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Abstract 

This study sheds light on the adequacy of legislative incentives in 

Jordanian investment law, in comparison to Egyptian and Cypriot 

legislation. It sheds light on Jordanian legislation – specifically related to 

investment – and identifies its shortcomings.  It has been found that there 

are obstacles hindering foreign investors from investing, and that 

investment law – and its related legislations -- contains obstacles 

hindering investors from complying with corporate law. It has also been 

found that there are contradictions between legislations and judicial 

jurisprudence statuses. Thus, several recommendations are suggested. 

Those recommendations assist the Jordanian legislators in modifying the 

legislations related to investment. The research recommends fully 

activating the bilateral and collective investment agreements.  

Additionally, the research suggests that the Jordanian judiciary must 

address several issues that were mentioned in this study. 
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حيث انها . تلقي هذه الدراسة الضوء على كفاية الحوافز التشريعية في قانون االستثمار
وتجري مقارنة بين التشريعات . تقوم بالبحث في التشريعات األردنية ذات العالقة باالستثمار 

الباحث في هذه الرسالة  و يقوم. المرتبطة باالستثمار التشريعات االجنبية المقارنة األردنية و 
بتحديد  أوجه القصور في التشريعات األردنية المتعلقة باالستثمار و على سبيل المثال ال 

وقد وجد أن . الحصر وهي موضوع الموافقات المسبقة التي ال يوجد لها هيكل قانوني يوضحها
استثمارات الغير هناك محددات  تمنع المستثمرين األجانب من االستثمار مثاال على ذلك نسب 

. وايضا هناك عقبات تحول دون التزام المستثمرين بقانون الشركات. اردنين في مجاالت معينة 
تساعد . وبالتالي ، تم اقتراح العديد من التوصيات. وجود تناقض بين التشريعات والفقه القضائي

مثاال على ذلك يوصي  .هذه التوصيات المشرع األردني في تعديل التشريعات المتعلقة باالستثمار
ويقترح أن القضاء األردني . الباحث بتفعيل اتفاقيات االستثمار الثنائي والجماعي بشكل كامل

يجب أن يعالج العديد من القضايا التي ورد ذكرها في هذه الدراسة باالضافة الى تقنين كافة 
دهما يرسم الخطة العامة و القوانين المتعلقة باالستثمار االردنين في نظامين قانونين موحدين اح

االخر يدخل في تفصيالت االستثمار و المستثمرين و من ناحية اخرى القيام بتأسيس مركز 
للتحكيم لفض المنازعات التي تقوم بين المستثمرين من جهة و بين المستثمرين و الدولة من جهة 

 .اخرى 

 


