
 وجمهوری اسالمی ایران گذاری بین دولتموافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه

 ندولت پادشاهی بحری

 

  :مقدمه

 «متعاهدطرفهای»دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت پادشاهی بحرین که از این پس 

 .شوندنامیده می

 .با عالقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت

 وگذاری با هدف بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه

 دگذاریهای سرمایه گذاران طرفهای متعاهایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهنیز

 .قلمرو یکدیگردر

 یگذاریهای سرمایه گذاران طرفهاتشویق و حمایت از سرمایهو با تأیید لزوم 

 :در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودندمتعاهد

 

 فتعاری - 1ماده 

 :از نظر این موافقتنامه معانی اصطالحات بکار رفته به شرح زیر خواهد بود

 یگذاران یکیهسرماعبارت است از هر نوع دارایی که توسط« سرمایه گذاری»اصطالح 1- 

 ودیگر بکارگرفته شود از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد

 :به ویژه، اما نه منحصراً، شامل

 .وثیقهاموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس و -الف 

در یک یگری از مشارکتسهام، سهم الشرکه و اوراق قرضه یک شرکت و هرشکل د -ب 

 .شرکت

 شارزگذاری که دارایمالکیت نسبت به پول یا هرنوع عملیات مربوط به یک سرمایه -پ 

 .مالی باشد

 اطرحها یوری،های بهرهحقوق مالکیت صنعتی و معنوی از قبیل حق اختراع، نمونه -ت 

 .شهرت تجاریو حسنهای صنعتی، فرآیندهای فنی، عالئم و اسامی تجاری، دانش فنی نمونه

 یبرداربهرهاز جمله حق اکتشاف، استخراج یا نقانو حقوق تجاری اعطاء شده توسط -ث 

 .از منابع طبیعی

 بچهارچوعبارت از اشخاص زیر است که در« گذارانگذار. سرمایهسرمایه»اصطالح 2 - 

 :گذاری کننداین موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه

 دطرف متعاهاشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن -الف 

 .به شمار آیند

 هکه باشخاص حقوقی هریک از طرفهای متعاهد از قبیل شرکتها، بنگاهها یا انجمنها -ب 

 اآنهاند و مقر و فعالیتهای حقیقی اقتصادیموجب قوانین آن کشور متعاهد تأسیس شده

 .باشدطرف متعاهد قرار داشتهدر قلمرو آن 

 لحاصگذاریی از سرمایهنقانو به معنی وجوهی است که به طور« عواید»اصطالح 3 - 

 وگذاری، سود سرمایه، سود سهام، کارمزدباشد از جمله سود حاصل از سرمایهشده

 .االمتیازحق

 :به معنی« قلمرو»اصطالح 4 - 

 یجمهوری اسالمدر مورد جمهوری اسالمی ایران، مناطق تحت حاکمیت یا صالحیت -الف 

 .باشدایران و از جمله مناطق دریایی آن می

 ربستدر مورد بحرین، قلمرو پادشاهی بحرین از جمله مناطق دریایی، بستر و زیر -ب 

 .نمایدمیو صالحیتالملل، برآنها اعمال حقوق حاکمیت دریا که بحرین برطبق حقوق بین

 

 یگذارتشویق سرمایه - 2ماده 

 فطرگذاری در قلمروگذاران خود را به سرمایههریک از طرفهای متعاهد سرمایه1 - 

 .متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد

 بجهت جلهر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را2 - 



 .آوردان طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهدگذارگذاری سرمایهسرمایه

 

 یگذارپذیرش سرمایه - 3ماده 

 ههریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت ب1 - 

 مگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقداسرمایهپذیرش

 نگذاریها در جمهوری اسالمی ایرامایهکرد. مرجع صالحیتدار برای تصویب سرخواهد

 یگذاری و کمکهای اقتصادی و فن( این موافقتنامه، سازمان سرمایه10ماده )مذکور در

 .ای که ممکن است جانشین آن شود استنمایندهایران یا

 قطبگذاری، کلیه مجوزهایی را کههر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه2 - 

 .گذاری مزبور الزم است اعطا خواهد کردت جهت تحقق سرمایهقوانین و مقررا

 

 

ْْ  - 4ماده   دالودامقررات رفتار ملی و رفتار کاملهْ

 فقلمرو طرگذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد درسرمایه1 - 

 های کمنصفانهپذیر و رفتارطرف متعاهد سرمایه ینقانو متعاهد دیگر از حمایت کامل

 رثالث دگذاران هر کشورگذاران خود یا سرمایهاز رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه

 .شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهدبود

 دمتعاهگذاران طرفیک از طرفهای متعاهد نباید در قلمرو خود نسبت به سرمایههیچ2 - 

 نگذاریهایشاسرمایهندی یا فروشمدیگر درخصوص مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره

 رگذاران هر کشوسرمایهگذاران خود یارفتاری را اعمال نماید که نسبت به سرمایه

 .ثالث نامساعدتر باشد

 هراجع بچنانچه هر یک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی3 - 

 ایای مشابه ویا نهاد منطقهتأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک 

 دچنترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا

 قگذار کشور ثالث اعطا کرده و یا در آینده اعطا کند، ملزم به اعطای حقوسرمایه

 .گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بودمزایای مزبور به سرمایهو

 

 ریط مساعدتشرا - 5ماده 

 کقطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر ی1 - 

 رگذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قراطرفهای متعاهد و یک سرمایهاز

 .قابل اعمال خواهد بودگیرد،

 یهاچنانچه قوانین هرطرف متعاهد یا تعهدات ناشی از موافقتنامه2 - 

 یهایی که از این قبیل بین طرفهاموجود در حال حاضر یا موافقتنامهالمللیبین

 هشوند حاوی مقررات عام یا خاص باشند، کموافقتنامه منعقد میمتعاهد عالوه بر این

 رسرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتاسرمایه گذاریهای

 راست نمایند، مقررات مذکوبینی شدهوافقتنامه پیشآنچه در این ممساعدتری نسبت به

 .باشد نسبت به این موافقتنامه حاکم خواهدبودتاحدی که مساعدتر

 

 تمصادره و جبران خسارا - 6ماده 

 رمتعاهد دیگگذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرفهای سرمایهگذاریسرمایه1 - 

 رقرارنخواهد گرفت، مگیا تحت تدابیر مشابه ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و

 شی، به رونقانوآنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند

 غباشد، مبلشدهبینیآمیز انجام پذیرد و جبران خسارت مؤثر و مناسب پیشغیرتبعیض

 .غرامت باید بدون تأخیر پرداخت شود

 لش سرمایه گذاری بالفاصله قبمیزان جبران خسارت باید معادل ارز2 - 

 .مصادره یا سلب مالکیت باشدشدن،ملیاز

خسارت گذار و کشور میزبان درخصوصدرصورت تأخیر در پرداخت خسارت، سرمایه3 - 



 یمال

 .برای دوره تأخیر، مذاکره و توافق خواهند نمود

 

 ازیانه - 7ماده 

 رههای آنها به علت جنگ یاگذاریگذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهسرمایه

 ردچامخاصمه مسلحانه، انقالب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر

 ایگذاران خودخسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه

 .گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهندبودسرمایه

 .حاصله، درصورت وجود، آزادانه قابل انتقال خواهد بودتهایپرداخ

 

 هبازگشت و انتقال سرمای - 8ماده 

 دخواهدداهریک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه1 - 

 نبدوگذاری موضوع این موافقتنامه انتقاالت زیر به صورت آزاد وکه در مورد سرمایه

 :ارج از قلمرو آن انجام شودتأخیر به خ

 .عواید -الف 

 یگذارمبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه -ب 

 .آوریهای مربوط به قراردادهای انتقال فنالزحمهاالمتیازها و حقحق -پ 

 .( این موافقتنامه8( و یا )7مبالغ پرداخت شده به موجب مواد ) -ت 

 لگذاری، مشروط بر آنکه از محربوط به سرمایهاقساط وامهای م -ث 

 .گذاری پرداخت شودسرمایهعملکرد

 هگذار که پروانحقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه -ج 

 .پذیر را دارا باشندگذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایهمرتبط با آن سرمایهکار

  )11(.جع مذکور در مادهوجوه پرداختی ناشی از تصمیم مر -چ 

 نزماانتقاالت فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی2 - 

 .انتقال انجام پذیرد

 ایتوانند درخصوص روش بازگشت وپذیر میگذار و طرف متعاهد سرمایهسرمایه3 - 

 .انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند

 

 یجانشین - 9ماده 

 منظاهرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک

 کیی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجارینقانو

 :گذار شودگذاری به عمل آورده جانشین سرمایهسرمایه

 .دیگر معتبر شناخته خواهدشدجانشینی مزبور توسط طرف متعاهد  -الف 

 دنخواهاست،گذار استحقاق آن را داشتهجانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه -ب 

 .بود

 )11(پذیر براساس مادهاختالفات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه -پ 

 .موافقتنامه حل و فصل خواهد شداین

 

 هدامنه شمول موافقتنام - 10ماده 

 زشود که قبل یا بعد اگذاریهایی اعمال مینامه در مورد سرمایهاین موافقت

 رپذیشدن این موافقتنامه به تصویب مراجع صالحیتدار طرف متعاهد سرمایهاالجراالزم

 هصورتیکه قوانین و مقررات آن مقرر کند(، برسد. بهرحال، موافقتنامدر)

 .شودود آمده است اعمال نمیاالجرا شدن آن بوجاختالفاتی که قبل از الزمدرخصوص

 

 دحل و فصل اختالفات میان یک طرف متعاه - 11ماده 

 رگذار طرف متعاهد دیگو سرمایه

 فطرگذارپذیر و یک یا چند سرمایهچنانچه اختالفی میان طرف متعاهد سرمایه1 - 



 رپذیگذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایهمتعاهد دیگر درباره یک سرمایه

 زگذاران( مزبور در ابتدا تالش خواهند کرد که اختالف را اسرمایهگذار)یهسرماو

 .مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنندطریق

 رگذاران( مزبوسرمایهگذار)پذیر و سرمایهچنانچه طرف متعاهد سرمایه2 - 

 اند، هریک از آنهظرف چهارماه از تاریخ ابالغ ادعا به دیگری به توافق برسنتوانند

 :اختالف را ارجاع نماید بهتواندمی

 ایاست،گذاری در قلمرو آن انجام شدهدادگاههای صالح طرف متعاهدی که سرمایه -الف 

 نکنوانسیوایکسید( که توسطگذاری)المللی حل و فصل اختالفات سرمایهمرکز بین -ب 

 ختاریباع دولتهای دیگر که درگذاری بین دولتها و اتحل و فصل اختالفات سرمایه

است، تشکیل شدهمیالدی در واشنگتن 1965مارس  18هجری شمسی برابر با 1343.12.27 

 رد

 .صورتیکه هر دوطرف متعاهد عضو این کنوانسیون باشند

 لالملبیندیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت -پ 

 هتوافق نمودد، مگر آنکه طرفهای اختالف به نحو دیگریسازمان ملل متحد تشکیل گرد

 .باشند

 اتپذیر اقامه شود،هر اختالفی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه3 - 

 ردتواند به داوری ارجاع شود، وزمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی

 .ل ارجاع به داوری نخواهد بودصورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قاب

 یهر اختالفی که به داوری ارجاع شود، از صالحیت دادگاههای داخل4 - 

 مخواهدبود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکمستثنی

 .برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کندداوری

 

 دحل و فصل اختالفات بین طرفهای متعاه - 12ماده 

 اکلیه اختالفات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتد1 - 

 تطرفهای متعاهد حل و فصل خواهدشد. در صورطریق مذاکره و بطور دوستانه بیناز

 وا رعایت قوانین تواند بماه هر یک از طرفهای متعاهد می 6توافق، ظرف مدت عدم

 کای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یمربوط خود، ضمن ارسال اطالعیهمقررات

 .داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نمایدهیأت

از در صورت ارجاع امر به داوری، هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز

 ختاری

 دمتعاهکند و داوران منتخب طرفهایاطالعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام میدریافت 

چنانچه ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهندکرد.

 کهری

 تمنتخب ظرف مداز طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران

 زتواند امتعاهد میبه توافق نرسند، هر یک از طرفهای مذکور در مورد انتخاب سرداور

 اممتنع یا سرداور رالمللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرفرئیس دیوان بین

 بدر زمان انتخاتعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که

 .با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد

 دشوالمللی دادگستری تعییندی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بیندر موار2 - 

 یالمللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکچنانچه رئیس دیوان بین

 سرئیطرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهدشد و چنانچه معاوناز

 نی از طرفهای متعاهد باشد اینیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یک

 دباشیک از طرفهای متعاهد را نداشتهتوسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچانتصاب

 .خواهد شدانجام

 واند آئینهیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده3 - 

 .محل داوری را تعیین خواهدنمود

 فطرریت آراء اتخاذ خواهد شد. این تصمیم برای هردوتصمیم دیوان داوری با اکث4 - 



 ندر جریااالجراست. هرطرف متعاهد هزینه عضو خود در دیوان و حضور خودمتعاهد الزم

 طباقیمانده توسهایرسیدگی داوری را پرداخت خواهد نمود. هزینه سرداور و سایر هزینه

 ردر رأی خود مقرصورت دیوانطرفهای متعاهد به طور مساوی پرداخت خواهدشد. در هر 

 نپرداخت شود و ایها توسط یکی از دو طرف متعاهدنماید که نسبت بیشتری از هزینهمی

 ادادرسی خود رآئیناالجرا خواهدبود. دیوانرأی برای هردو طرف متعاهد قطعی و الزم

 .تعیین خواهد نمود

 

 هاعتبار موافقتنام - 13ماده 

 بقوانین و مقررات هریک از طرفهای متعاهد به تصویاین موافقتنامه طبق 1 - 

 .خواهدرسیدآنها

 زاین موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطالعیه هر یک ا2 - 

 ومتعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات الزم را طبق قوانین طرفهای

 هاست برای مدت دعمل آورده االجراشدن این موافقتنامه بهدرباره الزممقررات خود

 راجراء گذارده خواهدشد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبسال به موقع

 مماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، عد 6مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد خواهد ماند،

 .ادامه بطور کتبی به اطالع طرف متعاهد دیگر برساندتوافق خود را جهت

 رانقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن د پس از3 - 

 یگذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجرسرمایهمورد

 .خواهدبود

 

 

 نزبان و تعداد متو - 14ماده 

 واین موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شده 

 ،ار یکسان برخوردار خواهندبود. در صورت اختالف در تفسیر متونمتون از اعتبهمه

 .باشدانگلیسی مالک میمتن

 راکتب19هجری شمسی مطابق با  1381مهرماه  27این موافقتنامه در تهران در تاریخ 

 نبحریمیالدی به امضاء نمایندگان دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت پادشاهی2002 

 .رسید

 

 ناز طرف دولت پادشاهی بحریاز طرف دولت جمهوری اسالمی ایران 

 فعبدهللا حسن سیطهماسب مظاهری 

 یوزیر دارائی و اقتصاد ملوزیر امور اقتصادی و دارائی 


