معلومات االشتراك و الوثائق المطلوبة للتسجيل في المؤتمر:
 يعبأ الباحث استمارة االشتراك الكترونيا ً و يحمل بحثه منقحا ً وبصورته النهائية الكترونيا ً على رابط المؤتمرالتالي:
https://www.ammanu.edu.jo/Law_Conference/Conference.aspx
 يحمل الباحث موجز عن سيرته الذاتية و صورته الشخصية ونسخة عن جواز السفر . رسوم االشتراك بالمؤتمر لغير األردنيين بعد إشعار القبول النهائي لألبحاث  033 :دوالر أمريكي تشمل اإلقامةفي الفندق مع وجبة االفطار ،الخدمة والضريبة ،التنقالت الداخلية وتكاليف الرحلة الثقافية الترفيهية  ،وجبتي
غداء وعشاء  ،حقيبة المؤتمر  ،و نسخ من الكتاب الخاص بالمؤتمر.
 تتحمل الجهة الموفدة تكاليف السفر وتذاكر الطيران ،باالضافة الى رسوم استصدار الفيزا . ال يوجد رسوم اشتراك للباحثين وطلبة الدراسات العليا من األردنيين .أيام المؤتمر

برعاية
رئيس جامعة عمان األهلية

األستاذ الدكتور ساري محدان األكرم

 0202 /4/ 02 وصول المشاركين من خارج المملكة األردنية الهاشمية واستقبالهم من المطار والى الفندق.
 0202/4/ 00 االفتتاح -استقبال المشاركين ،التسجيل ،استالم حقيبة المؤتمر و بدء جلسات المؤتمر.
 0202/4/ 00 مجريات الجلسة الختامية ومن ثم رحلة ترفيهية ثقافية.
 0202/4/ 02 المغادرة الى مطار الملكة علياء الدولي بيمن هللا و رعايته .
تواريخ هامة:

تقيم كلية احلقوق

يتم تحميل البحث مكتمالً ومنقحا ً على موقع المؤتمر االلكتروني ،كماوتعبأ قسيمة المشاركة الكترونيا ً مع
.1
إرفاق ملخص السيرة الذاتية وصورة عن جواز السفر في موعد أقصاه .9312 / 0 /5
يبلغ أصحاب الملخصات المقبولة بالموافقة النهائية الستكمال كافة االوراق المطلوبة  ،ودفع رسوم االشتراك
.9
في موعد أقصاه .9312 /0 / 93
لجان المؤتمر العلمية والتحضيرية والمراسالت :

"اجلوانب القانونية

مؤمترها العلمي الدويل الثاين

جلذب االستثمار وحتقيق التنمية"

لإلطالع على اللجان العلمية والتحضيرية للمؤتمر يرجى زيارة رابط المؤتمر اإللكتروني التالي:
https://www.ammanu.edu.jo/Law_Conference/Conference.aspx

تستقبل أية استفسارات أخرى على :
جامعة عمان األهلية – كلية الحقوق
عميد الكلية :الدكتور يوسف مفلح
البريد اإللكتروني law_conference@ammanu.edu.jo
هاتف00962 )05(3500211 ext 2170 :
موبايل0787631111, 0787641111 :
فاكس5335169 :
ص.ب مكتب بريد جامعة عمان األهلية
عمان  -األردن  -الرمز البريدي ((19328

والذي سيعقد يف رحاب اجلامعة
مدرج نزار قباين
األحد واالثنني

 22 - 21نيسان 2019

المحاور الرئيسة للمؤتمر:
المحور األول  :النظام القانوني للبيئة االستثمارية ودوره في تحقيق التنمية
 ماهية التشريعات الناظمة لالستثمار ،وأنماط عقود االستثمار موقف الشريعة والفقه اإلسالميين من فكرة االستثمار ،تشجيعه وجدواه الضوابط والقواعد المثلى لصياغة عقود االستثمار ،وكشف ثغرات الصياغةاالستثمار بين التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية و أثرها في التنمية
 أثر التشريعات الوطنية الناظمة لالستثمار في تحقيق العدالة والتنمية االجتماعية واالقتصادية دور الحكومات والقطاع الخاص في استقطاب ،دعم وتشجيع االستثمارالمحور الثاني  :تقييم وتطوير التشريعات الناظمة لالستثمار
 تطوير المبادئ المكرسة في قوانين االستثمار وآليات استقطابه مدى مالئمة السياسة التشريعية في جذب االستثمارات حماية االستثمارات في ضوء المنظومة التشريعية و تطويرها لمالئمة متطلبات التنمية الدور التكاملي للهيئات التشريعية والتنفيذية في تطوير التشريعات الجاذبة لالستثمارات تطوير التشريعات المرتبطة باإلدارة والعمل الحكومي ومحاربة الفساد تطوير أحكام تسوية المنازعات ذات الطابع االقتصاديالمحور الثالث :معوقات االستثمار والتنمية
 إشكاليات االستثمار األجنبي المباشر على المستويين الوطني والدولي إشكاليات مناخ االستثمار والعقبات التي تواجه االستثمار والمستثمرينالمعوقات القانونية و اإلدارية أمام جذب االستثمار
 صعوبات تواجه االستثمارات القائمة في ظل النظام القانوني االداري المعاصر الفساد المالي واإلداري وضعف آليات الرقابةالمحور الرابع :الضمانات القانونية ،القضائية و اإلدارية الكفيلة بتحقيق بيئة استثمارية آمنة
 الضمانات القانونية والقضائية لحماية االستثمارات واستقطابها ماهية المنازعات الناشئة عن عقود االستثمار ووسائل فضها الحوافز الضريبية و أثرها على االستثمار و التنمية دور المؤسسات الرقابية والعقابية في خلق بيئة استثمارية آمنة دور القانون الوطني و الدولي في مكافحة جرائم االستثمار قواعد المحاكمة و التعاون الدولي في جرائم االستثمار االصالح التشريعي في مواجهة جرائم االستثماردور التحكيم في تشجيع و حماية االستثمارات وحسم المنازعات االستثمارية
المحور الخامس  :اآلفاق القانونية واالقتصادية لالستثمار  ،نماذج وحلول مقترحة إلرساء وتطبيق نظام استثماري
ناجح
 دور مؤسسات التمويل الدولية في دعم المشاريع االستثمارية تقنين آليات االقتصاد اإلسالمي كأداة للتنمية دراسات في فرص االستثمار  ،نماذج وتطبيقات ناجحة التحكيم الدولي وآثره في تشجيع االستثمار وجذب رؤوس األموال -نماذج و تطبيقات ناجحة في تطوير التشريعات اإلدارية و التجارية و الجزائية الناظمة لالستثمار.

أهداف المؤتمر :
 البحث في واقع االستثمار و أثره في النهوض االجتماعي واالقتصادي لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
 تقييم وتطوير المنظومة القانونية لالستثمار خدمة ألغراض التنمية.
 استجالء الصعوبات التي تقف أمام المشاريع االستثمارية  ،ووضع التصورات والحلول المقترحة.
 مستقبل االستثمار :آليات التوسع في خيارات االستثمار الحكومي والخاص.
 إرساء مفاهيم وتوجهات حديثة في النظم االستثمارية  ،وبيان الضمانات القانونية لبيئة استثمارية آمنة .
 واقع مكافحة الجرائم االستثمارية ،ودور األجهزة الرقابية والقضائية.
 مخاطبة الجهات المعنية باالستثمار وأقنيتها لالرتقاء بتنافسية نظم االستثمار
 االرتقاء بالبنية التنظيمية اإلدارية بما يحقق المرونة و االستجابة لالستثمارات الناجعة.
المدعوون للمشاركة في المؤتمر وتقديم األبحاث:
 األساتذة الجامعيون
مراكز البحوث و الباحثون المتخصصون

 القضاة والمدعون العامون والمحامون.
 العاملون بالهيئات القضائية وإدارات الشؤون القانونية.
 المحكمون والخبراء في عقود االستثمار.
 العاملون بالوزارات و الهيئات اإلدارية والقائمون على تحرير وإدارة العقود االستثمارية واالتفاقيات الدولية.
 طالب الدراسات العليا/دكتوراة .
 القطاع الخاص /المستثمرون ورجال ألعمال

شروط ومعايير البحوث المقدمة:
 -0أن يكون البحث في أحد المحاور األساسية للمؤتمر ،و ال تُقبل المشاركات الثنائية.
 -0أن يكون البحث إنتاجا ً علميا ً حديثا ُ يشارك به ألول مرة ،ولم يسبق أن قدم في ندوة علمية أو نُشر في مجلة علمية.
 -2أال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )02صفحة حجم  A4شاملة المراجع والمالحق.
 -4يجب مراعاة المنهج العلمي في كتابة البحوث والتزام أصول التوثيق العلمي وأن يتميز باألصالة والجدية في التحليل.
 -2يتم طباعة األبحاث باللغة العربية بخط حجم ( ، Simplified Arabic )04وبحجم (Time new roman )00
للنصوص باللغة اإلنجليزية .
ً
 -6يلتزم الباحث بوضع الهوامش بحجم خط  2في أسفل كل صفحة ،وترقيم الصفحات ،وترتيب المراجع أبجديا .
 -7أن تشتمل الصفحة األولى من البحث على اسم المؤتمر والجهة المنظمة له ،وعنوان البحث كامال ،واسم الباحث ،
ودرجته العلمية  ،والمعلومات الخاصة به.
 -8يدرج في متن البحث ملخص البحث باللغة العربية وترجمته الى اللغة اإلنجليزية في حدود صفحة واحدة ( )022كلمة
 -2تُقبل البحوث باللغتين العربية و اإلنجليزية.
 -02البحوث المستوفية للشروط ،ستنشر في كتاب خاص بالمؤتمر .وعدد خاص من مجلة البلقاء.
 -00يمنح المؤتمر المشاركين شهادات مشاركة معتمدة.
 -00ترسل رسوم االشتراك في المؤتمر على الحساب البنكي للجامعة  ،المدرج على موقع المؤتمر اإللكتروني.

