
slrb.gov.bh 1جهاز المساحة والتسجيل العقاري
slrb.gov.bh

 مرسوم بقانون رقم )2( لسنة 2001 

بشأن تملك غير البحرينين للعقارات 
المبنية واألرضي
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مرسوم بقانون رقم )2( لسنة 2001

 بشأن تملك غير البحرينين
للعقارات المبنية واألرضي

رؤيتنا هي تقديم خدمات و خبرات موثوقة ذات جودة 

عالية في معلومات األراضي، وأن نكون نموذجا في 

اإلدارة للمؤسسات الحكومية عبر اإلستثمار في التميز 

لدعم اإلحتياجات المستقبلية لمملكة البحرين.
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مرسوم بقانون رقم )2( لسنة 2001

بشأن تملك غير البحرينين للعقارات المبنية واألرضي

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة    اأمري دولة البحرين،

بعد الإطالع على الد�ستور،

وعلى الأمر الأمريي رقم )4( ل�سنة 1975،

وعلى املر�سوم بق�نون رقم )8( ل�سنة 1970 ب�س�أن ا�ستمالك الأرا�سي للمنفعة 
الع�مة وتعديالته،

وعلى ق�نون الت�سجيل العق�ري ال�س�در ب�ملر�سوم بق�نون رقم )15( ل�سنة 
 ،1979

وعلى املر�سوم بق�نون رقم )8( ل�سنة 1787 بتنظيم ملكية الطبق�ت وال�سقق، 

وعلى املر�سوم بق�نون رقم )11( ل�سنة 1995 ب�س�أن حم�ية الآث�ر، . 1
وعلى املر�سوم بق�نون رقم )28( ل�سنة 1999 ب�س�أن اإن�س�ء وتنظيم املن�طق 

ال�سن�عية،

وعلى املر�سوم بق�نون رقم )40( ل�سنة 1999 ب�س�أن متلك مواطني دول جمل�س 
التع�ون لدول اخلليج العربية للعق�رات املبنية والأرا�سي يف دولة البحرين،

وبن�ًء على عر�س وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية،

وبعد اأخذ راأي جمل�س ال�سورى،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
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ر�سمن� ب�لق�نون التي:

المادة األولى

مع عدم الإخالء بحق مواطني دول جمل�س التع�ون لدول اخلليج العربية يف 
متلك العق�رات املبنية والأرا�سي، يجوز لغري البحرينيني �سواء اأك�نو اأ�سخ��سً� 

طبيعيني اأو اعت�ريني متلك العق�رات املبنية والأرا�سي يف دولة البحرين ب�إحدى 
طرق الت�سرف املقررة ق�نونً� اأو ب�ملرياث، وذلك يف املن�طق وب�ل�سروط التي 

ي�سدر به� قرار من جمل�س الوزراء.

المادة الثانية

يجوز لل�سرك�ت التج�رية وال�سن�عية وال�سي�حية واملوؤ�س�س�ت امل�سرفية وامل�لية 
الأخرى اململوكة ب�لك�مل لغري البحرينيني، واملرخ�س له� مبم�ر�سة ن�س�طه� 
يف دولة البحرين، متلك العق�رات املبنية، والأرا�سي بغر�س اإق�مة امل�س�ريع 

الإقت�س�دية امل�سموح له� مبم�ر�سة الأن�سطة فيه� وفقً� لل�سروط الت�لية:

اأن يكون الغر�س من ت�أ�سي�س ال�سركة اأو املوؤ�س�سة يف دولة البحرين اإق�مة . 2
من�س�أة جت�رية اأو �سن�عية اأو م�لية اأو �سي�حية اأو �سحية اأو تعليمة اأو تدريبية 

اأو اأن تتخذ من دولة البحرين مركزًا رئي�سيً� لأ�ستثم�ر اأمواله� يف الأن�سطة 
التي تتعلق بتوزيع ال�سلع التي تنتجه� اأو اخلدم�ت التي تقدمه� اأو غريه� من 
امل�سروع�ت الإقت�س�دية والإ�ستثم�رية اأو اأية اأن�سطة اأخرى ي�سدر بتحديده� 

قرار من جمل�س الوزراء.
اأن يخ�س�س العق�ر يف املن�طق التي ي�سدر بتحديده� قرار من جمل�س . 3

الوزراء ملم�ر�سة الن�س�ط امل�سموح به.
اأن تكون م�س�حة العق�ر من��سبة ملم�ر�سة الن�س�ط وفقً� مل� حتدده اجلهة . 4

املخت�سة
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المادة الثالثة

كل ت�سرف ي�سدر خم�لفً� لأحك�م هذا الق�نون يقع ب�طاًل، ول يرتتب عليه اأثر 
ق�نوين، وليجوز قيده.

المادة الرابعة

ي�سدر جمل�س الوزراء القرارات الالزمة لتنفيذ هذا الق�نون.

المادة الخامسة

على الوزراء – كل فيم� يخ�سه – تنفيذ اأحك�م هذا الق�نون، ويعمل به من 
ت�ريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

 اأمري دولة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

 �سدر يف ق�سر الرف�ع:
 بت�ريخ: 21 �سوال 1421هــ
املوافق: 16 ين�ير 2001م
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Article 5 
The Ministers, each in his respective capacity, shall 
implement the provisions of this Law which shall come into 
effect from the date of its publication in the Official Gazette.  

Signed: Hamad bin Isa Al Khalifa, 
Amir of the State of Bahrain

Issued at Rifaa Palace 
On 21st Shawal,1421 Hijra 
Corresponding to 16th January,2001 

8



slrb.gov.bh

1. The object of incorporating the company or institution 
in the State of Bahrain shall be to set up a commercial, 
industrial, financial, tourism, health, educational or 
training business or to use the State of Bahrain as a 
principal centre for investing its funds in the business 
activities related to the distribution of goods which 
it manufactures or services it provides or such other 
economic  and investment projects or any other business 
activities to be determined by a resolution of 
the Council 
of Ministers. 

2. The property shall be allocated in the areas which shall 
be determined by a resolution of the Council of Ministers 
for carrying on the permitted business. 

3. The property’s area shall be suitable for carrying on the 
business as shall be decided by the concerned authority. 
 

Article 3
Every disposal made in contravention of the provisions of 
this Law shall be deemed illegal, shall not have a legal effect 
and shall not be registered. 

Article 4 
The Council of Ministers shall issue the necessary resolutions 
for implementing this Law. 
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ownership by the GCC Citizens of Built Properties and 
Land in the State of Bahrain, 

And upon the submission of the Minister of Justice and 
Islamic Affairs, 

And having sought the opinion of the Consultative Council, 

And with the approval of the Council of Ministers, 

HEREBY DECREE THE FOLLOWING LAW:

Article 1
Without prejudice to the right of GCC citizens to own built 
properties and land, non-Bahrainis whether natural or 
corporate persons, may own built properties and land in the 
State of Bahrain by any of the legally prescribed methods of 
disposal or by way of inheritance in the areas and subject to 
the conditions to be prescribed by a resolution of the Council 
of Ministers.  

Article 2
Commercial, industrial and tourism companies and banking 
and financial institutions that are fully owned by non-
Bahrainis and licensed to carry on business in the State of 
Bahrain may own built properties and land with the aim of 
setting up economic projects for which they are licensed 
to carry on business according to the following terms and 
conditions:
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LEGISLATIVE DECREE NO. )2( 
OF THE YEAR 2001

WITH RESPECT TO OWNERSHIP BY 
NON-BAHRAINIS OF BUILT PROPERTIES 
AND LAND

We, Hamad bin Isa Al Khalifa, Amir of the State of Bahrain, 

Having perused the Constitution, 

And Amiri Order No.)4( of 1975, 

And Legislative Decree No.)8( of 1970 with respect 
to the Acquisition of  Land for the Public Benefit, as 
amended, 

And the Land Registration Law promulgated by 
Legislative Decree No.)15( of 1979, 

And Legislative Decree No.)8( of 1987 Governing the 
Ownership of Storeys and Flats, 

And Legislative Decree No.)11( of 1995 with respect to 
the Protection of Archaeological Relics, 

And Legislative Decree No.)28( of 1999 with respect 
to the Establishment and Organisation of Industrial 
Estates, 

And Legislative Decree No.)40( of 1999 with respect to 
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Decree-Law No. )2( for the year 2001

WITH RESPECT TO OWNERSHIP 
BY NON-BAHRAINIS OF BUILT 
PROPERTIES AND LAND

Our vision is to providetrusted high-quality 
land information services, expertise and to be 
a model for government sector management 
through investing in excellence to support the 
future needs of the Kingdom of Bahrain
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