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في التشريع األردني بالمقارنة  المركز القانوني لألجانب )الحقوق الخاصة( تحديد إلىهدفت هذه الدراسة 

، وقد تم تناول الدراسة من خالل الفصل األول والذي تم فيه بحث المقصود باألجنبي المواثيق الدوليةمع 

وتسوية منازعات االستثمار في األردن من خالل بيان التطور التاريخي لمفهوم األجنبية وتسوية منازعات 

متع بها األجانب من خالل تناول قبول االستثمار في القانون األردني، وجاء الفصل الثاني لبيان الحقوق التي يت

األجانب في إقليم الدولة وإقامتهم فيه وخروجهم منه والحقوق العامة والتزامات األجانب وحماية حقوقهم، وجاء 

الفصل الثالث ليتناول الحقوق الخاصة لألجنبي في إقليم الدولة من خالل بيان الحقوق الشخصية والمالية 

 الستيالء على مال األجنبي ونزع ملكيته للمنفعة العامة.لألجنبي وحق الدولة في ا

 

 

 وقد تم التوصل إلى عدد من النتائج من أبرزها: 



 يعد أجنبيًا كل من يقيم على إقليم الدولة وال يحمل جنسيتها الوطنية .1

 تتمتع الدول بصالحيات مغايرة إزاء األجانب المقيمين على إقليمها  .2

يعكس سياسة الدولة إزاء هؤالء ويترجم  مركز القانوني لألجانب في الدولةأن التشريعات التي تحدد ال .3

 .سياستها العليا

 وفي ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج تم صياغة التوصيات اآلتية:

ضرورة قيام المشرع األردني بتحديد الحد األدنى لحقوق األجانب وذلك من خالل إصدار تشريع خاص  .1

 ألجانب بالطريقة التي تنسجم مع القوانين واالتفاقيات واألعراف الدولية.يتبين المركز القانوني ل

ضرورة تعديل عدد من نصوص المواد في قانون االستثمار األجنبي بما يحسن من بيئة االستثمار  .2

 وجلب األجانب لالستثمار في المشروعات المختلفة.
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Abstract 

This study aimed to determine the legal position of the foreigners private 

rights in Jordanian legislation compared to international conventions.  

Chapter 1 investigated what is meant by the foreigner and settling the investment 

disputes in Jordan, by showing the historical development of the concept the 

foreigner. 

Chapter 2 presents the rights enjoyed by the foreigners through addressing the 

foreigner’s acceptance in the country state’s region and residence in it, and going 

out of it, the general rights and the foreigner’s duties, and protecting their rights. 

Chapter 3 introduces the special rights of the foreigners in the country, and 

show the personal and financial rights of the foreigner, the state’s right for the 

authority over the foreigner’s, and taking his property for the public benefit. 



The study reached a number of results, the most important are: 

1. Everyone who lives in the country and does not hold its national citizenship 

is considered a foreigner. 

2. The states have different authorities over the foreigners living in its regions. 

3. The legislations that determine the foreigner’s legal position in the state reflect 

the state’s policy towards those, and reflects its higher policy. 

In the light of the results, the following recommendations were formulated: 

1. The Jordanian legislator should determine the minimum limit of the 

foreigner’s rights through issuing special legislation showing the legal 

position of the foreigners in a way according to the international laws, 

agreements and conventions. 

2. The necessity for a mending a number of articles, texts in the foreign 

investment law to improve the investment environment, and attracting the 

foreigners to invest in the different projects. 

 


