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  التشريعات المتعلقة بحرية االستثمار في مملكة البحرين
  

دة   وال الواف ة أتت وآانت األم ن أي جه تثمارات م ه االس ي وج ا ف دا أبوابه ق البحرين أب م تغل ل
  .ومازالت في األمان والنمو دون قيد أو معوق

  
في الميادين المختلفة التجارية والصناعية وفي مجاالت االستثمار  السارية اآلن تتيح التشريعاتو

ب     تثمرين األجان ة للمس ون مطلق اد تك ل وتك عة ب ة واس ًا حري ذه   -عموم ذلك ه ا وتتضمن آ آم
ة            ذه الحماي ة له ة واإلداري ات القانوني وفر اآللي تثمارات وت ذه االس ة له ة القانوني التشريعات الحماي

  .تثمار أو في إستمراريته بعد ذلكسواءًا في مرحلة بدء االس
  

ك في     وال وذل وسأتناول باختصار شديد أهم التشريعات في مجال االستثمار وحماية رؤوس األم
  -:اآلتي 

  
  :التشريعات المتعلقة مباشرة بحرية االستثمار: أوال

  
  : 2001لسنة )  21(قانون الشرآات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون  - 1

م         جاء هذا القانون ل انون رق ة الصادر بالمرسوم بق انون الشرآات التجاري لسنة   28يحل محل ق
رة        1975 ي دائ ا ف ت تصب آله عبات آان ذه التش عبت إال أن ه د تش ت ق ي آان ه والت وتعديالت

ة  تثمارات األجنبي رص اإلس عة ف انون  -توس اء ق ريعي    2001ج اء تش ي وع ك ف ل ذل ليضع آ
  -:فإن أهم سمات هذا القانون هيوفي مجال حرية رأس المال األجنبي . واحد
  

راد   -أ لقد حذف هذا القانون شرط الجنسية البحرينية في شرآات التضامن والتي آانت قصرًا على األف
ه    25أما القانون الجديد فإن نص المادة ) 21مادة (البحرينيين طبقًا للقانون القديم  ى أن ومع  "عل

أ    ا بش ول به وانين المعم ام الق الل بأحك دم اإلخ يس    ع وز تأس رة يج ن الح ة المه يم مزاول ن تنظ
 ..."بين شرآاء بحرينيين أو غير بحرينيين 0شرآات تضامن أيًا آان نوعها

 
وزير المختص      –بقرار من وزير التجارة   -مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز -ب اق مع ال  –باإلتف

ر   ًا للنسب    أن تؤسس شرآات مساهمة عامة بحرينية بمشارآة رأسمال أجنبي أو خب ة وفق ة أجنبي
ال   .... التي يحددها وزير التجارة  رأس الم والقيد الوحيد هو حظر التصرف في األسهم الممثلة ل

ذا التصرف               ان ه د الشرآة في السجل التجاري إذا آ اريخ قي دة ثالث سنوات من ت األجنبي لم
  .خارج دائرة أشخاص األجنبي

 
ام      -ج انون الشرآات لع ي في الشرآات ذات         يشترط  1975لقد آان ق ال االجنب رأس الم ى ل حد أعل

من رأس مال الشرآة إال أن القانون الجديد قد خال من   % 49المسئولية المحدودة بما ال يجاوز 
  .هذا القيد مما جعل إمكان تأسيس هذه الشرآات برأسمال أجنبي دون تحديد

 
يجوز  " ... ي وتضمن ما نصه تحت عنوان الشرآات ذات رأس المال األجنب 345جاء نص المادة  -د

ا نص           ى تأسيس شرآات مم ة عل وزير المختص الموافق بقرار من وزير التجارة باإلتفاق مع ال
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ر بحرينيين ويجوز أن      عليه في هذا القانون تكون مملوآة آليًا أو جزئيًا لشرآاء بحرينين أو غي
  .لخإ... تكون بعملة غير بحرينية على أن تكون مقومة بالعملة البحرينية

  
  :القوانين العقارية  - 2

م  انون رق وم بق در المرس نة  2ص ة  2001لس ارات المبني رينيين للعق ر البح ك غي أن تمل بش
اريين      ين او اعتب انوا اشخاصا طبيعي واالراضي واجاز في مادته االولى لغير البحرينيين سواء آ

ة البحرين باحدى طرق التصرف الم       ا او   بتملك العقارات المبنية واالراضي في دول ررة قانون ق
  . بالميراث في المناطق وبالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء 

  
ات المصرفية      ياحية والمؤسس ناعية والس ة والص رآات التجاري ة للش ه الثاني ي مادت از ف ا اج آم
ارات     ك العق ا بتمل والمالية المملوآة بالكامل لغير البحرينيين والمرخص لها بممارسة نشاطها فيه

ا اذا          ال ا بممارسة االنشطة فيه ة المشاريع االقتصادية المسموح له مبنية واالراضي لغرض اقام
حية او        ياحية او ص ة او س ناعية او مالي ة او ص أة تجاري ة منش ها اقام ن تأسيس رض م ان الغ آ
تعليمية او تدريبية او ان تتخذ من المملكة مرآزا رئيسيا الستثمار اموالها في االنشطة المصرح   

ه مع عدم االخالل بحق        لها  ك آل تثمارية ، وذل بها او غيرها من المشروعات االقتصادية واالس
ه    مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في تملك العقارات المبنية واالراضي والذي يتساوون في

واطني     1999لسنة  40مع المواطن البحريني بموجب المرسوم بقانون رقم  ة م نظم ملكي الذي ي
  .تعاون الخليجي للعقارات واالراضي المبنية دول مجلس ال

  
لسنة ) 43(صدر قرار مجلس الوزراء رقم  )2001لسنة  2أي قانون رقم ( وتنفيذا لهذا القانون

ين او        2003 ا طبيعي انوا أشخاص واء أآ رينيين س ر البح ا لغي مح فيه ي يس اطق الت د المن بتحدي
اطق في       اعتباريين بتملك االراضي والعقارات المبنية حيث عد  ا من أفضل المن اطق وآله د المن

ياحية     ناعية والس ة والص رآات التجاري رار للش ن الق ة م ادة الثالث ازت الم ا اج ة ، آم المملك
ا بنشاطها في          ر البحرينيين والمرخص له ة بالكامل لغي والمؤسسات المصرفية والمالية المملوآ

اطق     ي ذات المن ة واالراضي ف ارات المبني ك العق ة بتمل ناعية   المملك اطق الص ى المن افة ال اض
  . بالنسبة للشرآات والمؤسسات المرخص لها بممارسة االنشطة الصناعية 

 
ة    1994لسنة  7المرسوم بقانون رقم  - 3 ة التجارة الدولي  بالتصديق على وثيقة تأسيس اتفاقية منظم

ا أنشأت ل            فقد ة، آم ذه اإلتفاقي ى ه َباقة في اإلنضمام إل دول الس ة   آانت البحرين من ال ة وطني جن
ق      ة وبغرض تحقي رين والمنظم ة البح ين مملك ة ب يم العالق ولى تنظ ة لتت ارة الدولي ة التج لمنظم

م         انون رق وم بق ب المرس ك بموج ة وذل ات المنظم ام اتفاقي ن أحك ى م تفادة المثل نة  25اإلس لس
كل       1996 ة بش و العولم ه نح ا بالتوج ي التزاماته ًا ف لوآًا عملي ذلك س ة ب ة المملك لك حكوم  لتس

  .مدروس وعلمي وبما يحفظ المصلحة الوطنية

ة        1995لسنة ) 1(المرسوم بقانون رقم  - 4 ة إنشاء المنظم ى اتفاقي ة البحرين إل بشأن انضمام مملك
ة    ة الفكري ة          ) WIPO(العالمية للملكي ذه اإلتفاقي ى ه ي اإلنضمام إل اذا يعن ي عن التفصيل م وغن

ة الملك   ان مصدرها في مختلف        وتطبيق أحكامها على ضمان حماية ودعم حماي ًا آ ة أي ة الفكري ي
 .دول العالم بهدف تشجيع النشاط اإلبتكاري آما هو منصوص عليه في ديباجتها
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م   - 5 انون رق وم بق نة  30المرس ة    1996لس رن لحماي ة ب ى إتفاقي مام إل ى اإلنض ة عل بالموافق
 ...المصنفات األدبية والفنية

ة    بالموافقة عل 1996لسنة  31المرسوم بقانون رقم  - 6 ة الملكي اريس لحماي ى االنظمام إلى اتفاقية ب
 .الصناعية 

  

  :حسم المنازعات التجارية الدولية: ثانيا

ي       -االهتمام بتحقيق العدالة بمقياس حضاري عالمي  ال االجنب وق رأس الم ق بحق ا يتعل وخصوصا فيم
دم    – ام   . في البحرين ضارب في الق ل السياسي البريطاني     COXآتب الميجر    1906ففي ع الوآي

ين مصانة في البحرين              ى أن مصالح التجار االوربي ه عل ران يطمئن اني في اي آنذاك الى السفير االلم
ك          ا اجانب وآانت تل ين اطرافه مشيرا الى وجود هيئة قضائية مختصة بحسم المنازعات التي يكون ب

  .ن اعضاء بحرينيين واعضاء اجانبوآان هذا المجلس مشكل مناصفة م" المجلس العرفي"الهيئة هي 

  )من وثائق حكومة الهند البريطانية I.O.R 15/2/6الوثيقة رقم (

ا     ان حوالي خمسين عام . والجدير بالذآر آذلك ان هذه الرسالة تشير الى ان عمر هذا المجلس آنذاك آ
  . ولقد امتد هذا االهتمام بالمصالح الدولية وتطور 

ا    واليوم وفي مجال الحماية في  ة ، آم اءة والنزاه حل المنازعات فإن القضاء البحريني مشهود له بالكف
ات    م المنازع ال حس ي مج ة ف نظم العالمي ت أحدث ال د واآب رين ق ة البح ق  أن مملك ن طري يم ع التحك

  -:وأهم التشريعات في هذا المجال هي ،الدولي

 1958فاقية نيويورك لعام بالموافقة على اإلنضمام إلى ات 1988لسنة  14المرسوم بقانون رقم  - 1
  .بشأن اإلعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها

انون   -2 وم بق نة  9المرس ى       1994لس تند عل ذي إس دولي وال اري ال يم التج انون التحك دار ق بإص
ـ   دولي ال يم التجاري ال وذجي للتحك انون النم وم  UNCITRALالق ًا بالمرس اء مرفق ذي ج وال

  .المذآور

ي    إن هذين التش وق أي طرف دول ريعين يقيمان، بموجب تشريعات وطنية، الحماية القانونية بتأمين حق
يم        ام الصادرة عن التحك ذ األحك في المنازعة في أن يلجأ إلى التحكيم التجاري الدولي آما ضمنت تنفي

  .التجاري الدولي أمام المحاآم المختصة بالتنفيذ بالمملكة بصورة مباشرة

  

  

  :الحماية القانونية لالستثمار األجنبي  صور أخرى من ثالثا



 4

تثمارية -1 ام الصناديق اإلس دل   Collective Investment Schemesنظ الصادر والمع
م   95/ 318ورقم  356/92بالتعميمات رقم  د البحرين       121/99ورق الصادر عن مؤسسة نق

ة    ( انون المؤسس ًا لق ا طبق ول له و مخ ا ه ة     ) بم ك أو مؤسس إن أي بن ريعات ف ذه التش ًا له وطبق
ه أن ينشئ في سوق             وانين متطورة يمكن ل د ذي ق مصرفية مرخصة في البحرين أو في أي بل

وك أو مؤسسات مصرفية     . صناديق استثمارية  البحرين ل بن وبالنسبة للصناديق المؤسسة من قب
ل   غير مرخصة في البحرين فإن عليها أن تعين وآيًال لها في البحرين ويمكن أن يكون هذا الوآي

دقيق    ذه الصناديق       . مكتب محاماة أو مكتب محاسبة وت ر إدراج حصص ه يم األخي وأجاز التعم
  .لألوراق الماليةفي سوق البحرين 

ة      -2 د المالي ام العه القرار     TRUSTS: الالئحة الخاصة بأحك عن مؤسسة    1/1998الصادرة ب
ى      ة عل د المالي ذه العه ل ه ن مث تفيدين م ين والمس ية المؤسس م تقصر جنس ي ل رين والت د البح نق

و       ر البحرينيين أن يكون ز لغي ا يجي د بم ا مؤسسين أو  البحرينيين وإنما جاء النص عاَمًا دون تحدي
  ".الترستات"مستفيدين من العهد المالية 

ا      ى م هذه بعض النماذج والصور لحرية وتشجيع اإلستثمارات األجنبية في مملكة البحرين إضافة إل
رفية        ات المص ن المؤسس دينا م ل ول ي التعام ة ف لية خاص ن أفض ة م تثمارات العربي ه اإلس ع ب تتمت

  .عوالتجارية ما يجسد هذه الحرية والتشجي

  

  :الخطوات المستمرة لمزيد من تحرير التجارة :رابعا 

  :مفاوضات تحرير التجارة والخدمات  -1

ا جسدت    ان انضمام مملكة البحرين الى اتفاقية منظمة التجارة العالمية هو ليس من قبيل الترف وانم
دأت    البحرين جديتها دائما في السير في طريق العولمة وتحرير التجارة في شتى الميادين ا ب ، وحالم

دعم            ر التجارة في الخدمات والزراعة وخفض ال ة حول تحري المفاوضات فيما بين اعضاء المنظم
ل     رر ان تنتهي قب على بعض السلع ، فان البحرين آانت ضمن من بدأ هذه المفاوضات التي من المق

ة برئاسة سعادة ا    2004ديسمبر  31 ل المساعد   ، وقد تم تشكيل لجنة فرعية من اللجنة الوطني لوآي
ة          روض االولي دارس الع ديم وت ادل تق ات وتب ة المفاوض ارة لمتابع وازرة التج ة ب ارة الخارجي للتج

INITIAL OFFERS      ة تضم أعضاًء ان اللجن ومن الجدير بالذآر بانه تأآيدا للشفافية في العمل ف
  .من القطاع الخاص 

  

  

  

  : Foreign Direct Investments (FDI)االستثمارات االجنبية المباشرة  -2
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ة                د وافقت مملك ذا الصدد فق ة المباشرة ، في ه تثمارات االجنبي اب االس تح ب ائم في مجال ف العمل ق
د       ادي الموح وذجي االسترش انون النم ى الق ي عل اون الخليج س التع ا دول مجل ع اخواته رين م البح

تثمار    لتشجيع االستثمار االجنبي ، ويجري العمل حاليا على اعداد مسودة مشرو انون موحد لالس ع ق
  ) .بالرغم من ان في التشريعات الوطنية القائمة مما يلبي هذا الغرض(

  : FREE TRADE AGREEMENTS (FTA) اتفاقات التجارة الحرة  -3

ة التجارة        د اتفاقي م عق د ت دول وق تعمل مملكة البحرين على عقد اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف ال
  .ند الحرة مع مملكة تايال

ى     اق ، وعل ذا االتف ومن االهم في هذا الصدد هي المفاوضات المتقدمة مع الواليات المتحدة البرام ه
ى ا ع عل م التوقي د ت ي فق ـعلم  TRADE & INVESTMENT FRAMEWORK ل

AGREMENT TEFA  

ى انجاز استكمال اال       ام للعمل عل ة  وهذه االتفاقية هي اتفاقية االجراءات التمهيدية او االطار الع تفاقي
ـ  ة ال ام      FTAالنهائي الل ع ة خ ذه االتفاقي ى ه ع عل ال والتوقي ل االعم ن آ اء م ل االنته ن المؤم وم

  .انشاء اهللا  2004

ة   ستتيح هذه االتفاقية حرية واسعة لتدفق السلع والخدمات واالستثمارات بين الواليات المتحدة ومملك
ام   البحرين دون قيود وستجنب هذه االتفاقية المملكة شروط واحكام الدولة األولى بالرعاية طبقا الحك

ادة  ة     ) 24(الم ارة والتعرف ة للتج ة العام ن االتفاقي ادة  (GATT)م ن ) 5(والم ة    م ة العام االتفاقي
ة         (GATS)للتجارة في الخدمات  ات المتحدة للملك ا آل من الوالي أي بمعنى أن المزايا التي تمنحه

البحرين او تلك التي تمنحها مملكة البحرين للواليات المتحدة في مجال السلع والخدمات بموجب هذه 
دول األعضاء في منظم         ة ال ا لبقي زام بمنحه تم االل ا     االتفاقية لن ي ا مزاي ة باعتباره ة التجارة  العالمي

  . قائمة على مبدأ الدولة األولى بالرعاية

ا          ة البحرين وحدها وانم ى مملك ن تكون مقصورة عل وغني عن القول بان الفائدة من هذه االتفاقية ل
قيقة والمرتبطة    ستفيد منها آل الدول المتعاملة معها وعلى األخص دول مجلس التعاون الخليجي الش

  .مملكة باتفاقية االتحاد الجمرآي الخليجي بال

د       تثمار في البحرين ، بعي ة لالس هذه باختصار أهم وجوه ومدلوالت الحرية الواسعة بل وشبه المطلق
  .عن أية قيود 

تثمارية      امالت االس ة المع أما في مجال دور المؤسسات الحكومية والجهات اإلدارية في إنجاز ورعاي
فانك تستطيع أن تنجز معاملتك في وقت     ... حقا بتقدمها في هذا المضمار  فان مملكة البحرين لتفخر

ذا     ) سجلنا شرآة استثمارية برأس مال أجنبي في يوم واحد(قياسي  املين في ه اءة الع وذلك بفضل آف
اليب   . المجال  ق         –خصوصا   –آما أن تطور األس ا يتعل ا هو الشأن اآلن فيم في وزارة التجارة آم

روع  از مش ل   ONE STOP SHOPبإنج از آ رة وإنج ه مباش تثمر بموجب تطيع المس ث يس حي
اتيح واحدة    معامالته مع وزارات وإدارات الدولة المختلفة أمام شاشة الكترونية واحدة وعلى لوحة مف

  . في نقطة إنجاز واحدة 
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 ضريبة وال أراني بحاجة للتذآير بان البحرين دولة نظيفة من أية قوانين أو أنظمة ضريبية ، فال    
  .على الدخل من أي نوع آان ، فأموال المستثمرين فيها آمنة من شر الضريبة 

  فأهال بكم في مملكتنا اآلمنة ،،،
 
  
  

  حسن علي رضي: اعداد                                                                 
  حسن رضي ومشارآوه                                                                 

  "محامون ومستشارون قانونيون"                                                            
 مملكة البحرين                                                                      


