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مرسوم بقانون رقم ( )2لسنة 2001

بشأن تملك غير البحرينين للعقارات المبنية واألرضي

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة �أمري دولة البحرين،
بعد الإطالع على الد�ستور,
وعلى الأمر الأمريي رقم ( )4ل�سنة ،1975
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة  1970ب�ش�أن ا�ستمالك الأرا�ضي للمنفعة
العامة وتعديالته،
وعلى قانون الت�سجيل العقاري ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة
،1979
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة  1787بتنظيم ملكية الطبقات وال�شقق،
1.1وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )11ل�سنة  1995ب�ش�أن حماية الآثار،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة  1999ب�ش�أن �إن�شاء وتنظيم املناطق
ال�صناعية،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )40ل�سنة  1999ب�ش�أن متلك مواطني دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية للعقارات املبنية والأرا�ضي يف دولة البحرين،
وبنا ًء على عر�ض وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية،
وبعد �أخذ ر�أي جمل�س ال�شورى،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
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ر�سمنا بالقانون االتي:
المادة األولى

مع عدم الإخالء بحق مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف
متلك العقارات املبنية والأرا�ضي ،يجوز لغري البحرينيني �سواء �أكانو �أ�شخا� ًصا
طبيعيني �أو اعتاريني متلك العقارات املبنية والأرا�ضي يف دولة البحرين ب�إحدى
طرق الت�صرف املقررة قانون ًا �أو باملرياث ،وذلك يف املناطق وبال�شروط التي
ي�صدر بها قرار من جمل�س الوزراء.
المادة الثانية

يجوز لل�شركات التجارية وال�صناعية وال�سياحية وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية واملالية
الأخرى اململوكة بالكامل لغري البحرينيني ،واملرخ�ص لها مبمار�سة ن�شاطها
يف دولة البحرين ،متلك العقارات املبنية ،والأرا�ضي بغر�ض �إقامة امل�شاريع
الإقت�صادية امل�سموح لها مبمار�سة الأن�شطة فيها وفق ًا لل�شروط التالية:
�2.2أن يكون الغر�ض من ت�أ�سي�س ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة يف دولة البحرين �إقامة
من�ش�أة جتارية �أو �صناعية �أو مالية �أو �سياحية �أو �صحية �أو تعليمة �أو تدريبية
�أو �أن تتخذ من دولة البحرين مركز ًا رئي�سي ًا لأ�ستثمار �أموالها يف الأن�شطة
التي تتعلق بتوزيع ال�سلع التي تنتجها �أو اخلدمات التي تقدمها �أو غريها من
امل�شروعات الإقت�صادية والإ�ستثمارية �أو �أية �أن�شطة �أخرى ي�صدر بتحديدها
قرار من جمل�س الوزراء.

المادة الثالثة

كل ت�صرف ي�صدر خمالف ًا لأحكام هذا القانون يقع باط ًال ،وال يرتتب عليه �أثر
قانوين ،واليجوز قيده.
المادة الرابعة

ي�صدر جمل�س الوزراء القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة الخامسة

على الوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القانون ،ويعمل به من
تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
�أمري دولة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريخ� 21 :شوال 1421ه ـ
املوافق 16 :يناير 2001م

�3.3أن يخ�ص�ص العقار يف املناطق التي ي�صدر بتحديدها قرار من جمل�س
الوزراء ملمار�سة الن�شاط امل�سموح به.
�4.4أن تكون م�ساحة العقار منا�سبة ملمار�سة الن�شاط وفق ًا ملا حتدده اجلهة
املخت�صة
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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
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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 nonBahrainis 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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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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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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