الـتشــريـعـات الـمـتــعـلـقــة بـحـريــة االسـتـثـمـار
مـمـلـكــة الـبـحـريــن

لم تغلق البحرٌن أبدا أبوابها فً وجه االستثمارات من أي جهة أتت وكانت األموال الوافدة
ومازالت فً األمان والنمو دون قٌد أو معوق على الرغم من عدم توفر قانون مستقل ٌختص
باالستثمار االجنبً حتى اآلن.
وتتٌح التشرٌعات السارٌة اآلن فً المٌادٌن المختلفة التجارٌة والصناعٌة وفً مجاالت االستثمار
عموما ً حرٌة واسعة بل وتكاد تكون مطلقة للمستثمرٌن األجانب -كما وتتضمن كذلك هذه
التشرٌعات الحماٌة القانونٌة لهذه االستثمارات وتوفر اآللٌات القانونٌة واإلدارٌة لهذه الحماٌة
سواءاً فً مرحلة بدء االستثمار أو فً إستمرارٌته بعد ذلك.
وفٌما ٌلً أهم التشرٌعات فً مجال االستثمار وحماٌة رؤوس األموال فً مملكة البحرٌن -:

أوال :التشريعات المتعلقة مباشرة بحرية االستثمار:
 - 1قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون ( )21لسنة :2001
جاء هذا القانون لٌحل محل قانون الشركات التجارٌة الصادر بالمرسوم بقانون رقم  28لسنة
 1975وتعدٌالته والتً كانت قد تشعبت إال أن هذه التشعبات كانت تصب كلها فً دائرة توسعة
فرص اإلستثمارات األجنبٌة -جاء قانون  2001لٌضع كل ذلك فً وعاء تشرٌعً واحد .وفً
مجال حرٌة رأس المال األجنبً فإن أهم سمات هذا القانون هً-:
أ -لقد حذف هذا القانون شرط الجنسٌة البحرٌنٌة فً شركات التضامن والتً كانت قصراً على األفراد
البحرٌنٌٌن طبقا ً للقانون القدٌم (مادة  )21أما القانون الجدٌد فإن نص المادة  25على أنه "ومع
عدم اإلخالل بأحكام القوانٌن المعمول بها بشأن تنظٌم مزاولة المهن الحرة ٌجوز تأسٌس
شركات تضامن أٌا ً كان نوعها بٌن شركاء بحرٌنٌٌن أو غٌر بحرٌنٌٌن"...
ب -مع مراعاة أحكام هذا القانون ٌجوز -بقرار من وزٌر التجارة – باإلتفاق مع الوزٌر المختص –
أن تؤسس شركات مساهمة عامة بحرٌنٌة بمشاركة رأسمال أجنبً أو خبرة أجنبٌة وفقا ً للنسب
التً ٌحددها وزٌر التجارة  ....والقٌد الوحٌد هو حظر التصرف فً األسهم الممثلة لرأس المال
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األجنبً لمدة ثالث سنوات من تارٌخ قٌد الشركة فً السجل التجاري إذا كان هذا التصرف
خارج دائرة أشخاص األجنبً.
ج -لقد كان قانون الشركات لعام ٌ 1975شترط حد أعلى لرأس المال االجنبً فً الشركات ذات
المسئولٌة المحدودة بما ال ٌجاوز  %49من رأس مال الشركة إال أن القانون الجدٌد قد خال من
هذا القٌد مما جعل إمكان تأسٌس هذه الشركات برأسمال أجنبً دون تحدٌد.
د -جاء نص المادة  345تحت عنوان الشركات ذات رأس المال األجنبً وتضمن ما نصه" ٌ ...جوز
بقرار من وزٌر التجارة باإلتفاق مع الوزٌر المختص الموافقة على تأسٌس شركات مما نص
علٌه فً هذا القانون تكون مملوكة كلٌا ً أو جزئٌا ً لشركاء بحرٌنٌن أو غٌر بحرٌنٌٌن وٌجوز أن
تكون بعملة غٌر بحرٌنٌة على أن تكون مقومة بالعملة البحرٌنٌة ...إلخ.
 - 2القوانين العقارية :
صدر المرسوم بقانون رقم  2لسنة  2001بشأن تملك غٌر البحرٌنٌٌن للعقارات المبنٌة
واالراضً واجاز فً مادته االولى لغٌر البحرٌنٌٌن سواء كانوا اشخاصا طبٌعٌٌن او اعتبارٌٌن
بتملك العقارات المبنٌة واالراضً فً دولة البحرٌن باحدى طرق التصرف المقررة قانونا او
بالمٌراث فً المناطق وبالشروط التً ٌصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
كما اجاز فً مادته الثانٌة للشركات التجارٌة والصناعٌة والسٌاحٌة والمؤسسات المصرفٌة
والمالٌة المملوكة بالكامل لغٌر البحرٌنٌٌن والمرخص لها بممارسة نشاطها فٌها بتملك العقارات
المبنٌة واالراضً لغرض اقامة المشارٌع االقتصادٌة المسموح لها بممارسة االنشطة فٌها اذا
كان الغرض من تأسٌسها اقامة منشأة تجارٌة او صناعٌة او مالٌة او سٌاحٌة او صحٌة او
تعلٌمٌة او تدرٌبٌة او ان تتخذ من المملكة مركزا رئٌ سٌا الستثمار اموالها فً االنشطة المصرح
لها بها او غٌرها من المشروعات االقتصادٌة واالستثمارٌة  ،وذلك كله مع عدم االخالل بحق
مواطنً دول مجلس التعاون الخلٌجً فً تملك العقارات المبنٌة واالراضً والذي ٌتساوون فٌه
مع المواطن البحرٌنً بموجب المرسوم بقانون رقم  40لسنة  1999الذي ٌنظم ملكٌة مواطنً
دول مجلس التعاون الخلٌجً للعقارات واالراضً المبنٌة .
وتنفٌذا لهذا القانون (أي قانون رقم  2لسنة  )2001صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( )43لسنة
 2003بتحدٌد المناطق التً ٌسمح فٌها لغٌر البحرٌنٌٌن سواء أكانوا أشخاصا طبٌعٌٌن او
اعتبا رٌٌن بتملك االراضً والعقارات المبنٌة حٌث عدد المناطق وكلها من أفضل المناطق فً
المملكة  ،كما اجازت المادة الثالثة من القرار للشركات التجارٌة والصناعٌة والسٌاحٌة
والمؤسسات المصرفٌة والمالٌة المملوكة بالكامل لغٌر البحرٌنٌٌن والمرخص لها بنشاطها فً
المملكة بتمل ك العقارات المبنٌة واالراضً فً ذات المناطق اضافة الى المناطق الصناعٌة
بالنسبة للشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة االنشطة الصناعٌة .
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 - 3المرسوم بقانون رقم  7لسنة  1994بالتصدٌق على وثٌقة تأسٌس اتفاقٌة منظمة التجارة الدولٌة
فقد كانت البحرٌن من الدول الس َباقة فً اإلنضمام إلى هذه اإلتفاقٌة ،كما أنشأت لجنة وطنٌة
لمنظمة التجارة الدولٌة لتتولى تنظٌم العالقة بٌن مملكة البحرٌن والمنظمة وبغرض تحقٌق
اإلستفادة المثلى من أحكام اتفاقٌات المنظمة وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم  25لسنة 1996
لتسلك حكومة المملكة بذلك سلوكا ً عملٌا ً فً التزاماتها بالتوجه نحو العولمة بشكل مدروس
وعلمً وبما ٌحفظ المصلحة الوطنٌة.
 - 4المرسوم بقانون رقم ( )1لسنة  1995بشأن انضمام مملكة البحرٌن إلى اتفاقٌة إنشاء المنظمة
العالمٌة للملكٌة الفكرٌة ( )WIPOوغنً عن التفصٌل ماذا ٌعنً اإلنضمام إلى هذه اإلتفاقٌة
وتطبٌق أحكامها على ضمان حماٌة ودعم حماٌة الملكٌة الفكرٌة أٌا ً كان مصدرها فً مختلف
دول العالم بهدف تشجٌع النشاط اإلبتكاري كما هو منصوص علٌه فً دٌباجتها.
 - 5المرسوم بقانون رقم  30لسنة  1996بالموافقة على اإلنضمام إلى إتفاقٌة برن لحماٌة المصنفات
األدبٌة والفنٌة...
 - 6المرسوم بقانون رقم  31لسنة  1996بالموافقة على االنظمام إلى اتفاقٌة بارٌس لحماٌة الملكٌة
الصناعٌة .

ثانيا :حسم المنازعات التجارية الدولية:
االهتمام بتحقٌق العدالة بمقٌاس حضاري عالمً  -وخصوصا فٌما ٌتعلق بحقوق رأس المال االجنبً
– فً البحرٌن ضارب فً القدم  .ففً عام  1906كتب المٌجر  COXالوكٌل السٌاسً البرٌطانً
آنذاك الى السفٌر االلمانً فً اٌران ٌطمئنه على أن مصالح التجار االوربٌٌن مصانة فً البحرٌن
مشٌرا الى وجود هٌئة قضائٌة مختصة بحسم المنازعات التً ٌكون بٌن اطرافها اجانب وكانت تلك
الهٌئة هً "المجلس العرفً" وكان هذا المجلس مشكل مناصفة من اعضاء بحرٌنٌٌن واعضاء
اجانب.
(الوثٌقة رقم  I.O.R 15/2/6من وثائق حكومة الهند البرٌطانٌة)
والجدٌر بالذكر كذلك ان هذه الرسالة تشٌر الى ان عمر هذا المجلس آنذاك كان حوالً خمسٌن عاما.
ولقد امتد هذا االهتمام بالمصالح الدولٌة وتطور .
والٌوم وفً مجال الحماٌة فً حل المنازعات فإن القضاء البحرٌنً مشهود له بالكفاءة والنزاهة  ،كما
أن مملكة البحرٌن قد واكبت أحدث النظم العالمٌة فً مجال حسم المنازعات عن طرٌق التحكٌم
الدولً ،وأهم التشرٌعات فً هذا المجال هً-:
 -1المرسوم بقانون رقم  14لسنة  1988بالموافقة على اإلنضمام إلى اتفاقٌة نٌوٌورك لعام 1958
بشأن اإلعتراف بقرارات التحكٌم األجنبٌة وتنفٌذها.
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 -2المرسوم بقانون  9لسنة  1994بإصدار قانون التحكٌم التجاري الدولً والذي إستند على
القانون النموذجً للتحكٌم التجاري الدولً الـ  UNCITRALوالذي جاء مرفقا ً بالمرسوم
المذكور.
إن هذٌن التشرٌعٌن ٌقٌمان ،بموجب تشرٌعات وطنٌة ،الحماٌة القانونٌة بتأمٌن حقوق أي طرف دولً
فً المنازعة فً أن ٌلجأ إلى التحكٌم التجاري الدولً كما ضمنت تنفٌذ األحكام الصادرة عن التحكٌم
التجاري الدولً أمام المحاكم المختصة بالتنفٌذ بالمملكة بصورة مباشرة.

ثالثا :صور أخرى من الحماية القانونية لالستثمار األجنبي :
 -1نظام الصنادٌق اإلستثمارٌة  Collective Investment Schemesالصادر والمعدل
بالتعمٌمات رقم  92/356ورقم  95 /318ورقم  99/121الصادر عن مؤسسة نقد البحرٌن
(بما هو مخول لها طبقا ً لقانون المؤسسة) وطبقا ً لهذه التشرٌعات فإن أي بنك أو مؤسسة
مصرفٌة مرخصة فً البحرٌن أو فً أي بلد ذي قوانٌن متطورة ٌمكن له أن ٌنشئ فً سوق
البحرٌن صنادٌق استثمارٌة  .وبالنسبة للصنادٌق المؤسسة من قبل بنوك أو مؤسسات مصرفٌة
غٌر مرخصة فً البحرٌن فإن علٌها أن تعٌن وكٌالً لها فً البحرٌن وٌمكن أن ٌكون هذا الوكٌل
مكتب محاماة أو مكتب محاسبة وتدقٌق  .وأجاز التعمٌم األخٌر إدراج حصص هذه الصنادٌق فً
سوق البحرٌن لألوراق المالٌة.
 -2الالئحة الخاصة بأحكام العهد المالٌة  TRUSTS :الصادرة بالقرار  1998/1عن مؤسسة
نقد البحرٌن والتً لم تقصر جنسٌة المؤسسٌن والمستفٌدٌن من مثل هذه العهد المالٌة على
البحرٌنٌٌن وإنما جاء النص عا َما ً دون تحدٌد بما ٌجٌز لغٌر البحرٌنٌٌن أن ٌكونوا مؤسسٌن أو
مستفٌدٌن من العهد المالٌة "الترستات".
هذه بعض النماذج والصور لحرٌة وتشجٌع اإلستثمارات األجنبٌة فً مملكة البحرٌن إضافة إلى ما
تتمتع به اإلستثمارات العربٌة من أفضلٌة خاصة فً التعامل ولدٌنا من المؤسسات المصرفٌة
والتجارٌة ما ٌجسد هذه الحرٌة والتشجٌع.

رابعا :الخطوات المستمرة لمزيد من تحرير التجارة :
 -1مفاوضات تحرير التجارة والخدمات :
ان انضمام مملكة البحرٌن الى اتفاقٌة منظمة التجارة العالمٌة هو لٌس من قبٌل الترف وانما جسدت
البحرٌن جدٌتها دائما فً السٌر فً طرٌق العولمة وتحرٌر التجارة فً شتى المٌادٌن  ،وحالما بدأت
المفاوضات فٌما بٌن اعضاء المنظمة حول تحرٌر التجارة فً الخدمات والزراعة وخفض الدعم
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على بعض السلع  ،فان البحرٌن كانت ضمن من بدأ هذه المفاوضات التً من المقرر ان تنتهً قبل
 31دٌسمبر  ، 2004وقد تم تشكٌل لجنة فرعٌة من اللجنة الوطنٌة برئاسة سعادة الوكٌل المساعد
للتجارة الخارجٌة بوازرة التجارة لمتابعة المفاوضات وتبادل تقدٌم وتدارس العروض االولٌة
 INITIAL OFFERSومن الجدٌر بالذكر بانه تأكٌدا للشفافٌة فً العمل فان اللجنة تضم أعضا ًء
من القطاع الخاص .

 -2االستثمارات االجنبية المباشرة ): Foreign Direct Investments (FDI
العمل قائم فً مجال فتح باب االستثمارات االجنبٌة المباشرة  ،فً هذا الصدد فقد وافقت مملكة
البحرٌن مع اخواتها دول مجلس التعاون الخلٌجً على القانون النموذجً االسترشادي الموحد
لتشجٌع االستثمار االجنبً  ،وٌجري العمل حالٌا على اعداد مسودة مشروع قانون موحد لالستثمار
(بالرغم من ان فً التشرٌعات الوطنٌة القائمة مما ٌلبً هذا الغرض) .

 -3اتفاقات التجارة الحرة ): FREE TRADE AGREEMENTS (FTA
تعمل مملكة البحرٌن على عقد اتفاقٌات التجارة الحرة مع مختلف الدول وقد تم عقد اتفاقٌة التجارة
الحرة مع مملكة تاٌالند .
ومن االهم فً هذا الصدد هً المفاوضات المتقدمة مع الوالٌات المتحدة البرام هذا االتفاق  ،فقد تم
التوقٌع على الـ TRADE & INVESTMENT FRAMEWORK AGREMENT
 ،TEFAوهذه االتفاقٌة هً اتفاقٌة االجراءات التمهٌدٌة او االطار العام للعمل على انجاز استكمال
االتفاقٌة النهائٌة الـ . FTA
ستتٌح هذه االتفاقٌة حرٌة واسعة لتدفق السلع والخدمات واالستثمارات بٌن الوالٌات المتحدة ومملكة
البحرٌن دون قٌود وستجنب هذه االتفاقٌة المملكة شروط واحكام الدولة األولى بالرعاٌة طبقا الحكام
المادة ( )24من االتفاقٌة العامة للتجارة والتعرفة ) (GATTوالمادة ( )5من االتفاقٌة العامة
للتجارة فً الخدمات ) (GATSأي بمعنى أن المزاٌا التً تمنحها كل من الوالٌات المتحدة للملكة
البحرٌن او تلك التً تمنحها مملكة البحرٌن للوالٌات المتحدة فً مجال السلع والخدمات بموجب هذه
االتفاقٌة لن ٌتم االلزام بمنحها لبقٌة الدول األعضاء فً منظمة التجارة العالمٌة باعتبارها مزاٌا
قائمة على مبدأ الدولة األولى بالرعاٌة.
وغنً عن القول بان الفائدة من هذه االتفاقٌة لن تكون مقصورة على مملكة البحرٌن وحدها وانما
ستفٌد منها كل الدول المتعاملة معها وعلى األخص دول مجلس التعاون الخلٌجً الشقٌقة والمرتبطة
بالمملكة باتفاقٌة االتحاد الجمركً الخلٌجً .
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هذه باختصار أهم وجوه ومدلوالت الحرٌة الواسعة بل وشبه المطلقة لالستثمار فً البحرٌن  ،بعٌد
عن أٌة قٌود .

أما فً مجال دور المؤسسات الحكومٌة والجهات اإلدارٌة فً إنجاز ورعاٌة المعامالت االستثمارٌة
فان مملكة البحرٌن لتفخر حقا بتقدمها فً هذا المضمار  ...فانك تستطٌع أن تنجز معاملتك فً وقت
قٌاسً (سجلنا شركة استثمارٌة برأس مال أجنبً فً ٌوم واحد) وذلك بفضل كفاءة العاملٌن فً هذا
المجال  .كما أن تطور األسالٌب – خصوصا – فً وزارة التجارة كما هو الشأن اآلن فٌما ٌتعلق
بإنجاز مشروع  ONE STOP SHOPحٌث ٌستطٌع المستثمر بموجبه مباشرة وإنجاز كل
معامالته مع وزارات وإدارات الدولة المختلفة أمام شاشة الكترونٌة واحدة وعلى لوحة مفاتٌح واحدة
فً نقطة إنجاز واحدة  .إضافة إلى أن البحرٌن دولة نظٌفة من أٌة قوانٌن أو أنظمة ضرٌبٌة  ،فال
ضرٌبة على الدخل من أي نوع كان  ،فأموال المستثمرٌن فٌها آمنة من شر الضرٌبة .
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