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مرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ 
بإصدار قانون التسجيل العقاري

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد االطالع على الدستور،  

وعلى األمر األميري رقم ٤ لسنة ١٩٧٥،  
وعلى قانون التسجيالت الصادر باإلعالن رقم ١ لسنة ١٣٦٧هـ.   

وبناء على عرض وزير العدل والشئون اإلسالمية،  
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون اآلتي: 
   

املادة األولى
يعمل بقانون التسجيل العقاري املرافق، وتلغى جميع األحكام املنصوص عليها في القوانني  واإلعالنات التي تتعارض مع 

أحكام هذا القانون. 
   

املادة الثانية
يصدر وزير العدل والشئون اإلسالمية اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون.   

ويصدر وزير اإلسكان القرارات التنفيذية بالنسبة للخرائط وإجراءات املسح وغير ذلك من  األمور التي تتعلق باجلانب 
املساحي من إجراءات التسجيل العقاري. 

   
 

املادة الثالثة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ  نشره في اجلريدة الرسمية. 

   
أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة
   

صدر بقصر الرفاع
بتاريخ ٢٩ رمضان ١٣٩٩هـ

املوافق ٢٢ أغسطس ١٩٧٩م
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قانون التسجيل العقاري
الباب األول

في السجل العقاري: الصحائف وحجية القيد
   

مادة – ١ – 
تتولى إدارة التسجيل العقاري أعمال التسجيل العقاري وفقا ألحكام هذا القانون. 

   
مادة – ٢ – 

يكون مقر إدارة التسجيل العقاري مدينة املنامة، ويجوز إنشاء مكاتب لها في بعض املدن  بقرار من وزير العدل والشئون 
اإلسالمية.   

ويختص كل مكتب من مكاتب إدارة التسجيل العقاري دون غيره بقيد احملررات املتعلقة  بالعقارات التي تقع في دائرة 
اختصاصه. 

   
مادة – ٣ – 

السجل العقاري هو مجموعة الصحائف التي يدرج فيها كل عقار مع بيان أوصافه وحالته  القانونية ويدون بها احلقوق 
املترتبة له أو عليه مع بيان املعامالت والتعديالت التي تطرأ على  هذه احلالة ويوجب القانون قيدها. 

   
مادة – ٤ – 

حتفظ الصحائف املبينة باملادة السابقة وكذلك أصول احملررات واملقدمات التي مت قيدها  بإدارة السجل العقاري أو مكاتبها، 
وال يجوز نقلها منها بحال من األحوال، غير أنه للمحكمة  أو من تندبه من أعضائها أو من اخلبراء االطالع عليها أو احلصول 

على صورة رسمية منها. 
   

مادة – ٥ – 
تعد إدارة التسجيل العقاري سجل فهرس شخصي هجائي، يدرج فيه لكل مالك املعلومات  الرئيسية اخلاصة مبلكيته من 

واقع البيانات املثبتة في السجل العقاري. 
   
 

مادة – ٦ – 
جميع الوثائق التي سجلت في إدارة التسجيل العقاري وفقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام  القانون تكون حجة على 

الكافة. 
   

مادة – ٧ – 
يكون للسجل العقاري قوة إثبات للوقائع واحلقوق املذكورة فيه. 
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مادة – ٨ – 

ال يجوز متلك عقار مسجل طبقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو مقيد طبقا  ألحكامه بالتقادم.  ويجوز 
متلك العقارات غير املسجلة وغير املقيدة بالتقادم وتقام الدعوى  بثبوت ملكيتها في مواجهة ذوي الشأن وإدارة التسجيل 

العقاري. 
 
   

الباب الثاني
في حق متلك العقارات

مادة – ٩ – 
حق متلك العقارات في دولة البحرين قاصر على البحرينيني ويستثنى من ذلك احلاالت اآلتية: 

 ١.   التصرفات الناقلة للملكية الصادرة مبوافقة أمير البالد. 
 ٢.   التصرفات الناقلة للملكية الصادرة من حكومة دولة البحرين. 

 ٣.   كل متلك لعقار مت عن طريق امليراث أو الوصية جلهة خيرية. 
 ٤.   ما استثنى بنص خاص في قانون. 

   
مادة – ١٠ – 

يجوز قيد العقارات باسم الدول األجنبية أو ممثليها أو البعثات الدولية املعترف بها قانونا  بقصد اتخاذها دورا لها أو لسكنى 
رؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بشرط املعاملة  باملثل. 

   
مادة – ١١ – 

ال يجوز ألي شخص بحريني اجلنسية أن يجري تصرفا في عقار بدولة البحرين إلى أجنبي  من شأنه نقل امللكية أو أي حق 
من احلقوق العينية األصلية وكل تصرف من ذلك يعتبر باطال  وال يجوز قيده. 

   
مادة – ١٢ – 

ال يجوز بيع أية أرض من أراضي الدولة إال مبوجب قرار من رئيس مجلس الوزراء وتتولى  وزارة العدل والشئون اإلسالمية 
بالتنسيق مع وزارة اإلسكان تنفيذ هذا القرار. 

   
مادة – ١٣ – 

استثناء من أحكام املادة السابقة يجوز للهيئة البلدية املركزية أن تبيع الزوايا التي ال تتجاوز  مساحتها ٢٠٠ متر مربع وذلك 
بعد أخذ رأي وزارة اإلسكان.   

ويشترط لبيع الزاوية أن تكون مالصقة لعقار مملوك لطالب الشراء.  وأال تكون مقتطعة من  أرض حكومية جتاوز املساحة 
سالفة الذكر وأال تصلح لتكون قطعة مستقلة ميكن استغاللها. 
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الباب الثالث
في التصرفات واحلقوق الواجب قيدها في السجل

مادة – ١٤ – 
جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من احلقوق العينية العقارية األصلية أو نقله أو  تغييره أو زواله واألحكام 

النهائية املثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها في السجل العقاري.   
ويترتب على عدم القيد أن احلقوق املشار إليها ال تنشأ وال تنتقل وال تتغير وال تزول ال بني  ذوي الشأن وال بالنسبة لغيرهم. 

   
مادة – ١٥ – 

يجب قيد جميع التصرفات واألحكام النهائية املقررة حلق من احلقوق العينية العقارية األصلية  ويترتب على عدم القيد أن 
هذه احلقوق ال تكون حجة ال بني ذوي الشأن وال بالنسبة إلى  غيرهم ويسري هذا احلكم في القسمة العقارية. 

   
مادة – ١٦ – 

يجب قيد جميع التصرفات املنشئة أو املقررة أو الناقلة والتي من شأنها زوال أي حق من  احلقوق العينية العقارية التبعية، 
وكذلك األحكام النهائية املثبتة لشيء من ذلك واإلقرارات  بالتنازل عن مرتبة قيدها.   

ويترتب على عدم القيد أن هذه احلقوق ال تتقرر وال تنتقل وال تزول ال بني ذوي الشأن وال  بالنسبة إلى غيرهم. 
   

مادة – ١٧ – 
ال يكون للتصرفات غير املقيدة طبقا ألحكام املواد ١٤، ١٥، ١٦ من األثر سوى االلتزامات  الشخصية بني ذوي الشأن. 

   
مادة – ١٨ – 

على املدعي في الدعاوى املتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات  الواجب قيدها أن يقدم صورة 
رسمية من الئحة الدعوى إلى إدارة التسجيل العقاري للتأشير في  السجالت مبضمون الطلبات على أن تتضمن الطلبات 

إجراء التغيير في بيانات السجل ثم إعادة  الالئحة مؤشرا عليها مبا يفيد ذلك.   
وتقضي احملكمة بعدم قبول الدعوى إذا لم تقدم الصورة الرسمية من الئحة الدعوى وعليها ما  يفيد متام التأشير. 

   
مادة – ١٩ – 

في الدعاوى املبينة في املادة السابقة والقائمة عند العمل بأحكام هذا القانون يترتب على عدم  تقدمي الصورة الرسمية 
مؤشرا عليها حسبما هو مبني في املادة السابقة في خالل شهر من  تكليف احملكمة للمدعي احلكم بوقف الدعوى. 

   
مادة – ٢٠ – 

يؤشر في السجل العقاري مبنطوق احلكم النهائي الصادر في الدعاوى املبينة في املادتني  السابقتني بناء على طلب ذوي 
الشأن. 

   
مادة – ٢١ – 

يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العقاري أن حق املدعي إذا تقرر بحكم نهائي وأشر  به طبقا للقانون فإنه يعتبر قد 
قيد منذ التأشير بالدعوى ويرتد أثر القيد إلى ذلك التاريخ.   

ولكي ينتج التأشير باحلكم هذا األثر يتعني أن يتم في مدى خمس سنوات من تاريخ صدور  احلكم النهائي.   
وتبدأ مدة اخلمس سنوات بالنسبة لألحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون من تاريخ  نفاذه. 
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مادة – ٢٢ – 
ال يجوز إلدارة التسجيل العقاري اتخاذ أي إجراء بشأن طلبات امللكية املتعلقة بأي عقار  رفعت بشأنه دعوى من دعاوى تثبيت 

امللكية أو أية حقوق عينية عقارية أخرى وذلك حلني  صدور حكم نهائي فيه أو تقدمي ما يفيد انتهاء الدعوى. 
   

مادة – ٢٣ – 
على مالك العقارات إخطار إدارة التسجيل العقاري بكل تغيير في العقار يستلزم ترخيصا من  البلدية ويرفق باإلخطار 

شهادة من البلدية اتصة بالتغيير.   
ويجب أن يتم اإلخطار خالل الثالثة شهور التالية لتمام التغيير.   

وتعدل بيانات السجل العقاري تبعا لذلك دون اقتضاء أي رسم. 
   

مادة – ٢٤ – 
إذا تبني إلدارة املساحة أثناء إجراء عملية حتديد أو مراجعة أو غيرها وجود تغييرات غير  مثبتة في خرائط السجل فعليها أن 

تثبتها في خارطة جديدة ترسل إلى إدارة التسجيل العقاري  التي تثبت هذه التغييرات في صحائف السجل بقرار يصدره 
مدير إدارة التسجيل العقاري مع  إلزام املالك املتخلف عن اإلخطار برسم قدره خمسون دينارا.   
ولوزير العدل والشئون اإلسالمية اإلعفاء من هذا الرسم أو تخفيضه إذا أبديت أعذار مقبولة. 

 
   

الباب الرابع
في إجراءات القيد في السجل العقاري

الفصل األول
إجراءات القيد بوجه عام

مادة – ٢٥ – 
تقدم طلبات القيد إلى إدارة التسجيل العقاري على منوذج خاص، وتوقع من طرفي التصرف  أو أحدهما أو من يقوم 

مقامهما. 
   

مادة – ٢٦ – 
يجب أن تتضمن الطلبات املنصوص عليها في املادة السابقة فضال عما يتطلبه القانون في  أحوال خاصة البيانات اآلتية: 

أوالً  :  نوع التعامل وموضع الطلب. 
ثانياً  :  البيانات الدالة على شخصية كل طرف، وعلى األخص اسمه واسم أبيه وجده ألبيه  ولقبه وجنسيته ومحل 

إقامته ورقم جواز سفره وجهة إصداره وتاريخ اإلصدار أو  البطاقة الشخصية. 
ثالثاً  :  بيان وصفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم. 

رابعاً  :  البيانات الالزمة في تعيني العقار وعلى األخص موقعه ومساحته وحدوده ومعامله  مصحوبة بخارطة له من 
إدارة املساحة موضحا بها البيانات املذكورة. 

خامساً:  الثمن أو املقابل إن وجد. 
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سادساً:  بيان احلقوق العينية املقررة على العقار موضوع التعامل إن وجدت. 
سابعاً  :  بيان حقوق االرتفاق إن وجدت. 

ثامناً  :  املستندات املؤيدة ألصل امللكية أو احلق العيني محل التصرف، ورقم الوثيقة وسنة  إصدارها. 
تاسعاً  :  بيان العقارات التي حتد العقار موضوع القيد من اجلهات األربع ومالكها. 

   
وإذا كان املطلوب قيده حقا عينيا تبعيا يضاف للبيانات السابقة: 

أوالً  :  اسم املالك الذي رتب احلق على ملكه إذا كان غير املدين ولقبه وجنسيته ومحل  إقامته. 
ثانياً  :  تاريخ مصدر الدين املضمون ومقداره كامال وميعاد استحقاقه. 

   
مادة – ٢٧ – 

يجب أن يقدم الطلب إلى إدارة التسجيل العقاري مبجرد توثيق التصرف مرفقا به األوراق  املؤيدة للطلب. 
   

مادة – ٢٨ – 
يجب أن يكون احملرر محل القيد في السجل العقاري موثقا لدى جهة التوثيق اتصة وعليه  أن يتثبت من شخصية أطرافه 

وجنسياتهم وأهليتهم أو شخصية وكالئهم وأنهم يحملون توكيال  رسميا يبيح لهم توثيق احملرر.  وعليه أن يتحقق من 
بيانات امللكية من واقع وثيقة امللكية أو  الشهادة التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري طبقا ألحكام هذا القانون.  ويجب 
على املوثق  أن يرسل صورة من احملرر فور توثيقه إلى إدارة التسجيل العقاري وعلى إدارة التسجيل  العقاري حفظه في ملف 

خاص والتأشير به في سجل العقار. 
   

مادة – ٢٩ – 
ال تقبل إدارة التسجيل العقاري طلبات التسجيل إذا قدمت إليها بعد سنة من تاريخ توثيق  احملرر, وتقبل طلبات التسجيل 

بعد هذه املدة إذا صدر حكم نهائي بقيد التصرف.   
   

وإذا قدم طلب القيد خالل شهرين من تاريخ توثيق احملرر إلى إدارة التسجيل العقاري يخفض  الرسم املستحق للتسجيل 
بنسبة عشرة في املائة. 

   
مادة – ٣٠ – 

تدون الطلبات حسب تواريخ وساعة تقدميها في الدفتر اصص لذلك بأرقام متتابعة وعلى  اإلدارة أن تسلم مقدم الطلب 
إيصاال يتضمن تاريخ تقدميه وبيان األوراق املرفقة بالطلب  والوثيقة إن وجدت.   

   
وال ترد هذه األوراق إال إذا لم تكن كافية إلثبات امللكية أو احلق العيني أو عدل صاحب  الشأن عن السير في إجراءات طلبه. 

   
مادة – ٣١ - 

لإلدارة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن أن تستوفي النقص في البيانات  الالزمة لتحديد العقار وبيان أصل 
امللكية أو غير ذلك من احلقوق العينية وذلك مما يكون قد  قدم من طلبات أو مستندات. 

   
مادة – ٣٢ – 

حتقق إدارة التسجيل العقاري امللكية من املستندات املقدمة وما يكون مقيدا أو محفوظا لديها  من مستندات.   
   

كما حتقق إدارة املساحة موقع العقار ومساحته من اخلرائط احملفوظة لديها وترسل نتيجة  الفحص إلى إدارة التسجيل 
العقاري.   
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وتثبت إدارة التسجيل العقاري نتيجة هذه الفحوص في ملف خاص. 

   
مادة – ٣٣ – 

تعتبر وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا القانون كل عقار قائم بحدود وموقع ومساحة معينة  ويكون مملوكا لشخص 
واحد أو ألشخاص على الشيوع دون أن يفصل جزء منه عن سائر  األجزاء األخرى فاصل من ملك عام أو خاص أو دون أن يكون 
جلزء منه أو عليه من  احلقوق ما ليس لألجزاء األخرى أو عليها.  ويجوز لوزير العدل والشئون اإلسالمية أن  يصدر قرارا بتعديل 

البيان الوارد في الفقرة السابقة باإلضافة أو احلذف. 
   

مادة – ٣٤ – 
إذا قدم إلدارة التسجيل العقاري أكثر من طلب في شأن عقار واحد وجب أن تبحث هذه  الطلبات وفقا ألسبقية توثيقها 

لدى املوثق.   
   

وال تسري األسبقية املبينة في الفقرة السابقة بالنسبة للتصرفات املتعلقة بأجزاء من العقار  تتسع لها ملكية املتصرف.  
 

   
وإذا تبني إلدارة التسجيل العقاري عند بحث الطلب وجود تصرف آخر في العقار موثق لدى  املوثق وسابق في تاريخ توثيقه 

على التصرف موضوع الطلب, فعليها أن توقف اإلجراءات  وتخطر صاحب الشأن في التصرف السابق بكتاب موصى 
عليه بعلم الوصول لتقدمي طلب  بشأنه خالل خمسة عشر يوما من تاريخ استالمه اخلطاب, فإن لم يفعل يأمر مدير إدارة 

 التسجيل العقاري بالسير في إجراءات الطلب.   
   

ويكون لصاحب الشأن في التصرف السابق احلق في تقدمي طلبه ما لم يكن قد صدر قرار من  مدير إدارة التسجيل العقاري 
بتسجيل الطلب القائم. 

   
مادة – ٣٥ – 

إذا لم يتيسر إمتام اإلجراءات اخلاصة بالطلب األسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو  األوراق أخطر صاحب الشأن بكتاب 
موصى عليه بعلم الوصول لتالفي هذا النقص أو العيب  خالل أجل ال يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استالمه اخلطاب 

فإذا لم يفعل يأمر مدير  إدارة التسجيل العقاري بوقف إجراءات هذا الطلب مع إخطار من أوقف طلبه بخطاب موصى  عليه 
بعلم الوصول. 

   
مادة – ٣٦ – 

ملن أوقف طلبه أن يطعن في هذا القرار خالل ثالثني يوما من استالمه اخلطاب املشار إليه  أمام احملكمة وتقضي احملكمة أما 
باالستمرار في إجراءات القيد أو إسقاط أقدميته حسب  األحوال. 

   
مادة – ٣٧ – 

إذا فوت صاحب الطلب األول ميعاد الطعن أو قضي بإسقاط أقدميته تسير اإلدارة في  إجراءات قيد الطلب التالي له في 
األسبقية. 

   
مادة – ٣٨ – 

على إدارة التسجيل العقاري أن تتحقق من أن األوراق املقدمة جتيز القيد في السجل العقاري  وفقا ألحكام هذا القانون 
ومتى مت التحقق من ذلك وأجازت مراقبة شئون التسجيل إجراء القيد  أحيلت األوراق إلى الصندوق ألداء الرسم.   
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ثم يصدر مدير اإلدارة قرارا بقيد العقار. 

   
مادة – ٣٩ – 

يجري القيد في السجل العقاري باملطابقة للمستندات املقدمة وبأرقام مسلسلة فور صدور  القرار بالتسجيل وتدون كافة 
البيانات التي توضح ماهية العقار وحدوده ومساحته وأصحاب  الشأن وثمن العقار أو املقابل وجميع ما يطرأ عليه من تغيير 

في وضعه القانوني.   
   

وتصدر اإلدارة لكل عقار ثم التثبت من ملكيته طبقا للقواعد السابقة وثيقة ملكية خاصة. 
   

مادة – ٤٠ – 
إذا كانت وثيقة امللكية لم تستكمل إجراءات إصدارها جاز إلدارة التسجيل العقاري تسليم  صاحب الشأن شهادة مؤقتة 

بامللكية حتل محل وثيقة امللكية لدى املوثق وللقيد في السجل  العقاري حلني صدور الوثيقة. 
   

الفصل الثاني
في اإلعالن واالعتراض

مادة – ٤١ – 
إذا كان طالب القيد في السجل العقاري قد تلقى حقه من مالك مبوجب وثيقة مسجلة طبقا  للقواعد السارية قبل 

العمل بأحكام هذا القانون أو مقيدة طبقا ألحكامه تتم إجراءات القيد في  السجل بدون إعالن.  
   

مادة – ٤٢ – 
إذا لم يكن العقار قد سبق تسجيله وفقا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو قيده  طبقا ألحكامه, 

فيتعني على إدارة التسجيل العقاري قبل قيده اتخاذ اإلجراءات اآلتية:  
اإلعالن بلوحة اإلعالنات في اإلدارة أو مكتب التسجيل العقاري اتص واحملاكم  والبلدية ومركز الشرطة الواقع في    .١ 

دائرتها العقار. 
إرسال خطابات مسجلة إلى جيران العقار.    .٢ 

وضع إعالن في موقع العقار بشكل ظاهر في إطار يعد ذلك, إذا كان ذلك ممكنا  ويجب أن يتضمن اإلعالن واخلطابات    .٣ 
املسجلة وصف العقار ومساحته وحدوده  ومعامله وسبب القيد واسم أو أسماء األشخاص الذين سيتم القيد 

لصاحلهم. 
   

ويتعني على إدارة التسجيل العقاري أن ترفق مبلف العقار محضرا يتضمن صورة من  اإلجراءات املشار إليها وتاريخ اتخاذ كل 
إجراء منها.    

وال يتم قيد العقار في السجل العقاري قبل انقضاء شهرين من تاريخ آخر تلك اإلجراءات. 
   

مادة – ٤٣ – 
يجوز لكل ذي مصلحة الطعن أمام احملكمة في مضمون اإلعالن.   

   
وتسري على دعاوى الطعن اإلجراءات املنصوص عليها في املواد ١٨, ١٩, ٢٢ من هذا  القانون.   
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وال يحول عدم الطعن في مضمون اإلعالن وقيد العقار نتيجة لذلك دون مطالبة ذوي الشأن  بحقوقهم أمام القضاء. 

   

الفصل الثالث
في دعاوى تثبيت امللكية

مادة – ٤٤ – 
على املدعي في دعوى ثبوت امللكية اتخاذ اإلجراءات املنصوص عليها في املادتني ١٨,   ١٩ من القانون وعلى إدارة التسجيل 

العقاري مراعاة حكم املادة ٢٢ من القانون. 
   

مادة – ٤٥ – 
يجب على احملكمة املنظور أمامها دعوى تثبيت امللكية أن تنشر بعد مسح العقار إعالنا في  اجلريدة الرسمية, يتضمن رقم 

الدعوى وموضوعها واسم املدعي وطلباته وموقع العقار  ومساحته واجللسة احملددة لنظر الدعوى. 
    

ولكل ذي شأن حق االعتراض على مضمون اإلعالن خالل ثالثني يوما من تاريخ نشره في  اجلريدة الرسمية, وعلى احملكمة أال 
تفصل في الدعوى قبل انقضاء امليعاد املذكور.   

   
ويكون االعتراض بالتدخل أثناء نظر الدعوى أو بالئحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى.   

   
ويجب على املعترض أن يقدم صورة رسمية من محضر اجللسة الثابت بها اعتراضه أو  الئحة االعتراض إلى إدارة التسجيل 

العقاري أو املكتب اتص.   
   

وعلى إدارة التسجيل العقاري أن تؤشر في دفاترها مبضمون االعتراض وتعيد الصورة  الرسمية وعليها ما يفيد متام التأشير.  
 

   
وبعد احلكم نهائيا بثبوت امللكية تقوم إدارة التسجيل العقاري باتخاذ اإلجراءات املنصوص  عليها في املادة ٤٢.   

   
وال تسري على تلك اإلجراءات قواعد الطعن املنصوص عليها في املادة ٤٣. 

   
مادة – ٤٦ – 

متى حكم نهائيا بثبوت امللكية يصدر مدير اإلدارة قرارا بقيد العقار موضوع احلكم بناء على  طلب ذوي الشأن وتصدر باسم 
صاحبه وثيقة ملكية خاصة به. 

   
مادة – ٤٧ – 

يجوز ملن فاته االعتراض أمام احملكمة في دعوى ثبوت امللكية أن يعترض على احلكم  النهائي الصادر بثبوتها ويتم ذلك وفقا 
لألوضاع  املقررة في قانون املرافعات املدنية  والتجارية بشأن اعتراض اخلارج عن اخلصومة على احلكم الصادر فيها مع مراعاة 

أحكام  املواد ١٨, ١٩, ٢٢ من هذا القانون. 
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الباب اخلامس
في وثيقة امللكية

مادة – ٤٨ – 
يترتب على قيد العقارات اململوكة حترير وثائق ملكية لها وحترر الوثيقة طبقا ملا هو مبني  بالالئحة التنفيذية لهذا القانون. 

   
مادة – ٤٩ – 

للمالك دون غيره احلق في احلصول على وثيقة ملكية أما غير املالك من ذوي الشان فال تسلم  إليهم سوى شهادة بها 
البيانات اخلاصة بهم. 

   
مادة – ٥٠ – 

إذا تعدد مالك العقار الواحد على الشيوع سلمت وثيقة امللكية ملن أنابه الشركاء في استالمها  أما باقي الشركاء فال 
تسلم إلى كل منهم سوى شهادة خاصة.   

   
وإذا لم يتفقوا في إنابة أحدهم لتسلم الوثيقة تودع باإلدارة وتسلم لكل واحد منهم شهادة على أن  يذكر فيها أن الوثيقة 

مودعة باإلدارة. 
   

مادة – ٥١ – 
ال يجوز تسليم نسخة أخرى من وثيقة امللكية إال في حالة تلف أو ضياع الوثيقة األولى ويكون  ذلك بحكم تصدره احملكمة 

اتصة. 
   

مادة – ٥٢ – 
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب احلصول على إحدى الشهادات اآلتية:- 

   
 ١-  شهادة مبطابقة وثيقة امللكية لصحيفة العقار من إدارة التسجيل العقاري. 

 ٢- صورة من خارطة العقار من إدارة املساحة. 
 ٣- شهادة مبساحة العقار املسجل من إدارة املساحة.   

   
ويجوز إلدارة التسجيل العقاري تسليم شهادات أو صور أخرى بناء على قرار من وزير  العدل والشئون اإلسالمية. 

   
مادة – ٥٣ – 

للمالك املقيد باسمه العقار أن يطلب من إدارة التسجيل العقاري إجراء املطابقة بني وثيقة  امللكية الصادرة باسمه 
وصورتها املودعة باإلدارة وبني ما هو ثابت بالسجل العقاري ووضع  اخلامت الالزم مبا يفيد ذلك بأصل الوثيقة التي في حوزته.  

   
  وال يجوز تكرار البحث وإجراء املطابقة قبل مضي ثالثة أشهر على تاريخ املطابقة السابقة.  

مادة – ٥٤ – 
ال يجوز إلغاء أي قيد في السجل العقاري أو إجراء تغيير في بياناته اجلوهرية أو بوثيقة  امللكية إال مبوجب حكم نهائي صادر 

من احملكمة اتصة.  
   

ويجوز إلدارة التسجيل العقاري إجراء وتغيير في البيانات اجلوهرية بالسجل العقاري أو  بوثيقة امللكية بناء على إقرار موثق 
أمام املوثق من أطراف التصرف ويعتمد هذا التغيير من  وزير العدل والشئون اإلسالمية. 
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مادة – ٥٥ – 

ملدير إدارة التسجيل العقاري تصحيح األخطاء املادية البحتة التي تقع في السجل العقاري أو  في وثيقة امللكية.  وإذا تبني 
إلدارة املساحة وقوع خطأ مادي في خارطة العقار املرافقة  لوثيقة امللكية وجب عليها إخطار إدارة التسجيل العقاري بذلك 

اخلطأ مع موافاتها بخارطة  جديدة.   
   

أما إذا تبني إلدارة التسجيل العقاري وقوع خطأ مادي في خارطة العقار املرافقة لوثيقة  امللكية فعليها إخطار إدارة املساحة 
بذلك اخلطأ إلعداد خارطة جديدة.   

   
ويعتمد التصحيح في وثيقة امللكية وفي خارطة العقار املرافقة لها من وزير العدل والشئون  اإلسالمية. 

   
 

الباب السادس
في قيد بعض التصرفات

الفصل األول
في قيد القسمة

مادة – ٥٦ – 
تقيد القسمة الرضائية بإقرار جميع الشركاء. 

   
مادة – ٥٧ – 

في حالة قسمة العقار املقيد اململوك على الشيوع وفرزه إلى أجزاء منفصلة يجري لكل جزء  قيد مستقل.   
   

وإذا كان هذا العقار أرضا فضاء ورغب مالكوه في جتزئته وتقسيمه ألغراض البناء فيجب  عليهم أن يلحقوا بالطلب رسما 
تخطيطيا موافقا عليه من اجلهة الرسمية التي حتددها الالئحة  التنفيذية. 

   
الفصل الثاني
في قيد الهبة

مادة – ٥٨ – 
فيما عدا هبات صاحب السمو أمير البالد ال تقيد الهبة إال إذا كانت صادرة من احملكمة  الشرعية اتصة.  
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الفصل الثالث
في الشفعة

مادة – ٥٩ – 
الشفعة هي حق متلك العقار املبيع ولو جبرا على املشتري مبا قام عليه من الثمن والنفقات  املعتادة.  

   
مادة – ٦٠ – 

ال يثبت حق الشفعة إال للشريك على الشيوع إذا بيع جزء من العقار على الشيوع إلى غير  الشركاء املشتاعني.   
   

وإذا تزاحم الشركاء على الشيوع فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه. 
   

مادة – ٦١ – 
على البائع جلزء شائع من عقار وعلى مشتريه أن ينشرا إعالنا في اجلريدة الرسمية بالبيع  وشروطه وأن يخطرا باقي 
الشركاء بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بذلك وعلى من يريد  األخذ بالشفعة أن يعلن رغبته إلى كل من البائع 

واملشتري خالل خمسة وأربعني يوما من  تاريخ النشر في اجلريدة الرسمية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وإال سقط 
حقه.  

   
وإذا لم يتلق طالب الشفعة موافقة البائع واملشتري على رغبته خالل ثالثني يوما من وصول  خطاب الرغبة إليهما فعليه أن 

يقيم دعواه خالل خمسة وأربعني يوما من نهاية املدة السالفة  البيان وإال سقط حقه. 
    

مادة – ٦٢ – 
يجب التأشير بإعالن الرغبة في األخذ بالشفعة في صحيفة العقار.   

  ويترتب على ذلك أنه إذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد في صحيفة العقار فانه يكون حجة على  من تقررت لهم حقوق 
عينية ابتداء من تاريخ التأشير املذكور. 

   

الفصل الرابع
في قيد حقوق االرتفاق

مادة – ٦٣ – 
االرتفاق حق يحد من منفعة العقار لفائدة عقار غيره ميلكه شخص آخر, ويجوز أن يرتب  االرتفاق على مال عام إذا كان ال 

يتعارض مع االستعمال الذي خصص له هذا املال. 
مادة – ٦٤ – 

تقيد حقوق االرتفاق بني العقارات املقيدة الناشئة بالعقد أو بالوصية أو بتخصيص املالك  األصلي, كما تقيد مبوجب حكم 
نهائي.  
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الفصل اخلامس
في قيد الرهن التأميني والرهن احليازي العقاري

مادة – ٦٥ – 
ال ينعقد الرهن التأميني أو الرهن احليازي العقاري إال بالقيد في السجل العقاري ويتم ذلك  بالتأشير به في صحيفة العقار. 

 
   

مادة – ٦٦ – 
الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له  مبقتضاه أن يتقدم على الدائنني 

العاديني والدائنني التالني له في املرتبة في استيفاء حقه من  ثمن العقار في أية يد يكون.  
   

مادة – ٦٧ – 
يحصل فك الرهن كله أو بعضه مبحرر رسمي موثق.   

وتتم إجراءات فك الرهن في صحيفة العقار بطريق التأشير بالهامش بناء على طلب من  صاحب الشأن. 
   

مادة – ٦٨ – 
 ١- الرهن احليازى العقاري عقد به يلتزم شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يضع  عقارا في حيازة الدائن أو آخر يتفق 

عليه العاقدان. 
 ٢- يترتب الرهن حقا عينيا على العقار املرهون يخول حبسه وقبض ريعه استيفاء للدين وما  يتصل به من ملحقات 

ومصروفات وتعويضات. 
 ٣- في حالة بيع العقار يستوفي الدائن املرتهن دينه وملحقاته واملصروفات والتعويضات  مقدما على سائر الدائنني التالني 

له في القيد في أية يد كان العقار.  
   

الفصل السادس 
في قيد الوقف

مادة – ٦٩ – 
يجب قيد شهادات الوقف وما يدخل عليها من تغييرات بعد إمتام توثيقها أمام احملكمة الشرعية  اتصة.  
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الفصل السابع
في قيد نزع امللكية

مادة – ٧٠ – 
في حالة اتخاذ إجراءات حجز العقار وبيعه املنصوص عليها في املادة ٢٨٩ وما بعدها من  قانون املرافعات املدنية والتجارية 
على إدارة التسجيل العقاري إخطار قاضي التنفيذ بأسماء  الدائنني املقيدة حقوقهم على العقار مبجرد وضع إشارة احلجز 

عليه.   
   

وعلى قاضي التنفيذ إعالن هؤالء الدائنني للتدخل في إجراءات التنفيذ. 
   

الباب السابع
في الرسوم

مادة – ٧١ – 
حتصل مقدما جميع الرسوم املنصوص عليها في هذا القانون قبل أي إجراء مطلوب. 

   
مادة – ٧٢ – 

يتعدد الرسم بتعدد املوضوعات التي يتضمنها احملرر ويحصل حسب الفئات املقررة على كل  موضوع.  
   

مادة – ٧٣ – 
يقدر الرسم النسبي طبقا لقيمة العقار وقت توثيق التصرف.  أما في بيع أمالك الدولة أو  البيوع القضائية فتقدر بالثمن 

املوضح بالعقد أو احلكم. 
   

مادة – ٧٤ – 
يحصل الرسم النسبي على أساس الثمن أو املقابل املبني بالتصرف املوثق, وعلى إدارة  التسجيل العقاري قبل إجراء القيد 

التحري عن القيمة احلقيقية للعقار وقت توثيق التصرف فإذا  تبني لها أنها تزيد على القيمة الثابتة به أوقفت إجراءات 
القيد وأحالت تقدير قيمة العقار إلى  جلنة ثالثية يصدر بإجراءاتها وبتشكيلها قرار من وزير العدل والشئون اإلسالمية.  

ويصدر  مدير إدارة التسجيل العقاري أمرا بتقدير الرسم التكميلي على أساس تقدير تلك اللجنة ويعلن  امللتزم بأداء الرسم 
بهذا التقدير بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.   

   
وألصحاب الشأن التظلم أمام احملكمة من أمر التقدير في خالل ثالثني يوما من تاريخ  استالمهم اخلطاب املوصى عليه, 

ويكون حكم احملكمة في التظلم نهائيا. 
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مادة – ٧٥ – 
ال يترتب على بطالن التسجيل أو الرجوع فيه رد شيئ مما حتصل من الرسوم وترد الرسوم  النسبية احملصلة عن تسجيل 

أحكام مرسى املزاد في حالة احلكم بإلغائها.   
   

مادة – ٧٦ – 
تفرض الرسوم بالفئات اآلتية:- 

١.  رسم البيعأوال
رسم بيع الرقبة في العقار دون حق االنتفاع  .٢

٣.  رسم بيع حق االنتفاع بالعقار

٣٪ من قيمة العقار
٢٪ من قيمة العقار
١٪ من قيمة العقار

٣٪ من قيمة أكبر البدلنيرسم املقايضةثانياً
ويلتزم به طرفا املقايضة 

متضامنني

رسم الهبة:ثالثاً
هبات صاحب السمو أمير البالد.  .١

الهبات بني األزواج واألقارب حتى الدرجة الرابعة.  .٢
الهبات فيما عدا ما ذكر بشرط أال تتجاوز قيمة   .٣

العقار املوهوب عشرة آالف دينار.

 
 
 

٥ دنانير

٤.   الهبات فيما عدا ما ذكر وجتاوزت قيمة العقار املوهوب  
عشرة آالف دينار.

٣٪ من قيمة العقار

٥ دنانيررسم التسجيلرابعاً

٥ دنانيررسم الوقف بنوعيه اخليري والذريخامساً

٥ دنانيررسم الوصيةسادساً

٥ دنانيررسم القسمةسابعاً

٥ دنانيررسم الرهنثامناً

٥ دنانيررسم فك الرهنتاسعاً

٥ دنانيررسم احلصول على نسخة جديدة من وثيقة مفقودةعاشراً

٥ دنانيررسم طلب وضع احلدود مللكأحد عشر

١ ديناررسم االعتراض على التسجيلاثنا عشر
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١ ديناررسم احلصول على نسخة من اخلارطةثالثة عشر

١ ديناررسم طلب االطالع على الدفاتر وامللفاتأربعة عشر

١ ديناررسم طلب استخراج شهادةخمسة عشر

١ ديناررسم منوذج طلب تسجيل عقارستة عشر

٥ دنانيررسم كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في هذا اجلدولسبعة عشر

ويجوز بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والشئون اإلسالمية  تعديل فئات الرسوم السالفة 
باحلذف أو النقص أو الزيادة. 

   

مادة – ٧٧ – 
تعفى من الرسوم املفروضة مبوجب هذا القانون:-  

 ١- العقود التي تؤول مبقتضاها ملكية العقارات إلى الدولة. 
 ٢- الصور والشهادات التي تطلبها الوزارات واإلدارات احلكومية. 

 ٣- جميع التصرفات التي تؤول مبقتضاها إلى إحدى احلكومات األجنبية ملكية عقارات في  دولة البحرين التخاذها دورا 
لهيئاتها السياسية أو القنصلية بشرط املعاملة باملثل. 

 ٤- القيود التي تتم لصالح األشخاص الطبيعيني أو املعنويني التي يصدر بشأنها قرار من  صاحب السمو أمير البالد أو 
سمو رئيس مجلس الوزراء مثل هيئات الهالل األحمر والهيئات  الرياضية وغيرها.  

 ٥- احلاالت املقررة مبوجب قوانني خاصة.  
 
   

الباب الثامن
أحكام ختامية

مادة – ٧٨ – 
يكون االختصاص للمحكمة الكبرى املدنية في جميع الطعون الواردة في هذا القانون. 

   
مادة – ٧٩ – 

كل من توصل إلى قيد محرر في السجل العقاري لسلب عقار مملوك للغير أو ترتيب حق  عيني عليه مع علمه بذلك يعاقب 
باحلبس وبغرامة ال تتجاوز ٥٠٠ دينار أو بإحدى هاتني  العقوبتني مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يقضي بها القانون ويعاقب 

على الشروع في هذه  اجلرمية بنصف العقوبة.    
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