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  )1 - 1. قانون الجنسیة الجنسیة (00
 

 

نحن عیسى بن سلمان الخلیفة ، حاكم البحرین وتوابعھا ، نأمر ھذا 
للیوم  الموافق 1383الیوم الخامس والعشرین من شھر جمادى األولى 

 بسن القانون اآلتي : 1963الثاني عشر من شھر أكتوبر 

 
 

 قانون الجنسیة - 0
 )1 - 1الجنسیة (

  1المادة 

   اسم القانون وتاريخ العمل به
  
ويعمل به ابتداء من الیوم الثامن  1963يسمى ھذا القانون قانون الجنسیة البحرينیة لعام  . 1

  1963الموافق للیوم السادس عشر من شھر سبتمبر  1383والعشرين من شھر ربیع الثاني 
  

  تفسیر اصطالحات
  
المعاني . في ھذا القانون وما لم تقتض القرينة خالف ذلك يكون للكلمات والعبارات التالیة 2

  -المخصصة لكل منھا فیما يلي:
  

  " أجنبي " تعنى كل شخص غیر بحريني.
  " بحريني " تعنى كل شخص اكتسب الجنسیة البحرينیة بمقتضى أحكام ھذا القانون.
من ھذا  6"شخص متجنس " تعنى كل شخص منح الجنسیة البحرينیة بمقتضى أحكام المادة 

  القانون.
  السنة الثامنة عشرة من عمره بالتقويم ا لمیالد ى. "القاصر" تعنى كل شخص لم يتم

  "كامل األھلیة " تعنى غیر قاصر أو مختل الشعور.
  

  الجنسیة المكتسبة بالقانون سابقا
  
المؤرخ في  1356/20. يعتبر بحرينیا كل من اكتسب الجنسیة البحرينیة بموجب اإلعالن رقم 3

  .1937الثامن من مايو عام 
  

  ةالبحرينیون بالسالل
  
   :. يعتبر الشخص بحرينیا 4
  



  إذا ولد في البحرين أو خارجھا وكان أبوه بحرينیا عند تلك الوالدة.  -أ 
إذا ولــد فـــي البحرين أو خارجھا وكانت أمه بحرينیة عند والدته، على أن يكون مجھول  -ب 

  األب أو لم تثبت نسبته ألبیه قانونا. 
  

  البحرينیون بالوالدة
  
خص بحرينیا إذا ولد في البحرين ألبوين مجھولــین. ويعتبر اللقیط مولودا فیھا ما لم يعتبر الش -5

  يثبت العكس. 
  

  البحرينیون بالتجنس
  

ـ يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسیة البحرينیة لكل أجنبي كامل األھلیة إذا طلبھا  6.1
  -وتوفرت لديه المؤھالت اآلتیة:

  
وع أقامته العادية في البحرين مدة خمس وعشرين سنة (أ) أن يكون قد جعل بطريق مشر

متتالیة على األقل، أو خمس عشرة سنة متتالیة على األقل أن كان عربیا على أن تبدأ ھذه 
  المدة بعد تاريخ العمل بھذا القانون.

  (ب) أن يكون حسن األخالق.
  (ج) أن يعرف اللغة العربیة معرفة كافیة.

  ن عقار ثابت مسجل باسمه لدى دائرة الطابو لحكومة البحرين.(د) أن يكون لديه في البحري
  
ـ بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة من ھذه المادة يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسیة  2

البحرينیة لمن يأمر عظمته بمنحھا له، ويمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسیة البحرينیة ألي 
  دمات جلیلة.عربي يطلبھا إذا أدى للبحرين خ

  
ـ ال يكون لألجنبي الذي كسب الجنسیة البحرينیة وفقا ألحكام ھذه المادة حق االنتخاب أو  3

التمثیل أو الترشیح أو التعیین في المجالس المحلیة (عدا األندية أو الجمعیات الخاصة) قبل 
ھم انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لھذه الجنسیة ويسرى ھذا الحكم على من سبق ل

التجنس بالجنسیة البحـرينیة قبل العمل بھذا القانون وتسرى العشر سنوات بالنسبة إلى 
  ھؤالء من تاريخ العمل بھذا القانون.

  
ـ إذا منح رجل الجنسیة البحرينیة بموجب ھذه المادة أعتبر أوالده القصــر وقــت منحــــه 4

م خالل سنة من تاريخ بلوغھم سن الجنسیــــة بحرينـــیین بالتجنس، علــى أن يكــون لھ
الرشد اختیـــار جنسیتھم األصلیة. كما يعتبر بحرينیا بالتجنس كل من يولد لھذا الرجل بعد 

  تجنسه. 
  

وال يترتب على اكتساب األجنبي الجنسیة البحرينیة أن تصبح زوجته متمتعة بھا إال إذا أعلنت 
مقیمة مع زوجھا في البحرين لمدة خمس وزارة الداخلیة برغبتھا في ذلك، واستمرت الزوجة 

  سنوات من تاريخ إعالن رغبتھا ولم تنته الزوجیة خالل ھذه الفترة لغیر وفاة الزوج. 
  

ويجوز لوزير الداخلیة اإلعفاء من كل ھذه المدة أو بعضھا، كما يجوز له خاللھا بقرار مسبب 
  حرمان الزوجة من اكتساب الجنسیة البحرينیة.

  
اكتساب األجنبي الجنسیة البحرينیة أن تصبح زوجته متمتعة بھا إال إذا أعلنت  وال يترتب على

وزارة الداخلیة برغبتھا في ذلك، واستمرت الزوجة مقیمة مع زوجھا في البحرين لمدة خمس 
  سنوات من تاريخ إعالن رغبتھا ولم تنته الزوجیة خالل ھذه الفترة لغیر وفاة الزوج. 

  
إلعفاء من كل ھذه المدة أو بعضھا، كما يجوز له خاللھا بقرار مسبب ويجوز لوزير الداخلیة ا



  حرمان الزوجة من اكتساب الجنسیة البحرينیة. 
  

  جنسیة الزوجات 
  

ـ "المرأة األجنبیة التي تتزوج من بحريني بعد تاريخ العمل بھذا القانون ال تصبح بحرينیة إال  1.7
ذه الجنسیة واستمرت العالقة الزوجیة قائمة إذا أعلمت وزير الداخلیة برغبتھا في كسب ھ
  لمدة خمس سنوات من تاريخ إعالن رغبتھا. 

  
ويجوز لوزير الداخلیة اإلعفاء من كل ھذه المدة أو بعضھا كما يجوز له خالل ھذه المدة وألسباب 
 تتعلق باألمن القومي والنظام العام حرمان المرأة األجنبیة من كسب الجنسیة البحرينیة بطريق

  التبعیة لزوجھا. 
  

والمرأة البحرينیة التي تتزوج من أجنبي ال تفقد جنسیتھا إال إذا أدخلت في جنسیة زوجھا 
األجنبي ومن تاريخ دخولھا ھذه الجنسیة ومع ذلك ترد لھا جنسیتھا البحرينیة من تاريخ انتھاء 

ية في البحرين أو عادت الزوجیة إذا أعلنت رغبتھا بذلك إلى وزير الداخلیة وكانت إقامتھا العاد
  لإلقامة فیھا".

  
ويجوز لوزير الداخلیة اإلعفاء من كل ھذه المدة أو بعضھا كما يجوز له خالل ھذه المدة وألسباب 
تتعلق باألمن القومي والنظام العام حرمان المرأة األجنبیة من كسب الجنسیة البحرينیة بطريق 

  التبعیة لزوجھا. 
  

تزوج من أجنبي ال تفقد جنسیتھا إال إذا أدخلت في جنسیة زوجھا والمرأة البحرينیة التي ت
األجنبي ومن تاريخ دخولھا ھذه الجنسیة ومع ذلك ترد لھا جنسیتھا البحرينیة من تاريخ انتھاء 
الزوجیة إذا أعلنت رغبتھا بذلك إلى وزير الداخلیة وكانت إقامتھا العادية في البحرين أو عادت 

  لإلقامة فیھا.
  
) 4ا اكتسبت امرأة أجنبیة الجنسیة البحرينیة بموجب الفقرة السابقة أو بموجب الفقرة (ـ إذ 2

من ھذا القانون، فإنھا ال تفقدھا عند انتھاء الزوجیة إال إذا استردت جنسیتھا  6من المادة 
األصلیة أو كسبت جنسیة أخرى، ويمكن أن ترد لھا جنسیتھا البحرينیة بأمر عظمة الحاكم إذا 

  ذلك.طلبت 
  

  سحب الجنسیة البحرينیة من األشخاص المتجنسین
  

. يمكن بأمر عظمة الحاكم سحب الجنسیة البحرينیة من الشخص المتجنس في الحالتین 
  - اآلتیتین:

  
ـ إذا حصل علیھا بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوھرية ويمكن في  1

من كل شخص متجنس اكتسبھا عن طريقه وفقا ألحكام ھذه الحالة سحب الجنسیة البحرينیة 
  من ھذا القانون. 6) من المادة 4الفقرة (

  
ـ إذا أدين في البحرين خالل عشر سنوات من تجنسه بجريمة تمس شرفه أو أمانته.  2

  وتسحب الجنسیة البحرينیة في ھذه الحالة من الشخص المدان وحده.
  

  فقدان الجنسیة البحرينیة 
  

  -د البحريني جنسیته البحرينیة :ـ يفق 1.9



  (أ) إذا تجنس مختارا بجنسیة أجنبیة وصدر أمر من عظمة الحاكم بسحب جنسیته البحرينیة أو
  (ب) إذا تنازل عن جنسیته البحرينیة وصدر أمر من عظمة الحاكم بسحب جنسیته البحرينیة.

  
  ا معه أوالده القاصرون.ـ إذا فقد شخص الجنسیة البحرينیة بموجب ھذه المادة، فقد فقدھ 2
  

  إسقاط الجنسیة البحرينیة
  

. يجوز بأمر عظمة الحاكم إسقاط الجـنسیة البحرينیة من كل من يتمتع بھا في الحاالت  10
  - اآلتیة:

  
(أ) إذا دخل الخدمة العسكرية إلحدى الدول األجنبیة وبقى فیھا بالرغم من األمر الذي يصدر له 

  من حكومة البحرين بتركھا، أو
  (ب) إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، أو

  (ج) إذا تسبب في األضرار بأمن الدولة.
  

  رد الجنسیة البحرينیة
  

. يمكن بأمر عظمة الحاكم رد الجنسیة البحرينیة في أي وقت لمن فقدھا بموجب أحكام 11
  المواد الثالث السابقة.

  
  دعاوى الجنسیة

  
رة بشأن الجنسیة أو أي شرط من الشروط التي يتطلبھا ھذا ال يكون لألحكام الصاد -مكرر  11

القانون العتبار الشخص بحرينیا حجیة قبل وزارة الداخلیة ما لم تختصم في الدعوى التي ترفع 
  بشأنھا.

  
  إلغـــــاء 

  
. تلغى بھذا القـانون جمیع األحكام التي تتعارض مع أحكامه و التي وردت في أي قانون أخر 12

يتعلق بالجنسیة البحرينیة وذلك إلى المدى الذي تتعارض فیه تلك األحكام مع سبق نشره 
  أحـكام ھذا القانون.

  

  المصدر: شبكة المعلومات القانونیة لدول مجلس التعاون الخلیجي


