تفضيال 

يف القطاعات او فيما ) 1(جيوز لفريق متعاقد ان يتبىن او حيافظ على استثناءات لاللتزامـات املنصوص عليها يف الفقرة ) أ(2()
وعند تبين مثل هذا االستثناء ال جيوز لفريق املتعاقد ان يفرض التنازل كليا . يتعلق باملسائل املنصوص عليها يف ملحق هذه االتفاقية 

  .ثمارات املشمولة والقائمة يف وقت نفاذ هذا االستثناء او جزئيا عن االست

على اإلجـراءات املنصوص عليها يف االتفاقيات متعددة األطراف اليت ) 1(ال تطبق االلتزامات املنصـوص عليها يف الفقرة ) ب(
  . الفكرية مت إبرامها حتت مظلة املنظمة العاملية للملكية الفكرية واملتعلقة بتملك او حفظ حقوق امللكية

يلتزم كل فريق متعاقد مبنح االستثمارات املشمولة يف كل األوقات معاملة عادلة ومنصفة ومحاية وضمانة كاملتني ويلتزم يف ) أ(3()
  .أي حال بعدم منح معاملة تقـل تفضيال عن تلك املطلوبة يف القانـون الدويل 

يقوم وعن طريق إجراءات تنطوي على التمييز او غري املعقولية ان خيل ال حيق ألي من الفريقني املتعاقدين وبأية وسيلة ان ) ب(
  .بإدارة االستثمارات املشمولة وتوجيهها وتشغيلها وبيعها او بأي تصرف آخر ا 

  .يلتزم كل فريق متعاقد بتوفري وسائل فعالة لتأكيد االدعاءات وتنفيذ احلقوق فيما يتعلق باالستثمارات املشمولة ) 4(

هد كل فريق متعاقد بأن تنشر يف احلال قوانينه وأنظمته وممارساته اإلدارية وإجراءاته ذات التطبيق العام وقراراته القضائية يتع) 5(
  .فيما خيص او يؤثر على االستثمارات املشمولة او ان تكون متوفرة عالنية 

   

  )3(املـادة 

Uاملصادرة والتعويض عنها  

اقدين ان يصادر او يؤمم استثمارا مشموال سواء كان ذلك بشكل مباشر او غري مباشر عن ال جيوز ألي من الفريقني املتع) 1(
باستثناء ما يكون لغرض عام ؛ وبأسلوب غـري متييزي ، بعد دفع تعويض ") املصادرة (" طريق إجراءات تعادل املصادرة او التأميم 

  ) .3 (2دئ العامة للمعاملة املنصوص عليها يف املادة فوري متناسب وفعال طبقا إلجراءات الصحيحة قانونا ومبوجب املبا



(" يتوجب دفع التعويض بدون تأخري ومبا يعادل القيمة السوقية العادلة لالستثمار املصادر فورا قبل اختاذ إجراء املصادرة ) 2 ( 
قيمة السوقية العادلة أي تغريات وجيب ان ال تعكس ال. ؛ ويكون قابال للتحصيل بشكل كامل وللتحويل حبرية ") تاريخ املصادرة 

  .يف القيمة حدثت بسبب ان إجراء املصادرة أصبح معلوما قبل تاريخ املصادرة 

اذا كانت القيمة السوقية العادلة حمددة بعملة قابلة للتداول حبرية فإن التعويض املدفوع جيب ان ال يقل عن القيمة السوقية ) 3(
  .الفائدة بنسبة جتارية معقولة لتلك العملة ، تتحقق من تاريخ املصادرة وحىت تاريخ الدفع العادلة يف تاريخ املصادرة ، زائدا 

 حموال اىل عملة الدفـع -اذا كانت القيمة السوقية العادلة حمددة بعملة غري قابلة لالستعمال حبرية فإن التعويض املدفوع ) 4 ( 
  -: يقل عن  جيب ان ال–بسعر الصرف السائد يف السـوق بتاريخ الدفع 

القيمة السوقية العادلة بتاريخ املصـادرة حمولة اىل عملة قابلة لالستعمال حبرية على أساس سعر الصرف السائد يف السوق يف ) أ ( 
  ذلك التاريخ ؛

  .الفائدة بنسبة جتارية معقولة لتلك العملة القابلة لالستعمال حبرية تتحقق من تاريخ املصادرة حىت تاريخ الدفع ) ب(

   

  )4(املـادة 

Uةالتعويض عن األضرار بسبب احلرب واألحداث املشا  

يلتزم كل فريق متعاقد مبنح االستثمارات املشمولة املعاملة الوطنية ومعاملة الدولة األكثر تفضيال بالنسبة ألي إجراء يتعلق ) 1 ( 
ر او ثورة او حالة طوارئ وطنية او عصيان او باخلسائر اليت متىن ا االستثمارات يف أراضيها بسبب حرب او نزاع مسلح آخ

  .حوادث شغب مدنية او أحداث مشاة 

يف احلالة اليت متىن ا ) 3( من املادة 4 اىل 2يلتزم كل فريق متعاقد برد امللكية او دفع تعويض حسبما ورد يف الفقرات ) 2 ( 
سلح آخر او الثورة او حالة الطوارئ الوطنية او العصيان او االستثمارات املشمولة خبسائر يف أراضيه بسبب احلرب او أي نزاع م

  -:حوادث الشغب املدنية او أحداث مشاة ، واليت تنتج عن 

I.  االستيالء على كل من االستثمارات او جزء منها من قبل قوات الفريـق املتعاقد او سلطاته ،او  

  .يق املتعاقد او سلطاته بشكل مل تتطلبها ضرورة املوقف تدمري كل هذه االستثمارات او جزء منها من قبل قوات الفر) ب(
   

  )5(املـادة 
Uالتحويـالت  



يسمح كل فريق متعاقد بإجراء كافة التحويالت املتعلقة باالستثمار املشمول حبرية وبدون تأخري مـن واىل أراضيه ، وتشمل ) 1(
  :هذه التحوالت 

  املسامهات يف رٍأس املال ؛) أ(
  د األسهم واألرباح الرأمسالية والعائدات من بيع االستثمار كله او أي جزء منه او من تصفيته اجلزئية او الكلية ؛األرباح وعوائ) ب(
  الفائدة ودفعات العائدات وأتعاب اإلدارة املساعدة الفنية وغريها ؛) ج(
  الدفعات اليت تتم مبوجبعقد مبا يف ذلك اتفاقية قرض ؛) د(
  والدفعات النامجة عن نزاع حول االستثمار ؛) 4(و ) 3 (التعويض مبوجباملادتني) هـ(
  مكاسب مواطن من فريق متعاقد يف أراضي الفريق املتعاقد اآلخر فيما يتعلق باستثمار مشمول لذلك املواطن ، و) و(
  .أشكال الدخل األخرى ) ز(
  .ر الصرف السائد يف السوق بتاريخ التحويل يسمح كل فريق متعاقد بأن تتم التحويالت يف عملة قابلة للتداول حبرية وبسع) 2(
يسمح كل فريق متعاقد للعوائد العينية بأن تتم كما هو مسموح به او حمدد يف تفويض استثمار او اتفاقية استثمار او يف اتفاقية ) 3(

  .خطية أخرى بني الفريق املتعاقد واستثمار مشمول او مواطن او شركة من الفريق املتعاقد اآلخر 
، جيوز للفريق املتعاقد ان مينح إجراء حتويل عن طريق التطبيق املنصف لقوانينه ) 2(اىل ) 1(على الرغم مما ورد يف الفقرات ) 4(

  -:بدون متييز وحبسن نية فيما يتعلق 
  .باإلفالس او اإلعسار او محاية حقوق الدائنني ) أ(
  .بإصدار او تداول او التعامل باألوراق املالية ) ب(
  جلرائم اجلنائية او اجلزائية ، اوبا) ج(
  .بضمان االلتزام باألوامر او األحكام يف اإلجراءات القضائية ) د(
    

  )6(املـادة 
U متطلبات األداء  

ال حيق ألي من الفريقني املتعاقدين ان جيرب او يفرض كشرط إلقامة او متلك او توسيع او إدارة او توجيه او تشغيل استثمار  
  ) :مبا يف ذلك أي تعهد او التزام يتعلق باحلصول على إذن او تفويض حكومي من أجل ( ات مشمول أي متطلب

حتقق مستوى او نسبة معينة من احملتوى احمللي او لشراء او استعمال او فيما عدا ذلك أعطاه أولوية للمنتجات او اخلدمات ذات ) أ(
  .املنشأ احمللي او اليت تكون من مصدر حملي 

املستوردات بواسطة استثمار ملنتجات او خلدمات وذلك فيما يتعلق حبجم قيمة معينة لإلنتاج او الصادرات او احلد من ) ب(
  .املدخوالت بالعمالت األجنبية 

  .تصدير صنف او مستوى معني او نسبة معينة من املنتجات او اخلدمات إما بشكل عام او اىل منطقـة سوق معني ) ج(
طريق استثمار ملنتجات يف أراضي الفريق املتعاقد فيما يتعلق حبجم او قيمة معينة لإلنتاج او الصادرات او احلد من املبيعات عن ) د(

  .مدخوالت العمالت األجنبية 
نقل التكنولوجيا او طريقة اإلنتاج او معلومات مملوكة أخرى اىل مواطن او شركة يف أراضي الفريق املتعاقد باستثناء ما ) هـ(

التزام او تعهد ينفذ من قبل حمكمة او جملس إداري او سلطة منافسة لتدارك خمالفة مزعومة او خمالفة حمكـوم ا يقتضيه أمر او 
  لقوانني املنافسة ، او 



  .القيام بنوع او مستوى معني او نسبة معينة من البحث والتطوير يف أراضي الفريق املتعاقد ) و(
  .  احلصول او االستمرار يف احلصول على ميزة وال تشمل املتطلبات املذكورة شروطا من أجل

   

  )7(املـادة 
Uدخول األجانب إقامتهم املؤقتة وتوظيفهم  

مع مراعاة القوانني املتعلقة بالدخول واإلقامة املؤقتة وتوظيف األجانب ، يسمح كل فريق متعاقد بالدخول والبقاء يف ) أ(1 () 
قصد إقامة او تطوير او إدارة أو تقدمي النصح حول تشغيل استثمار التزموا او كانوا يف أراضيه ملواطين الفريق املتعاقد اآلخر وذلك ب

  .سبيل االلتزام به هم او شركة توظفهم من الفريق املتعاقد اآلخر لتوفري رأمسال كبري او موارد كبرية او كانوا يف طور تقدميها 
املطالبة بإجراء اختبار للترخيص بالعمل او إجراءات ) أ/1(الفقرة ال حيق ألي من الفريقني املتعاقدين لدى السماح مبوجب ) ب(

  .أخرى ذات أثر مشابه او تطبيق أي قيد عددي 
يسمح كل من الطرفني املتعاقدين لالستثمارات املشمولة باشغال مناصب اإلدارة العليا مبوظفني من اختيارهم بغض النظر عن ) 2(

  .اجلنسية 
   

  )8(املـادة 
Uاملشـاورات  

يوافق الفريقان على التشاور فورا بناء على طلب أي منهمـا حلـل أي نزاعات تتعلق باالتفاقية او ملناقشة أي أمر يتعلق بتفسريها  
  .او تطبيقها او لتحقيق أهدافها 

    

  )9(املـادة 
  تسوية املنازعات بني فريق متعاقد ومواطن

Uاو شركة من الفريق املتعاقد اآلخر  
التفاقية ، الرتاع االستثماري هو نزاع بني فريق متعاقد ومواطن او شركة من الفريق املتعاقد اآلخر ناشئ عن لغايات هذه ا) 1 ( 

او يتعلق بتفويـض استثمار او اتفاقية استثمار او اإلدعاء بانتهاك أي حق ممنوح او ناشئ او معترف به مبوجب هذه االتفاقية فيما 
ء نزاع استثماري يتوجب على أطراف الرتاع ان يبدأوا بالسعي اىل التـوصل اىل حل من ويف حالة نشو. يتعلق باستثمار مشمول 

  .خالل املشاورات واملفاوضات 
  -:جيوز ملواطن او شركة تكون طرفا يف نزاع استثماري تقدمي الرتاع اىل التسوية مبوجب أحد البدائـل التالية ) 2 ( 
  لفريق الذي يكون طرفا يف الرتاع ، او اىل احملاكم او االس اإلدارية لذلك ا) أ(
  مبوجب أي إجراءات مطبقة ومت االتفاق عليها مسبقا من أجل حل الرتاع ، او ) ب(
  ) .3(مبوجب الشروط الواردة يف الفقرة ) ج(
   



ركة املعنية قد جيوز للمواطن او الشركة تقدمي الرتاع لتسوية عن طريق التحكيم امللزم شريطة ان يكـون املواطن او الش) أ(3()
  :وان تكون ثالثة أشهر قد انقضت من تاريخ قيامه اىل ) أ او ب/2(أحالت الرتاع للتسوية مبقتضى الفقرة 

  املركز اذا كان املركز متوفرا ، او) 1(
  التسهيل اإلضايف التابع للمركز اذا مل يكن املركز متوفرا ، او) 2(
  مبقتضى قواعد يونسيترال للتحكيم ، او ) 3(
  .اذا مت االتفاق بني فريقي الرتاع اىل أي هيئة حتكيم او مبقتضى أي قواعد أخرى للتحكيم ) 4(
، ان يلتمس ) أ/3(جيوز ألي مواطن او شركة بالرغم من أنه ميكن ان يكون قد قدم نزاعا لتحكيم ملزم مبوجب الفقرة ) ب(

 او اإلدارية للفريق املتعاقد الذي يكون طرفا يف الرتاع ، وذلك قبل حكما مؤقتا حتفظيا ال يتعلق بدفع األضرار أمام االس القضائية
  .وضع إجراءات التحكيم او خالل اإلجراءات حفاظا على حقوقه ومصاحله 

يوافق كل من الفريقني املتعاقدين مبوجب هذه االتفاقية على تقدمي أي نزاع استثماري لتسويته مبوجب حتكيم ملزم ، حبسب ) 4 ( 
وجيب ) . 4/أ/3(او باالتفاق املتبادل بني فريقي الرتاع مبقتضى الفقرة ) 3و2و1/أ/3(واطن او الشركة مبوجب الفقرة اختيار امل

  -:املتطلبات التالية ) أ/3(ان تستويف هذه املوافقة وتقدمي الرتاع من قبل املواطن او الشركة مبقتضى الفقرة 
وقواعد التسهيل اإلضايف التابع له ) صالحية املركز ( وية منازعات االستثمار من االتفاقية الدولية لتس) 2(أحكام الفصل ) ( أ(

  الداعية ملوافقة فرقاء النـزاع اخلطية ؛ و
من ميثاق األمم املتحدة اخلـاص باالعتراف بـ وتنفيذ قرارات التحكيم األجنبية املوقعة يف نيويورك ) 2(أحكام املادة ) ب(

  " .االتفاق خطيا " لقة بـ  واملتع1958 حزيران 10بتاريخ 
يف دولة تكون عضوا يف ميثاق األمم املتحدة لالعتراف بقرارات ) 4 او 3 او 2/أ/3(يتم إجراء أي حتكيم مبوجب الفقرة ) 5(

   .1958 حزيران 10التحكيم األجنيب املوقعة يف نيويورك بتاريخ 
ويتوجب على كل فريق متعاقد تنفيذ هذا . زما ألطراف الـرتاع يكون قرار التحكيم الصادر مبقتضى هذه املادة ائيا ومل) 6 ( 

  .القرار بدون تأخري ويهيئ لتنفيذه يف أراضيه 
ال حيق ألي فريق متعاقد يف أية إجراءات تتعلق برتاع استثماري ان جيزم كدفاع او كإدعاء مضاد او كحق يف التقاص او ) 7 ( 

عن كل او جزء من األضرار املدعي ا قد مت احلصول عليه او سيتم احلصول ألي سبب آخر ، بأن الضمان او أي تعويض آخر 
  .عليه مبوجب عقد تأمني او كفالة 

من االتفاقية الدولية لتسوية نزاعات االستثمار وهذه املادة ، أي شركة من فريق متعاقد ) ب/25/2(لغايات تطبيق املادة ) 8(
 أدت اىل نشوء الرتاع االستثماري مشموال ، تعامل كشركة من الفريق املتعاقد كانت مباشرة قبل نشوء احلدث او األحداث اليت

  .اآلخر 
   

  )10(املـادة 
Uتسوية الرتاعات بني الفريقني املتعاقدين  

أي نزاع بني الفريقني املتعاقدين يتعلق بتفسري او تطبيق هذه االتفاقية وال تتم تسوية من خالل املشاورات او القنوات ) 1(
ماسية األخرى ، يتم تقدميه بناء على طلب من أي من الفريقني املتعاقدين اىل هيئة حتكيم للحصول على قرار ملزم مبقتضى الدبلو

ويف غياب أي اتفاقية بني الفريقني املتعاقدين على خالف ذلك فإن قواعد يونسيترال للتحكيم هي . قواعد القانون الدويل املطبق 



مت تعديلها من قبل احملكمني إال ) ب(عدلت من قبل الفريقني املتعاقدين او ) أ( تكون فيه هذه القواعد اليت تطبق إال اىل احلد الذي
  .اذا اعترض أي من الفريقني املتعاقدين على التعديل املقترح 

ئيس ويكون خالل شهرين من استالم الطلب يقوم كل فريق متعاقد بتعيني حمكم ، ويقوم احملكمان باختيار حمكم ثالث كر) 2 ( 
وتطبق قواعد اليونسيترال للتحكيم املتعلقة بتعيني هيئة من ثالثة أعضاء بعد إجراء مجيع التعديالت الضرورية . مواطنا لدولة ثالثة 

  .اخلاصة بتعيني هيئة التحكيم سوى ان السلطة املعينة املشار إليه يف هذه القواعد سوف يكون األمني العام للمركز 
لى خالفه تقدم مجيع الطروحات وتستكمل كافة اجللسات خالل ستة أشهر من تاريخ اختيار احملكم الثالث ، ما مل يتفق ع) 3(

كما يتوجب على هيئة التحكيم إعطاء قراراا خالل شهرين من تاريخ تقدمي الطروحات النهائية او تاريخ إغالق جلسات أيهما 
  .يكون الحقا 

ون وتكاليف اإلجراءات األخرى تدفع من قبل الفريقني املتعاقدين بالتساوي إال انه جيوز مصاريف الرئيس واحملكمون اآلخر) 4 ( 
  .هليئة التحكيم اذا استنسبت ذلك ان تأمر بأن يدفع أحد الفريقني املتعاقدين نسبة أعلـى من التكاليف 

   

  )11(املـادة 
Uاحلفاظ على احلقوق القانونية  

  مور التالية اليت تعطي االستثمارات املشمولة احلق يف معاملة أكثر أفضلية من تلك ال تنتقص هذه االتفاقية من أي من األ
  -:املمنوحة مبوجب هذه االتفاقية 

  .القوانني واألنظمة واملمارسات او اإلجراءات اإلدارية او القرارات القضائية او اإلدارية للفريقني املتعـاقدين ) أ(
  او االلتزامات القانونية الدولية ، ) ب(
  .االلتزامات اليت يتحملها الفريقان املتعاقدان مبا فيها تلك املنصـوص عليها يف تفويض استثمار او اتفاقيـة استثمار ) ج(
    

  )12(املـادة 
Uإنكـار املنافـع  

ان مواطنون من بلد حيتفظ كل من الفريقني املتعاقدين حبقه بأن ينكر على شركة من الفريق املتعاقد اآلخر منافع هذه االتفاقية اذا ك
  ثالث ميلكون او يسيطرون على الشركة و

  كان الفريق املتعاقد الناكر ال يقيم عالقات اقتصادية طبيعية مع البلد الثالث ، او ) أ(
  .مل تكن للشركة نشاطات جتارية يعتد ا يف أراضي الفريق املتعاقد والذي مت مبوجب قوانينه تأسيسـها او تنظيمها ) ب(
    

  )13(ادة املـ
Uالضريبـة  

  -:ال يفرض أي نص يف هذه االتفاقية أي التزامات تتعلق مبسائل الضريبة باستثناء ان ) 1 ( 
  فيما يتعلق باملصادرة ، و ) 10و9و3( تطبق املواد ) أ(
  .فيما يتعلق باتفاقية استثمار او بتفويض استثمار ) 9(تطبق املادة ) ب(



 يف نزاع استثماري ان هناك مسألة ضريبية تشمل على مصادرة ان يقدم ذلك الرتاع جيوز ألي مواطن او شركة جيزم) 2 ( 
  :فقط اذا ) 9/3(للتحكيم مبقتضى املادة 

كان املواطن او الشركة املعينة قد قام أوال بإحالة موضـوع مـا اذا كانـت املسألة الضريبية تتضمن مصادرة اىل سلطات ) أ(
  قني املتعاقدين ، والضريبـة املختصة لدى كال الفري

مل تقرر سلطتا الضريبة املختصتان كليهما ان املوضوع ال يتضمن مصادرة خالل تسعة أشهر من الوقت الذي أحال فيه ) ب(
  .املوطن او الشركة املوضوع إليهما 

   

  )14(املـادة 
Uإجراءات غري ممنوعة مبوجب هذه االتفاقية  

من تطبيق إجراءات ضرورية من أجل تنفيذ التزاماا فيما يتعلق باحملافظة على او إعادة ال متنع هذه االتفاقية أي فريق متعاقد ) 1(
  .السالم الدويل او األمن او حلماية مصاحلها األمنية األساسية 

 ال متنع هذه االتفاقية أي فريق متعاقد من فرض شكليات خاصـة تتعلق باالستثمارات املشمولة مثل االشتراط بأن تكون هذه) 2(
االستثمارات قائمة قانونا مبوجب قوانني وأنظمة ذلك الفريق املتعاقد او االشتراط بأن يتم اإلبالغ عن حتويالت العملة او السندات 

  .املالية األخرى ، على ان ال تؤثر هذه الشكليات يف فحوى أي من احلقوق املنصوص عليها يف هذه االتفاقية 
    

  )15(املـادة 
  ة على الدوائر السياسيةتطبيق هذه االتفاقي

U واملصاحل احلكومية للفريقني املتعاقدين  
  .تطبق االلتزامات يف هذه االتفاقية على الدوائر السياسية يف الفريقني املتعاقدين ) أ(1 () 
ملة الوطنية تعين املعاملة فيما يتعلق باملعاملة املمنوحة من قبل والية او إقليم او ملك تابع للواليات املتحدة األمريكية ، فإن املعا) ب(

اليت ال تقل أفضلية عن املعاملة املمنوحة مبقتضى هذه االتفاقية يف األوضاع املماثلة الستثمارات مواطين الواليات املتحدة األمريكية 
ت املتحدة املقيمني والشركات اليت مت إنشاؤها قانونيا مبوجب قوانني وأنظمة واليات وأقاليم وممتلكات أخرى تابعة للواليا

  .األمريكية 
تطبق التزامات الفريق املتعاقد مبقتضى هذه االتفاقية على املؤسسة احلكومية يف ممارستها ألية سلطات تنظيمية او إدارية او ) 2(

  .حكومية أخرى مت تفويضها ا من قبل ذلك الفريق املتعاقد 
   

  )16(املـادة 
Uا وإهناؤهادخول االتفاقية حيز التنفيذ ومد  

وتبقى نافذة ملدة عشر سنوات وتستمر . تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد ثالثني يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق ) 1 ( 
وتطبق على االستثمارات املشمولة القائمة يف وقت دخوهلا حيز التنفيذ واالستثمارات ) . 2(نافذة ما مل يتم إاءها مبقتضى الفقرة 

  . او متلكها بعد ذلك اليت يتم تأسيسها



حيق ألي فريق متعاقد إاء هذه االتفاقية عند انتهاء مدة العشر سنوات األولـى او خالل أي وقت بعد ذلك بإعطاء إشعار ) 2(
  .مكتوب مدته سنة واحدة للفريق املتعاقد اآلخر 

  على نسختني يف عمان
  1997يف هذا اليوم الثاين من شهر متوز من عام 

  ربية واإلجنليزية باللغتني الع
  ويعترب النصان أصليني بالتساوي 

   

  عن حكومة اململكة األردنية اهلامشيـة

  وزيـر الصناعـة والتجـارة 

 الدكتور هـانـي امللقـي

  عن حكومة الواليات املتحدة األمريكيـة

  سفري الواليات املتحدة األمريكية يف عمان  

 السيد ويزلـي إيغـان

    

  ملحـق
   
ة الواليات املتحدة األمريكية ان تتبىن او حتافظ على استثناءات من االلتزام مبنح املعاملة الوطنية لالستثمارات املشمولة حلكوم) 1(

  :يف القطاعات او فيما يتعلق باألمور احملددة أدناه 
   لطاقة الذرية ؛-
   وسطاء اجلمارك ؛-

  وية ؛ تراخيص البث اإلذاعي او النقل العام او حمطات الراديو اجل •

  ؛ COMSAT()  كومسات -
   املساعدات او املنح مبا فيها القروض املدعومة من احلكومة والكفاالت والتأمني ؛-
من اتفاقية مشال أمريكا للتجارة احلرة مبوجب املادة ) 1102( اإلجراءات احمللية وإجراءات الواليات املستثناة من املادة -
  منها ؛ و) 1108(
  .ات  أسالك هبوط الغواص-

  .ويتم منح معاملة الدولة األكثر تفضيال يف القطاعات واألمور املذكورة أعاله 
حلكومة الواليات املتحدة األمريكية ان تتبىن او حتافظ على استثناءات من االلتزام مبنح املعاملة الوطنية ومعاملة الدولة األكثر ) 2 ( 

  -:تعلق باألمور احملددة أدناه تفضيال لالستثمارات املشمولة يف القطاعات او فيما ي
   مصائد األمساك ؛- 
   النقل اجلوي والبحري والنشاطات املتعلقة ما ؛-
   البنوك والتأمني واألوراق املالية واخلدمات املالية األخرى ؛-
   إجيارات املعادن يف األراضي احلكومية ؛-



 استثناءات على االلتزامات مبنح املعاملة الوطنية لالستثمارات املشمولة حلكومة اململكة األردنية اهلامشية ان تتبىن او حتافظ على) 3(
  :يف القطاعات او فيما يتعلق باألمور احملددة أدناه 

   النقل اجلوي ؛-
   ملكية شركات باصات النقل ؛ -
   ملكية شركات اإلنشائات وال يشمل ذلك تقدمي خدمات اإلنشاءات عرب احلدود ؛-
ألف دوالر أمريكي او ما يعادهلا بالعملة ) 50ر000(غري واليت ال يتجاوز رأس املال املستثمـر فيها عن  التجارة على نطاق ص-

الوطنية ، معدلة سنويا ملـدة اخلمس سنوات األوىل لنفاذ هذه االتفاقية على أساس نسبة التغري السنوية املئوية يف معامل خمفض 
  .ألمريكية الناتج احمللي اإلمجايل للواليات املتحـدة ا

   ملكية البنوك وشركات التأمني ؛-
 ملكية الشركات اليت تعمل يف تشغيل أنظمة االتصاالت ، وال يشمل ذلك نشاطات مثل الصيانة وإنتاج املعدات وبيع املعدات -

  .وقطع الغيار او أية خدمات تتعلق باالتصاالت 
  . والزيت الصخري  امتيازات استخراج املعادن مبا فيها النفط والغاز الطبيعي-
) أكثر من مخسماية فدان او ما يعادهلا بالدومنات ( على قطع واسعة من األراضي ) وال تشمل ذلك اإلنتاج احليواين (  الزراعة -

  .وملكية األراضي الزراعية وملكية األراضي يف وادي األردن وملكية األراضي لغايات غري جتارية 
  .ضيال يف القطاعات ويف األمور املذكورة أعاله ويتم منح معاملة الدولة األكثر تف

يوافق كل فريق على منح املعاملة الوطنية لالستثمارات املشمولة يف القطاعات ) 3(و ) 1(على الرغم ما ورد يف الفقرات ) 4 ( 
  :التالية 

  . إجيار حقوق مرور األنابيب يف األراضي احلكومية -
   

  بروتوكول
   

يؤكد الفريقان املتعاقدان فهمهما املتبادل ان أيا من الفريقني املتعاقدين قد يتطلب موافقات او قد ) د) (1(فيما يتعلق باملادة ) 1(
يفرض متطلبات رمسية خبصوص تغيري يف شكل استثمار ما شريطة ان تكون مثل هذه املوافقات او املتطلبات الرمسية متفقة مع هذه 

  .االتفاقية 
ال يعين بالضرورة حلظيا فاملقصود أنه يتوجب على الفريق ) بدون تأخري (فإن مصطلح ) 2(فقرة ) 3(فيما يتعلق باملادة ) 2(

  .املتعاقد او جيتهد يف القيام بالشكليات الضرورية بصورة مستعجلة 
   

 


