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 )21 - 1الجنسیة (

 الفصل األول - 0.1
 )13 -  1الجنسیة ( اكتساب
  1المادة 

  تكتسب الجنسیة بحكم القانون او بالتبعیة او بالتجنس وفقا ألحكام المواد التالیة :
 

  2المادة 
  يعتبر مواطنا بحكم القانون :

او قبلھا الذي حافظ على اقامته  1925العربي المتوطن فى احدي االمارات االعضاء عام  -أ 
  ھذا القانون وتعتبر اقامة االصول مكملة القامة الفروع . العادية فیھا حتي تاريخ نفاذ

  المولود فى الدولة او في الخارج ألب مواطن فى الدولة بحكم القانون . -ب 
  المولود فى الدولة او في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبة البیه قانونا . -ج 
مواطنة بحكم القانون وألب مجھول أو ال جنسیة له المولود فى الدولة أو فى الخارج من أم  - د 
.  

  المولود في الدولة البوين مجھولین ويعتبر اللقیط مولودا فیھا ما لم يثبت العكس . - ھـ 
 

  3المادة 
ال يترتب على زواج المرأة االجنبیة بمواطن فى الدولة ان تكتسب جنسیة زوجھا اال اذا اعلنت 

ك واستمرت الزوجة قائمة مدة ثالث سنوات من تاريخ اعالنھا وزارة الداخلیة برغبتھا فى ذل
  لھذه الرغبة ويشترط ان تتنازل عن جنسیتھا األصلیة .

واذا كانت المرأة قد تزوجت من مواطن قبل نفاذ ھذا القانون وال تزال الزوجیة قائمة او توفي 
كرت فى جواز سفر زوجھا عنھا زوجھا ولھا أوالد منه وكانت تحمل جواز سفر احدي االمارات او ذ

فأنه يجوز منحھا جنسیة الدولة بطريق التبعیة بشرط تنازلھا عن جنسیتھا االصلیة وفي جمیع 
  االحوال ال يتبع الزوج جنسیة زوجته .

 
  4المادة 

) من ھذا القانون تحتفظ الزوجة التي اكتسبت الجنسیة بالتبعیة  17مع مراعاة أحكام المادة ( 
دة السابقة بجنسیة الدولة فى حالة وفاة زوجھا وال تسحب منھا اال فى لزوجھا وفقا للما

  الحالتین اآلتیتین :



  زواجھا من شخص يحمل جنسیة اجنبیة . -أ 
  عودتھا الى جنسیتھا االصلیة او اكتسابھا جنسیة اخري . -ب 
 

  5المادة 
  يجوز منح جنسیة الدولة للفئات التالیة : 

قطري او بحريني اذا اقام فى الدولة بصورة مستمرة ومشورعة  للعربي من أصل عماني او -أ 
لمدة ال تقل عن ثالث سنوات تكون سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس ويشترط 
ان تكون له وسیلة مشروعة للعیش وان يكون حسن السیرة وغیر محكوم علیه فى جريمة 

  مخلة بالشرف واالمانة .
ة الذين نزحوا من البلدان المجاورة الى الدولة واقاموا فیھا بصورة افراد القبائل العربی -ب 

مشروعة ومستمرة لمدة التقل عن ثالث سنوات سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب 
  التجنس .

 
  6المادة 

 يجوز منح جنسیة الدولة ألي عربي كامل االھلیة اذا اقام بصورة مستمرة ومشروعة فى
االمارات االعضاء مدة ال تقل عن سبع سنوات وتكون سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس 

ويشترط ان تكون له وسیلة مشروعة للعیش وان يكون حسن السیرة غیر محكوم علیه فى 
  جريمة مخلة بالشرف واالمانه .

 
  7المادة 

ستمرة ومشروعة في يجوز منح جنسیة الدولة ألي شخص كامل األھلیة إذا اقام بصورة م
أو قبلھا وحافظ على اقامته العادية حتى تاريخ نفاذ ھذا  1940اإلمارات األعضاء منذ سنة 

القانون وأن تكون له وسیلة مشروعة للعیش وأن يكون حسن السیرة غیر محكوم علیه في 
  جريمة مخلة بالشرف واألمانة ويحسن اللغة العربیة.

 
  8المادة 

كامل االھلیة اذا أقام  6و  5ة ألي شخص غیر من ذكروا فى المادتین يجوز منح جنسیة الدول
بصورة مستمرة ومشروعة فى االمارات االعضاء مدة ال تقل عن ثالثین سنة يقضي منھا 

عشرين سنة علي االقل بعد نفاذ ھذا القانون وان تكون له وسیلة مشروعة للعیش وان يكون 
  خلة بالشرف واالمانة ويحسن اللغة العربیة .حسن السیرة غیر محكوم علیه فى جريمة م

 
  9المادة 

يجوز منح الجنسیة ألي شخص قدم خدمات جلیلة للدولة دون التقید بمدد االقامة المنصوص 
  علیھا في المواد السابقة .

 
  10المادة 

تعتبر زوجة المواطن بالتجنس مواطنه بالتجنس اذا تخلت عن جنسیتھا األصلیة كما يعتبر 
االوالد القصر للمواطن بالتجنس مواطنین بالتجنس ولھم ان يقرروا اختیار جنسیتھم االصلیة 

  خالل السنة التالیة من بلوغھم سن الرشد.
 

  11المادة 
  ا يمنح التجنس ألي شخص اال اذا تخلي عن جنسیته االصلیة .ل
 

  12المادة 
  ال تمنح الجنسیة اال مرة واحدة .

 
  13المادة 

حق  10و 9و 8و  7و  6و  5ال يكون لمن كسب جنسیة الدولة بالتجنس وفقا ألحكام المواد 
الترشیح او االنتخاب او التعیین فى أي ھیئة من الھیئات النیابیة او الشعبیة او فى المناصب 
الوزارية ويستثني من حكم ھذه المادة المواطنین من اصل عماني او قطري او بحريني بعد 

  سنوات على اكتسابھم الجنسیة .مرور سبع 
 

 الفصل الثاني - 0.2



 )18 - 14فقد الجنسیة واسقاطھا وسحبھا واستردادھا (
  14المادة 

تحتفظ مواطنة الدولة بحكم القانون او بالتجنس التي تتزوج من شخص يحمل جنسیة اجنبیة 
  بجنسیتھا وال تفقدھا اال اذا دخلت فى جنسیة زوجھا .

 
  15المادة 

  جنسیة الدولة عن كل من يتمتع بھا فى الحاالت التالیة : تسقط 
اذا انخرط فى خدمة عسكرية لدولة اجنبیة دون اذن من الدولة وكلف بترك الخدمة ورفض  -أ 

  ذلك .
  اذا عمل لمصلحة دولة معادية . -ب
  اذا تجنس مختارا بجنسیة دولة اجنبیة . -ج 
 

  16المادة 
  حاالت التالیة :تسحب الجنسیة عن المتجنس فى ال

  اذا أتي عمال يعد خطرا على أمن الدولة وسالمتھا او شرع فى ذلك . - 1
  اذا تكرر الحكم علیه بجرائم مشینة . - 2
  اذا ظھر تزوير او احتیال او غش فى البیانات التي استند الیھا فى منحة الجنسیة . - 3
يد على أربع سنوات واذا سحبت اذا أقام خارج الدولة بصورة مستمرة ودون مبرر مدة تز - 4

  الجنسیة عن شخص جاز سحبھا بالتبعیة عن زوجته واوالده القصر .
 

  17المادة 
للمواطن بحكم القانون الذي اكتسب جنسیة اجنبیة ان يسترد جنسیته االصلیة اذا تخلي عن 

  جنسیته المكتسبة .
توفي عنھا زوجھا او ھجرھا وللمواطنة بحكم القانون التي اكتسبت جنسیة زوجھا االجنبي ثم 

او طلقھا ان تسترد جنسیتھا بشرط ان تتخلي عن جنسیة زوجھا ويجوز ألوالدھا من الزوج ان 
يطلبوا الدخول فى جنسیة الدولة اذا كانت اقامتھم العادية فى الدولة وابدوا رغبتھم فى 

  التخلي عن جنسیة ابیھم .
 

  18المادة 
ان يستردوا بناء على طلبھم جنسیة الدولة عند بلوغھم للقصر من أوالد من فقد الجنسیة 

  سن الرشد .
 

 الفصل الثالث - 0.3
 )21 - 19السلطات المختصة بمسائل الجنسیة (

  19المادة 
بحث ھذه  تقدم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسیة والتجنس الى وزير الداخلیة ويتولي

الطلبات لجنة استشارية تشكل بقرار من الوزير تمثل فیھا االمارات االعضاء بمواطنین اصلیین 
  من ذوي المكانة والسمعة الطیبة .

  وعلى اللجنة االستشارية ان ترفع توصیاتھا الى وزير الداخلیة .
 

  20المادة 
قة مجلس الوزراء كما يتم تمنح جنسیة الدولة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلیة ومواف

  اسقاط الجنسیة وسحبھا باالجراء المتقدم .
 

  21المادة 
) يختص وزير الداخلیة بالبت فى الطلبات المتعلقة بثبوت  19مع مراعاة أحكام المادة ( 

  الجنسیة االصلیة او التبعیة او فقد او استرداد الجنسیة.
لقرارات الصادرة من وزير الداخلیة خالل ويجوز لذوي الشأن التظلم الى مجلس الوزراء من ا

  شھر واحد من تاريخ ابالغھم بتلك القرارات .
  ويكون القرار الصادر من مجلس الوزراء فى شأن التظلم نھائیا .

 

 الباب الثاني - 1



 )43 - 22جوازات السفر (
  22المادة 

سفر وفقا ألحكام  يحق لكل مواطن بحكم القانون او بالتجنس او بالتبعیة الحصول على جواز
  ھذا القانون .

وجواز السفر ھو الوثیقة الرسمیة التي تصدر عن الدولة وفقا ألحكام ھذا القانون وتجیز لحاملھا 
  السفر من بلد الى آخر ضمن الشروط المفروضة لكل بلد .

 
  23المادة 

فر وفقا الحكام ھذا القانون ويستعاض عن ال يجوز لمواطن الدولة مغادرة البالد والعودة الیھا اال اذا كان يحمل جواز س
  جواز السفر بتذكرة مرور فى االحوال التي تحدد بقرار من وزير الداخلیة.

 
  24المادة 

ال يجوز مغادرة البالد والعودة الیھا اال من االماكن المخصصة لذلك وبعد التأشیر على جواز 
نه االماكن المخصصة لدخول البالد او السفر او ما يقوم مقامه . ويحدد وزير الداخلیة بقرار م

  الخروج منھا .
 

  25المادة 
للمواطن حرية التنقل بین االمارات االعضاء فى االتحاد من االماكن المخصصة لذلك بعد ابراز 

  بطاقة الھوية او اي مستند رسمي دال على الشخصیة .
 

  26المادة 
  :يصدر وزير الداخلیة جوازات السفر باألنواع التالیة 

  جوازات السفر العادية . -أ 
  جوازات السفر المؤقتة . -ب

  ويصدر وزير الخارجیة جوازات السفر باألنواع التالیة :
  جوازات السفر الدبلوماسیة . -أ 
  جوازات السفر الخاصة ولمھمة . -ب
 

  27المادة 
ظر عن لوزير الداخلیة ان يصدر جوازات سفر مؤقتة فى حاالت خاصة لبعض االشخاص بغض الن

  الشروط الواجب توافرھا بموجب احكام ھذا القانون .
وتكون مدة صالحیة ھذا الجواز سنة قابلة للتجديد مرتین متتالیتین لذات المدة على ان ال 

  تتجاوز كامل مدة الصالحیة ثالث سنوات .
 

  28المادة 
  تمنح الجوازات الدبلوماسیة الي :

  أعضاء المجلس األعلي . -أ
  حكام االمارات االعضاء .نواب  -ب 
  الوزراء. -ج 
  افراد االسرة الحاكمة بناء علي كتاب خطي من الحاكم . - د 

  رئیس المجلس الوطني االتحادي . - ھـ 
  اعضاء السلك السیاسي والقنصلي واعضاء بعثات الدولة لدي المنظمات الدولیة . -و 
  الملحقین الفنیین بالبعثات الدبلوماسیة فى الخارج . - ذ 
االعضاء الموفدين من الدولة لدي االجھزة الرئیسیة لألمم المتحدة وذلك اثناء تأدية  -خ 

  مھمتھم .
  حاملي الحقائب الدبلوماسیة . -ط 
زوجات أفراد الفئات المنصوص علیھا فى البنود السابقة وكذلك بناتھم غیر المتزوجات  -ي 

  واوالدھم القصر المسافرين بصحبتھم .
 

  29المادة 
  وز بأمر رئیس الدولة أو نائبه منح جواز سفر دبلوماسي الي :يج
  موظفي الدولة الموفدين في مھمة رسمیة فى الخارج وذلك بناء على طلب وزير الخارجیة . -أ 

  الموفدين لتمثیل الدولة فى احدي الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة . -ب 



السابقة وكذلك بناتھم غیر المتزوجات  زوجات افراد الفئات المنصوص علیھا فى البنود -ج 
  واوالدھم القصر المسافرين بصحبتھم .

 
  30المادة 

  تمنح جوازات السفر الخاصة الي :
  أفراد االسرة الحاكمة . -أ 

  رؤساء المجالس االستشارية ورؤساء الدوائر في الحكومات المحلیة لالمارات االعضاء . -ب 
  . اعضاء المجلس الوطني االتحادي -ج 
  الموظفین العاملین فى الدولة من درجة وكیل وزارة فما فوق ومن في حكمھم . - د 

  الوزراء السابقین . - ھـ 
  أعضاء المجلس الوطني االتحادي السابقین . -و 
  السفراء والوزراء المفوضین السابقین بشر ط اال يكونوا قد فصلوا بقرار تأديب . -ز 
العربیة الذين يعتبرون نظراء العضاء البعثات الدبلوماسیة موظفي الدولة فى جامعة الدول  -ح 

  وذلك اثناء تنقالتھم الرسمیة .
الموظفین االداريین والكتابیین الملحقین بالبعثات الدبلوماسیة والقنصلیة و بعثات الدولة  -ط 

  لدي المنظمات الدولیة .
  ھم القصر المسافرين بصحبتھم .زوجات افراد الفئات السابقة وبناتھم غیر المتزوجات واوالد - ك 
 

  31المادة 
يجوز لرئیس الدولة ونائبة ان يمنح بقرار اتحادي جواز سفر خاص الى الموفدين لتمثیل الدولة 
في المؤتمرات واالجتماعات والمعارض والھیئات الدولیة غیر من سبق ذكرھم بناء علي اقتراح 

  . وزير الخارجیة
 

  32المادة 
یة وبعثاتھا التمثیلیة فى الخارج بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسیة تختص وزارة الخارج

  والخاصة وجوازات السفر لمھمة.
وتختص وزارة الداخلیة وبعثات الدولة التمثیلیة فى الخارج باصدار وتجديد جوازات السفر العادية 

  كما تختص وزارة الداخلیة باصدار جوازات السفر المؤقتة .
 

  33المادة 
ین بقرار من وزير الداخلیة باالتفاق مع وزير الخارجیة شكل جوازات السفر بأنواعھا الخمسة يع
  .لبیانات التي يجب استیفائھا فیھاوا
 

  34المادة 
  تمنح جوازات السفر الدبلوماسیة والخاصة وجوازات السفر لمھمة بدون مقابل .

على جوازات السفر العادية والمؤقتة  ويعین وزير الداخلیة قیمة الرسوم والواجب اداؤھا للحصول
  وتجديدھا ومنح بدل فاقد عنھا و اضافة بلدان او اشخاص الى الجواز .

  وذلك كلة على اال يجاوز الرسم المستحق لكل حالة علي خمسین درھما .
 

  35المادة 
مل مدة العمل بجواز السفر سنتان ويجوز تجديده بعد ذلك مرتین بحیث يصبح الجواز صالحا للع

  به ست سنوات من تاريخ اصداره ويجب بعد ذلك استصدار جواز جديد .
ويتستثني من ذلك جوازات السفر الدبلوماسیة والخاصة الممنوحة لمھمة رسمیة فانه ينتھي 

  العمل بھا بمجرد االنتھاء من ھذا المھمة .
 

  36المادة 
ه دون الثامنة عشرة اذا كانوا يجوز ان يشمل جواز السفر عند اصداره زوجة حامل الجواز واوالد

مرافقین له فى سفره وكذلك يجوز اضافة اسم الزوجة واالوالد دون الثامنة عشرة على الجواز 
  بعد اصداره بناء على طلب حامله.

 
  37المادة 

ال يجوز منح الزوجة جواز سفر مستقل اال بموافقة الزوج وال يمنح ناقصوا االھلیة جوازات سفر 
  وافقة ممثلیھم القانونیین.مستقلة اال بم



 
  38المادة 

يبین فى جواز السفر عند اصداره البالد التي يجوز لحامل الجواز الدخول فیھا و يجوز اضافة 
  اسماء بالد اخري بعد اصدار الجواز بناء على طلب حامله.

 
  39المادة 

ة المعمول به تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بجنسیة الدولة وفقا ألحكام قانون الجنسی
  وقت اصدار الجواز .

ويجوز عند االقتضاء وبموافقة وزير الداخلیة منح جوازات السفر لمھمة للموظفین من غیر 
مواطني الدولة الذين يعملون فى خدمتھا وذلك عند تكلیفھم بمھام فى الخارج وفى حدود 

  ھذه المھام .
 

  40المادة 
النماذج المعدة لذلك وتقدم الطلبات الى الجھة يكون طلب جواز السفر وطلب تجديده علي 

  المختصة حسب االحوال.
 

  41المادة 
يجوز ألسباب خاصة بقرار من وزير الداخلیة رفض منح جواز السفر او تجديده كما يجوز سحب 

  الجواز بعد اعطائه .
 

  42المادة 
  يلغي ويسحب جواز سفر كل شخص فقد او تقرر سحب او اسقاط جنسیته .

 
  43ادة الم

يستمر العمل بجوازات السفر غیر المنتھیة الصادرة من االمارات االعضاء قبل نفاذ ھذا القانون 
الى ان يعلن وزير الداخلیة بموافقة مجلس الوزراء خالف ذلك او علي ان تنتھي مدتھا او 
ديدة تسحب ايھما اسبق تاريخا ويصدر وزير الداخلیة طبقا ألحكام ھذا القانون جوازات سفر ج

  بدال منھا .
 

 الباب الثالث - 2
 )44 - 44العقوبات (

  44المادة 
كل من طبع بصورة غیر مشروعة او قلد جواز سفر وكل من ساعد او حرض او تدخل او تآمر  - 1

لایر  20000مع الفاعل يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تزيد على 
  او بأحدي ھاتین العقوبتین . دينا بحريني ) 2000قطر ودبي ( 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن السنة وبغرامة ال تزيد عن خمسة آالف لایر قطر ودبي (  - 2
  ) دينار بحريني او بأحدي ھاتین العقوبتین كل من :500

  زور أي جواز سفر او غیر فیه . -أ 
  وجد معه جواز سفر بصورة غیر مشروعة . -ب 
  لحقیقي لذلك الجواز بانتحاله أسم الغیر أو بادعاءات كاذبة .ادعى انه الصاحب ا -ج 
  اعطي ذلك الجواز الى شخص لیستعمله ذلك الشخص اآلخر او لغیره . - د 

قدم بیانا او ادعاءا كاذبا بقصد الحصول على الجنسیة او جواز السفر اما لنفسه واما  - ھـ 
  لجواز .لشخص آخر وكل من وقع شھادة كاذبة لطالب الجنسیة او ا

)  20يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على أسبوع وبغرامة ال تزيد على مائتي لایر قطر ودبي (  - 3
  دينار بحريني او بأحدي ھاتین العقوبتین

  كل من :
  وجد جواز سفر واھمل او قصر في ارساله الى اقرب مخفر للشرطة . -أ 

  اتلف جواز سفر او اخفاه عمدا . -ب 
 

 الباب الرابع - 3
 )46 - 45حكام عامة (أ



  45المادة 
يضع مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلیة اللوائح الالزمة لتنفیذ احكام ھذا القانون 

وتحديد الرسوم الواجب استیفاؤھا وللوزير ان يضع النماذج للطلبات واالختام المتعلقة بأحكام 
  ھذا القانون .

 
  46المادة 

  ھذا القانون في الجريدة الرسمیة ويعمل به بعد شھر من تاريخ نشره. ينشر
 
 

 
  الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمیة أو نھائیة 

 شبكة المعلومات القانونیة 
 


