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تقديــم

تعمــل دائــرة القضاء يف إمــارة أبوظــيب  بخطــوات حثيثة على 
إرساء نظام قضائي مستقل متميز وفعال وتقديم خدمات عدلية عاملية 
الجــودة، وذلــك مــن خالل التمســك بســيادة القانــون لصيانــة الحقوق 

والحريات وأمن املجتمع.

دائــرة  ارتــأت  النبيلــة،  والرســالة  الرؤيــة  لهــذه  وتحقيقــا 
القضــاء، منذ إنشــائها بموجب القانون رقم )23( لســنة 2006، بطباعة 
كافــة التشــريعات التي يحتاج إليهــا التقاضي أمام محاكــم الدائرة. 
وباعتبارها جهة قضائية محلية، يغدو من الطبيعي أن ينصب االهتمام 
علــى القوانني املحلية الصادرة عن املشــرع املحلي يف إمارة أبوظيب. من 
ناحيــة أخــرى، وملا كانــت املــادة )121( من الدســتور تخول للمشــروع 
االتحادي ســلطة التشــريع يف أمور معينة، وبحيث تلتزم جهات القضاء 
املحليــة واالتحاديــة على الســواء بتطبيــق القوانني االتحاديــة الصادرة 
طبقــا لهــذه املــادة، كان مــن الضــروري أن نهتــم أيضــا بطباعــة هذه 
التشــريعات. فضــال عــن ذلــك، وحيــث إن التصديــق علــى االتفاقيات 
الدوليــة يجعلهــا بمثابــة القانــون الداخلــي، ويصبــح مــن الواجب على 
كافة السلطات املعنية االلتزام بها والنزول على أحكامها، كان من 
الســائغ أن يمتد االهتمام إلى طباعــة االتفاقيات واملواثيق الدولية التي 

قامت الدولة بالتصديق عليها أو االنضمام إليها.

وهكــذا، شــرعت دائــرة القضــاء يف طباعة ونشــر مجموعة 
التشــريعات املحليــة واالتحاديــة واالتفاقيــات الدوليــة الالزمــة للفصل 
يف القضايــا املتداولــة أمــام محاكــم الدائــرة. ورغبة يف التيســير على 
القــارئ، وحرصــا علــى ســرعة الوصول إلــى التشــريع املنشــود، فقد 
ارتأينــا أن تصدر املطبوعات يف ثالث سالســل خمتلفة، وبحيث تنفرد 

كل سلسلة منها بتصميم ولون خمتلف.
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وبالنظــر ألهميــة أحــكام القضــاء يف فهم وتفســير نصوص 
القانون، ثمة سلسلة رابعة بلون خمتلف، تركز على مبادئ النقض يف 

شأن كل موضوع على حدة.

ورغبة يف تيسير العلم بالتشريعات املنظمة لأللعاب الرياضية، 
تقــوم الدائــرة بطباعــة وإصدار سلســلة خامســة تحت عنوان »سلســلة 
التشريعات الرياضية«، تتضمن مجموعة التشريعات الدولية والوطنية 

ذات الصلة بالرياضة.

وحرصــا علــى إبراز اهتمــام دولة اإلمــارات العربيــة املتحدة، 
وكفالتهــا لحقوق اإلنســان الــواردة يف االتفاقيات واملواثيــق الدولية، 
ارتأت الدائرة تكريس سلســلة خاصة بحقوق اإلنســان، تعني بتجميع 
وتصنيف ونشر االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة يف مجال 

حقوق اإلنسان.

ورغبــة يف إلقــاء الضــوء علــى النظــام القانونــي للشــركات 
اململوكــة للحكومــة، قامت الدائرة بتخصيص سلســلة للشــركات 
الحكومية، مع تصنيف هذه الشــركات حســب مجال نشاطها، وما 
إذا كان النفــط والطاقــة بوجــه عام أو التأمني أو الســياحة أو الزراعة 

إلى غير ذلك من مجاالت النشاط.

وبالنظــر ألهميــة التعــاون القضائــي الدولــي، قامــت الدائرة 
باســتحداث سلســلة لهــذا املجــال الحيــوي الهام، يشــتمل علــى كافة 
املوضوعــات ذات الصلــة بالتعــاون القضائــي الدولــي يف املــواد املدنيــة 

والتجارية واألحوال الشخصية وكذا يف املواد الجنائية.
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ويف الختــام، املأمــول هــو أن يحــوز هــذا الجهــد علــى رضــا 
القــارئ، وأن يكــون ذا فائــدة وخدمــة للقضــاة واملتقاضــني ولســائر 

املشتغلني واملهتمني بالقانون.

واهلل ولي التوفيق،،،

         دائرة الق�ساء ـــ اأبوظبي 
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قانون احتادي رقم )17( ل�سنة 1972

يف �ساأن اجلن�سية وجوازات ال�سفر
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قانون احتادي رقم )17( ل�سنة 1972
يف �ساأن اجلن�سية وجوازات ال�سفر(1)

نحن زايد بن �سلطان اآل نهيان،  رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة، 

بعد االطالع على أحكام الدستور املؤقت، 

وعلى القانون رقم )1( لســنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات 
وصالحيات الوزراء، 

وعلى القانون رقم )2( لسنة 1972 بشأن تنظيم وزارة الخارجية، 

وبناء على مــا عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة االتحادية للهوية 
والجنســية والخارجيــة، وموافقــة مجلــس الــوزراء واملجلــس الوطنــي 

االتحادي، وتصديق املجلس األعلى لالتحاد، 

اأ�سدرنا القانون الآتي:

(1)   تم إستبدال عبارة )وزارة الداخلية( بعبارة )الهيئة االتحادية للهوية والجنسية(، 

وعبــارة )وزيــر الداخليــة( بعبــارة )رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة االتحاديــة للهوية 
والجنســية( بموجب مرسوم بقانون إتحادي رقم )16( لسنة 2017  يف شأن تعديل 
بعــض أحكام القانون اإلتحادي يف شــأن الجنســية وجوازات الســفر رقم )17( 

لسنة 1972م
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 الباب الأول 
اجلن�سية

 الف�سل الأول
اكت�ساب اجلن�سية

املادة )1(

تكتسب الجنسية بحكم القانون أو بالتبعية أو بالتجنس وفقا 
ألحكام املواد التالية.

 املادة )1( مكرر(1)
التعاريف

يف تطبيــق أحــكام هــذا املرســوم بقانــون، يقصــد بالكلمات 
والعبارات التالية املعاني املبينة قرين كل منها ما لم يدل ســياق النص 

على غير ذلك:

(1)   تم إضافة املادة بموجب القانون االتحادي رقم )16( لســنة 2017  يف شــأن تعديل 

بعض مواد قانون الجنسية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م
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اإلمارات العربية املتحدة.:الدولة

الهيئة االتحادية الهوية والجنسية.:الهيئة

للهويــة :رئي�س الهيئة االتحاديــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
والجنسية.

جنسية الدولة.:اجلن�سية

وثيقــة رســمية تصدر عــن الدولة وفقــا ألحكام :جواز ال�سفر
هذا املرســوم بقانــون وتجيز لحاملها الســفر من 
دولــة إلى أخرى ضمن الشــروط املفروضة لكل 

دولة.

كل من يحمل جنسية الدولة وفقا ألحكام هذا :املواطن
املرسوم بقانون والئحته التنفيذية.

كل من لم يبلغ سن الرشد.:القا�سر

إتمام واحد وعشرين سنة ميالدية.:�سن الر�سد



-  14  -

املادة )2((1)

يعتبر مواطنا بحكم القانون: 
العربــي املتوطــن يف إحــدى اإلمــارات األعضــاء عــام 1925 أو قبلها  أ. 
الــذي حافــظ على إقامته العادية فيها حتــى تاريخ نفاذ هذا القانون 

وتعتبر إقامة األصول مكملة إلقامة الفروع.
ب. املولود يف الدولة أو يف الخارج ألب مواطن يف الدولة بحكم القانون. 
املولــود يف الدولــة أو يف الخارج مــن أم مواطنة بحكــم القانون ولم  ج. 

يثبت نسبه ألبيه قانونا. 
املولــود يف الدولة أو يف الخارج مــن أم مواطنة بحكم القانون وألب  د. 

مجهول أو ال جنسية له. 
املولــود يف الدولة ألبوين مجهولني ويعتبــر اللقيط مولودا فيها ما لم  هـ. 

يثبت العكس.

خضعــت هــذه املادة للتعديل بموجب القانــون االتحادي رقم )10( لســنة 1975 يف   (1)

شــأن تعديل بعض مواد قانون الجنســية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م، 
وكان نص الفقرة قبل التعديل يجري على النحو التالي: » يعتبر مواطنا بحكم 
هــذا القانــون: أ( املتوطــن يف إحدى اإلمــارات األعضاء عــام 1925 أو قبلها الذي 
حافــظ علــى إقامتــه العادية فيهــا حتى تاريــخ نفاذ هــذا القانون، وتعتبــر إقامة 
األصــول مكملة إلقامة الفروع، ويشــترط يف جميع األحــوال أن تكون ثقافته 
عربيــة. ب( املولــود يف الدولــة أو يف الخارج بعد نفاذ هذا القانــون ألب مواطن يف 

الدولة«.
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املادة )3((1)

1 - يجــوز بمرســوم اتحــادي منــح الجنســية بالتبعية، للمــرأة األجنبية 
املتزوجة من مواطن بعد مرور ســبع ســنوات من تاريخ تقديم الطلب 
للهيئــة يف حالــة وجود مولــود أو أكثــر، وتزاد هذه املدة إلى عشــر 
ســنوات يف حالــة عــدم وجــود أبنــاء، شــريطة أن تكــون الزوجيــة 
مســتمرة فعــال، ووفقا ملا تحــدده الالئحــة التنفيذية لهذا املرســوم 

بقانون.
2 - مــع مراعــاة األحكام الــواردة يف البند )1( من هــذه املادة إذا توفى 
الــزوج أو طلــق قبل انقضــاء املدة املشــار إليها يف البنــد رقم )1( من 
هذه املادة، وكان للزوجة ولد أو أكثر من هذا الزوج، جاز منحها 
الجنســية بعــد انقضاء املدة طاملــا بقيت أرملة أو مطلقــة أو تزوجت 
بعــد وفــاة زوجهــا أو طالقها من مواطــن وحافظت علــى إقامتها يف 

الدولة.

(1) خضعــت هــذه املادة للتعديــل بموجب القانــون االتحادي رقم )16( لســنة 2017 يف 

شــأن تعديل بعض مواد قانون الجنســية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م، 
وكان نــص الفقــرة قبل التعديــل يجري على النحــو التالي: ال يترتــب على زواج 
املرأة األجنبية بمواطن يف الدولة أن تكتسب جنسية زوجها إال إذا أعلنت وزارة 
الداخلية برغبتها يف ذلك واستمرت الزوجية قائمة مدة ثالث سنوات، من تاريخ 
إعالنهــا لهــذه الرغبة، ويشــترط أن تتنازل عن جنســيتها األصليــة. وإذا كانت 
املــرأة قــد تزوجت من مواطــن قبل نفاذ هذا القانون، وال تــزال الزوجية قائمة أو 
تــويف عنهــا زوجها ولها أوالد منه، وكانت تحمل جواز ســفر إحدى اإلمارات أو 
ذكــرت يف جواز ســفر زوجها، فإنه يجوز منحها جنســية الدولة بطريق التبعية 
بشــرط تنازلها عن جنســيتها األصلية، ويف جميع األحوال ال يتبع الزوج جنســية 

زوجته.
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املادة )4(

مــع مراعاة أحكام املــادة )17( من هذا القانون تحتفظ الزوجة 
التي اكتســبت الجنسية بالتبعية لزوجها وفقا للمادة السابقة بجنسية 

الدولة يف حالة وفاة زوجها وال تسحب منها إال يف الحالتني اآلتيتني:
زواجها من شخص يحمل جنسية أجنبية. أ. 

عودتها إلى جنسيتها األصلية أو اكتسابها جنسية أخرى. ب. 

املادة )5((1)

يجوز منح جنسية الدولة للفئات التالية: 
للعربــي مــن أصل عمانــي أو قطــري أو بحرينــي إذا أقــام يف الدولة  أ. 
بصــورة مســتمرة ومشــروعة ملــدة ال تقل عــن ثالث ســنوات تكون 
ســابقة مباشــرة علــى تاريــخ تقديــم طلــب التجنــس، ويشــترط أن 
تكون له وسيلة مشروعة للعيش، وأن يكون حسن السيرة، وغير 

محكوم عليه يف جريمة خملة بالشرف واألمانة. 
أفــراد القبائــل العربية الذين نزحوا من البلــدان املجاورة إلى الدولة  ب. 
وأقاموا فيها بصورة مشروعة ومستمرة ملدة ال تقل عن ثالث سنوات 

سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس. 

خضعــت هــذه املادة للتعديل بموجب القانــون االتحادي رقم )10( لســنة 1975 يف   (1)

شــأن تعديل بعض مواد قانون الجنســية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م، 
وكان نــص الفقــرة قبــل التعديل يجري علــى النحو التالي: » يجوز منح جنســية 
الدولــة للمواطــن من األصــل العمانــي أو القطــري أو البحريني إذا أقــام بصورة 
مســتمرة ومشــروعة يف اإلمارات األعضاء مدة ال تقل عن ثالث سنوات مستمرة 
قبل أو بعد نفاذ هذا القانون، وأن تكون له وســيلة مشــروعة للعيش وأن يكون 

حسن السير غير محكوم عليه يف جريمة خملة بالشرف واألمانة«.
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املادة )6((1)

يجــوز منــح جنســية الدولــة ألي عربــي كامــل األهليــة إذا أقام 
بصورة مســتمرة ومشــروعة يف اإلمارات األعضاء مدة ال تقل عن ســبع 
ســنوات، وتكون ســابقة مباشــرة علــى تقديم طلب التجنس وبشــرط 
أن تكــون لــه وســيلة مشــروعة للعيش وأن يكون حســن الســيرة غير 

محكوم عليه يف جريمة خملة بالشرف واألمانة.

املادة )7(

يجــوز منــح جنســية الدولة ألي شــخص كامل األهليــة إذا أقام 
بصــورة مســتمرة ومشــروعة يف اإلمــارات األعضــاء منذ ســنة 1940 أو 
قبلهــا، وحافــظ علــى إقامتــه العاديــة حتــى تاريخ نفــاذ هــذا القانون، 
وأن تكون له وســيلة مشــروعة للعيش وأن يكون حســن الســيرة غير 
محكوم عليه يف جريمة خملة بالشرف واألمانة ويحسن اللغة العربية. 

خضعــت هــذه املادة للتعديل بموجب القانــون االتحادي رقم )10( لســنة 1975 يف   (1)

شــأن تعديل بعض مواد قانون الجنســية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م، 
وكان نــص الفقــرة قبــل التعديل يجري علــى النحو التالي: » يجوز منح جنســية 
الدولة ألي عربي كامل األهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة يف اإلمارات 
األعضاء مدة ال تقل عن عشــر ســنوات قضى منها خمس سنوات على األقل بعد 
نفــاذ هــذا القانون، وأن تكون له وســيلة مشــروعة للعيش، وأن يكون حســن 

السيرة غير محكوم عليه يف جريمة خملة بالشرف واألمانة«.
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املادة )8(

يجــوز منــح جنســية الدولــة ألي شــخصي غيــر مــن ذكــروا يف 
املادتــني )5(، )6( كامــل األهلية إذا أقام بصورة مســتمرة ومشــروعة 
يف اإلمارات األعضاء مدة ال تقل عن ثالثني ســنة يقضي منها عشــرين 
ســنة على األقل بعد نفاذ هذا القانون، وأن تكون له وســيلة مشــروعة 
للعيش، وأن يكون حســن الســيرة غير محكوم عليه يف جريمة خملة 

بالشرف واألمانة ويحسن اللغة العربية. 

املادة )9((1)

1 - لرئيس الدولة أن يصدر مرســوما بتثبيت الجنســية بحكم القانون 
أو منحها بالتجنس ألي شــخص دون التقيد بمدد اإلقامة والشروط 

املنصوص عليها يف هذا املرسوم بقانون والئحته التنفيذية.
2 - يجــوز منــح الجنســية ألي شــخص قدم خدمــات جليلــة للدولة دون 

التقيد بمدد اإلقامة املنصوص عليها يف املواد السابقة.
3 - يعتبــر تاريــخ ســريان تثبيــت أو منــح الجنســية لــكل مــن حصل أو 
يحصــل عليهــا، اعتبــارا مــن تاريــخ اســتكمال وثائــق الجنســية 
واســتيفاء اإلجــراءات املطلوبة فقا  ملا تنص عليــه الالئحة التنفيذية 

لهذا املرسوم بقانون.

(1)  خضعــت هذه املادة للتعديــل بموجب القانون االتحادي رقم )16( لســنة 2017 يف 

شــأن تعديل بعض مواد قانون الجنســية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م، 
وكان نص الفقرة قبل التعديل يجري على النحو التالي:  يجوز منح الجنسية ألي 
شــخص قدم خدمات جليلة للدولــة دون التقيد بمدد اإلقامة املنصوص عليها يف 

املواد السابقة.
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املادة )10(

تعتبــر زوجــة املواطن بالتجنــس مواطنة بالتجنــس إذا تخلت عن 
جنســيتها األصليــة، كمــا يعتبــر األوالد القصــر للمواطــن بالتجنــس 
مواطنــني بالتجنــس، ولهم أن يقــرروا اختيار جنســيتهم األصلية خالل 

السنة التالية من بلوغهم سن الرشد.

املادة )10(مكرر(1)

1 - يجــوز منح الجنســية ألبنــاء وبنات املواطنة املتزوجــة من أجنيب بعد 
مرور مدة ال تقل عن ست سنوات من تاريخ امليالد شريطة أن تكون 
األم متمتعــة بالجنســية وقت ميالده حتــى تاريخ طلب الحصول على 

الجنسية، وفق الضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية.
2 - يجوز منح الجنسية البنة املواطنة من أب أجنيب الجنسية واملتزوجة 
مــن أجنــيب وذلك وفقــا للضوابط التــي تحددها الالئحــة التنفيذية 

لهذا املرسوم بقانون.

املادة )11(

ال يمنح التجنس ألي شخص إال إذا تخلى عن جنسيته األصيلة. 

(1)   تم إضافة املادة بموجب القانون االتحادي رقم )16( لســنة 2017  يف شــأن تعديل 

بعض مواد قانون الجنسية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م
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املادة )12(

ال تمنح الجنسية إال مرة واحدة. 

املادة )12( مكرر(1)

تمنح الجنسية، وفقا للشروط اآلتية:
1 - أن يتخلى عن جنسيته األصلية أو أية جنسية أخرى يحملها.

2 - أن تكون له إقامة مشروعة ومستمرة يف الدولة.
3 - أن يجيد اللغة العربية.

4 - أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش.
5 - أن يحمل مؤهال علميا.

6 - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
7 - أن يكون غير محكوم عليه يف جناية أو جنحة خملة بالشــرف أو 

األمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
8 - أن يحصل على املوافقة األمنية.

9 - أن يقسم يمني الوالء للدولة.
ويجوز اســتثناء املرأة األجنبيــة املتزوجة من مواطن من تطبيق البند 

)5( من هذه املادة.

وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون الضوابط الالزمة 
وقواعد منح الجنسية.

(1)   تم إضافة املادة بموجب القانون االتحادي رقم )16( لســنة 2017  يف شــأن تعديل 

بعض مواد قانون الجنسية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م
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املادة )13((1)

يشــترط ملمارســة حق االنتخاب أو الترشــيح لدى هيئة نيابية أو 
شعبية أن يكون املواطن حاصال على الجنسية بحكم القانون. 

 الف�سل الثاين
فقد اجلن�سية واإ�سقاطها و�سحبها وا�سرتدادها

املادة )14((2)

تحتفــظ مواطنة الدولة بحكم القانــون أو بالتجنس التي تتزوج 
من شخص يحمل جنسية أجنبية بجنسيتها وال تفقدها إال إذا دخلت يف 

جنسية زوجها.

خضعــت هــذه املادة للتعديل بموجب القانــون االتحادي رقم )16( لســنة 2017 يف   (1)

شــأن تعديل بعض مواد قانون الجنســية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م، 
وكان نــص الفقرة قبل التعديل يجري على النحو التالي: ال يكون ملن كســب 
جنسية الدولة بالتجنس وفقا ألحكام املواد )5(، )6(، )7(، )8(، )9(، )10( حق 
الترشيح أو االنتخاب أو التعيني يف أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية أو يف 
املناصب الوزارية، ويســتثنى من حكم هــذه املادة املواطنون من أصل عماني أو 

قطري أو بحريني بعد مرور سبع سنوات على اكتسابهم الجنسية.

خضعــت هــذه املادة للتعديل بموجب القانــون االتحادي رقم )10( لســنة 1975 يف   (2)

شــأن تعديل بعض مواد قانون الجنســية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م، 
وكان نص الفقرة قبل التعديل يجري على النحو التالي: » تحتفظ مواطنة الدولة 
التي تتزوج من شــخص أجنيب الجنســية بجنســيتها وال تفقدها إال إذا دخلت يف 

جنسية زوجها«.
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املادة )14(مكرر(1)

يترتب على الحكم البات الصادر بإدانة املواطن، ســواء كان متمتعا 
بالجنســية بحكــم القانــون أو بالتجنــس أو بالتبعيــة، إســقاط أو 

سحب الجنسية كعقوبة تبعية، وذلك يف الجرائم اآلتية:
1 - إذا أدين يف جريمة من الجرائم اإلرهابية املنصوص عليها يف قانون 

مكافحة الجرائم اإلرهابية.
2 - إذا أديــن يف جريمــة ماســة باألمن الخارجي للدولــة واملعاقب عليها 
وفقــا لقانون العقوبــات االتحادي أو غيرها مــن الجرائم التي تعتبر 

ماسة باألمن الخارجي للدولة وفقا للقوانني النافذة بالدولة.
3 - تختــص محكمة اســتئناف أبو ظيب االتحاديــة بالنظر يف الجرائم 
املنصــوص عليها يف الفقرتني )1، 2( مــن هذه املادة، وتحيل النيابة 

املختصة إليها هذه الجرائم.
4 - يشــكل وزيــر العــدل دائــرة أو دوائــر متخصصــة يف محكمــة 
اســتئناف أبــو ظــيب االتحاديــة، للبــت يف هــذه الجرائــم، ويكون 
حكم املحكمة قابال للنقض أمام املحكمة االتحادية العليا وفقا 

للقانون.

املادة )15(

تسقط جنسية الدولة عن كل من يتمتع بها يف الحاالت التالية:
إذا انخــرط يف خدمة عســكرية لدولــة أجنبيــة دون إذن من الدولة  أ. 

وكلف بترك الخدمة ورفض ذلك. 

(1)   تم إضافة املادة بموجب القانون االتحادي رقم )16( لســنة 2017  يف شــأن تعديل 

بعض مواد قانون الجنسية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م
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إذا عمل ملصلحة دولة معادية. ب. 
إذا تجنس خمتارا بجنسية دولة أجنبية.  ج. 

املادة )15(مكرر(1)

يجــوز إســقاط أو ســحب الجنســية عن كل مــن يحملهــا إذا تم 
إدانتــه بحكــم بات يف جريمة ماســة باألمــن الداخلي للدولــة واملعاقب 
عليها وفقا لقانون العقوبات االتحادي أو غيرها من الجرائم التي تعتبر 

ماسة باألمن الداخلي للدولة وفقا للقوانني النافذة بالدولة.

املادة )16((2)

يجوز سحب الجنسية عن املواطن الذي منحت له الجنسية بالتجنس أو 
بالتبعية يف الحاالت التالية:

1 - إذا تكرر الحكم عليه يف جرائم خملة بالشرف أو األمانة.

(1)   تم إضافة املادة بموجب القانون االتحادي رقم )16( لســنة 2017  يف شــأن تعديل 

بعض مواد قانون الجنسية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م

خضعــت هــذه املادة للتعديل بموجب القانــون االتحادي رقم )16( لســنة 2017 يف   (2)

شــأن تعديل بعض مواد قانون الجنســية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م، 
وكان نــص الفقــرة قبــل التعديــل يجري علــى النحو التالي: تســحب الجنســية 
عــن املتجنــس يف الحــاالت التاليــة: 1. إذا أتى عمــال يعد خطرا على أمــن الدولة 
وسالمتها أو شرع يف ذلك.  2. إذا تكرر الحكم عليه بجرائم مشينة.  3.إذا ظهر 
تزوير أو احتيال أو غش يف البيانات التي استند إليها يف منحه الجنسية. 4.إذا أقام 
خارج الدولة بصورة مستمرة ودون مبرر مدة تزيد على أربع سنوات، وإذا سحبت 

الجنسية عن شخص جاز سحبها بالتبعية عن زوجته وأوالده القصر.
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2 - إذا ظهر تزويرا أو غش أو تدليس يف البيانات الجوهرية التي استند 
إليها يف اكتسابه لجنسية الدولة.

3 - ممارسة حقوق املواطنة يف أي بلد آخر.
4 - إذا أقــام خــارج الدولــة بصــورة مســتمرة دون مبــرر مــدة تزيد على 

السنتني.
وإذا ســحبت الجنســية عن املتجنس، جاز ســحبها بالتبعيــة عن زوجته 

وأوالده القصر.

املادة )17((1)

للمواطــن بحكــم القانــون الــذي اكتســب جنســية أجنبيــة أن 
يسترد جنسيته األصلية إذا تخلى عن جنسيته املكتسبة.

وللمواطنــة بحكــم القانــون التــي اكتســبت جنســية زوجهــا 
األجنــيب ثــم تويف عنها زوجها أو هجرها أو طلقها أن تســترد جنســيتها 
بشرط أن تتخلى عن جنسية زوجها، ويجوز ألوالدها من هذا الزوج أن 
يطلبوا الدخول يف جنســية الدولة إذا كانت إقامتهم العادية يف الدولة 

وأبدوا رغبتهم يف التخلي عن جنسية أبيهم. 

خضعــت هــذه املادة للتعديل بموجب القانــون االتحادي رقم )10( لســنة 1975 يف   (1)

شــأن تعديل بعض مواد قانون الجنســية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م، 
وكان نــص الفقــرة قبــل التعديل يجري علــى النحو التالــي: » للمواطن بحكم 
القانون الذي اكتســب جنســية أجنبية أن يسترد جنسيته األصلية إذا تخلى عن 
جنســيته املكتســبة. وللمواطنة بحكم القانون التي اكتســبت جنسية زوجها 
األجنيب الجنسية أن تسترد جنسيتها األصلية يف حالة وفاة زوجها أو طالقها منه 

إذا تخلت عن جنسية زوجها«.



-  25  -

املادة )18(

للقصر من أوالد من فقد الجنســية أن يســتردوا بناء على طلبهم 
جنسية الدولة عند بلوغهم سن الرشد. 

 الف�سل الثالث
ال�سلطات املخت�سة مب�سائل اجلن�سية

املادة )19((1)

تحــدد الالئحة التنفيذية لهذا املرســوم بقانون إجــراءات ونظام 
الحصول على الجنسية.

(1)  خضعــت هــذه املــادة للتعديل بموجب القانــون االتحادي رقم )16( لســنة 2017 يف 

شــأن تعديل بعض مواد قانون الجنســية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م، 
وكان نص الفقرة قبل التعديل يجري على النحو التالي: تقدم الطلبات املتعلقة 
بمسائل الجنسية والتجنس إلى وزير الداخلية، ويتولى بحث هذه الطلبات لجنة 
استشــارية تشــكل بقرار مــن الوزير تمثــل فيها اإلمــارات األعضــاء بمواطنني 
أصليــني مــن ذوي املكانة والســمعة الطيبة. وعلــى اللجنة االستشــارية أن ترفع 

توصياتها إلى وزير الداخلية.
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املادة )20((1)

1 - مــع عــدم اإلخــالل بحكــم املــادة )14( مكــرر مــن هذا املرســوم 
بقانــون، يكــون منح الجنســية وإســقاطها وســحبها واســتردادها 

بمرسوم اتحادي وال يجوز الطعن عليه.
2 - يجوز بمرسوم اتحادي إعادة الجنسية ملن أسقطت أو سحبت عنه.

املادة )21((2)

ملغاة

خضعــت هــذه املادة للتعديل بموجب القانــون االتحادي رقم )16( لســنة 2017 يف   (1)

شــأن تعديل بعض مواد قانون الجنســية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م، 
وكان نــص الفقــرة قبل التعديل يجــري على النحو التالي: تمنح جنســية الدولة 
بمرســوم بنــاء على عــرض وزيــر الداخليــة وموافقة مجلــس الــوزراء، كما يتم 

إسقاط الجنسية وسحبها باإلجراء املتقدم.

(2)  هذه املادة ملغاة بموجب القانون االتحادي رقم )16( لســنة 2017 يف شــأن تعديل 

بعض مواد قانون الجنسية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م
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 الباب الثاين
جوازات ال�سفر

املادة )22((1)

يحــل لــكل مواطــن بحكــم القانــون أو بالتجنــس أو بالتبعيــة 
الحصول على جواز سفر وفقا ألحكام هذا القانون.

وجواز الســفر هو الوثيقة الرســمية التي تصدر عن الدولة وفقا 
ألحــكام هــذا القانــون وتجيز لحاملها الســفر من بلد إلــى آخر ضمن 

الشروط املفروضة لكل بلد.

املادة )23(

ال يجــوز ملواطــن الدولة مغادرة البالد والعــودة إليها إال إذا كان 
يحمــل جواز ســفر وفقا ألحــكام هذا القانــون، ويســتعاض عن جواز 
الســفر بتذكــرة مرور يف األحــوال التي تحدد بقــرار من رئيس مجلس 

إدارة الهيئة االتحادية للهوية والجنسية.

خضعــت هــذه املادة للتعديل بموجب القانــون االتحادي رقم )10( لســنة 1975 يف   (1)

شــأن تعديل بعض مواد قانون الجنســية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م، 
وكان نــص الفقرة قبــل التعديل يجري على النحو التالــي: » يحق لكل مواطن 

بحكم القانون أو التبعية أو بالتجنس الحصول على جواز سفر«.
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املادة )24((1)

ال يجوز مغادرة الدولة أو دخولها إال من املنافذ املخصصة لذلك 
ووفقــا لإلجراءات املتبعة يف هذا الشــأن، ويحدد مجلس الوزراء بقرار 

منه املنافذ املخصصة لدخول الدولة والخروج منها.

املادة )25(

للمواطـــن حريـــة التنقـــل بـــني اإلمـــارات األعضـــاء يف االتحـــاد مـــن 
األماكـــن املخصصـــة لذلـــك بعـــد إبـــراز بطاقـــة الهويـــة أو أي مســـتند 

ـــخصية. ـــى الش ـــمي دال عل رس

املادة )26(

يصــدر رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة االتحادية للهوية والجنســية 
جوازات السفر باألنواع التالية:

جوازات السفر العادية. أ. 
جوازات السفر املؤقتة. ب. 

ويصدر وزير الخارجية جوازات السفر باألنواع التالية:
جوازات السفر الدبلوماسية. أ. 

جوازات السفر الخاصة واملهمة.  ب. 
(1)  خضعت هذه املادة للتعديل بموجب القانون االتحادي رقم )16( لسنة 2017 يف شأن 

تعديل بعض مواد قانون الجنسية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م، وكان 
نص الفقرة قبل التعديل يجري على النحو التالي: ال يجوز مغادرة البالد والعودة إليها 
إال من األماكن املخصصة لذلك، وبعد التأشير على جواز السفر أو ما يقوم مقامه، 
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه األماكن املخصصة لدخول البالد أو الخروج منها. 
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املادة )27((1)

لرئيس مجلس إدارة الهيئة االتحادية للهوية والجنسية أن يصدر 
جوازات ســفر مؤقتــة يف حاالت خاصة لبعض األشــخاص بغض النظر 

عن الشروط الواجب توافرها بموجب أحكام هذا القانون.

وتكون مدة صالحية هذا الجواز سنة قابلة للتجديد مرتني متتاليتني 
لذات املدة على أن ال تتجاوز كامل مدة الصالحية ثالث سنوات.

املادة )28((2)

تمنح الجوازات الدبلوماسية إلى: 
أعضاء املجلس األعلى. أ. 

خضعــت هــذه املادة للتعديل بموجب القانــون االتحادي رقم )10( لســنة 1975 يف   (1)
شــأن تعديل بعض مواد قانون الجنســية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م، 
وكان نــص الفقــرة قبل التعديل يجري علــى النحو التالي: » لوزيــر الداخلية أن 
يصدر جوازات سفر مؤقتة يف حاالت خاصة لبعض األشخاص بغض النظر عن 
الشــروط الواجب توفرها بموجب هذا القانون، ويشترط أن ال تزيد مدة الجواز 

املؤقت عن ستة أشهر وال يعتبر هذا الجواز بينة إلثبات الجنسية«.
خضعت هذه املادة للتعديل بموجب القانون االتحادي رقم )10( لسنة 1975 يف شأن   (2)
تعديل بعض مواد قانون الجنسية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م، وكان 
نص الفقرة قبل التعديل يجري على النحو التالي: » تمنح الجوازات الدبلوماســية 
إلــى: أ( أعضــاء املجلس األعلــى. ب( نواب حكام اإلمارات األعضــاء. ج( الوزراء 
االتحاديني. د( رئيس املجلس الوطني االتحادي. هـ( أعضاء السلكني السياسي 
والقنصلــي وأعضــاء بعثــات الدولة لــدى املنظمــات الدولية. و( امللحقــني الفنيني 
بالبعثات الدبلوماســية يف الخــارج. ز( األعضاء املوفدين مــن الدولة لدى األجهزة 
الرئيسية لألمم املتحدة، والجمعية العامة، ومجلس األمن، واملجلس االقتصادي 
واالجتماعــي، ومجلــس الوصاية، ومحكمة العــدل الدولية، وذلــك أثناء تأدية 

مهمتهم. ح( حاملي الحقائب الدبلوماسية. ط( وزراء الخارجية السابقني«.
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نواب حكام اإلمارات األعضاء.  ب. 
الوزراء. ج. 

أفراد األسرة الحاكمة بناء على كتاب خطي من الحاكم.  د. 
رئيس املجلس الوطني االتحادي.  هـ. 

أعضــاء الســلك السياســي والقنصلي وأعضــاء بعثــات الدولة لدى  و. 
املنظمات الدولية.

امللحقني الفنيني بالبعثات الدبلوماسية يف الخارج. ز. 
األعضاء املوفدين من الدولة لدى األجهزة الرئيســية لألمم املتحدة  ح. 

وذلك أثناء تأدية مهمتهم.
حاملي الحقائب الدبلوماسية.  ط. 

زوجات أفــراد الفئات املنصوص عليها يف البنود الســابقة وكذلك  ي. 
بناتهم غير املتزوجات وأوالدهم القصر املسافرين بصحبتهم. 

املادة )29((1)

يجوز بأمر رئيس الدولة أو نائبه منح جواز سفر دبلوماسي إلى:
موظفــي الدولة املوفدين يف مهمة رســمية يف الخارج وذلك بناء على  أ. 

طلب وزير الخارجية. 

خضعــت هــذه املــادة للتعديل بموجــب القانــون االتحادي رقــم )10( لســنة 1975   (1)
يف شــأن تعديــل بعــض مــواد قانون الجنســية وجــوازات الســفر رقم )17( لســنة 
1972م، وكان نــص الفقــرة قبل التعديل يجري علــى النحو التالي: » يجوز بأمر 
رئيس الدولة ونائبه منح جواز ســفر دبلوماســي إلى: أ( أفراد األسرة الحاكمة. 
ب( الــوزراء يف الحكومــات املحليــة لإلمــارات األعضــاء.  ج( رؤســاء املجالــس 
االستشارية يف اإلمارات األعضاء. د( موظفي الدولة املوفدين يف مهمة رسمية يف 
الخارج وذلك بناء على طلب وزير الخارجية. هـ( املوفدين لتمثيل الدولة يف إحدى 
الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة. و( زوجات وأفراد الفئات )أ(، )ب(، )ج(، 

)د(، )هـ( وأوالدهم القصر املسافرين بصحبتهم«.
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املوفديــن لتمثيــل الدولــة يف إحــدى الــوكاالت املتخصصــة لألمم  ب. 
املتحدة.

زوجات أفــراد الفئات املنصوص عليها يف البنود الســابقة وكذلك  ج. 
بناتهم غير املتزوجات وأوالدهم القصر املسافرين بصحبتهم.

املادة )30((1)

تمنح جوازات السفر الخاصة إلى:
أفراد األسرة الحاكمة.  أ. 

رؤساء املجالس االستشارية ورؤساء الدوائر يف الحكومات املحلية  ب. 
لإلمارات األعضاء.

أعضاء املجلس الوطني االتحادي. ج. 
املوظفني العاملني يف الدولة من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن يف  د. 

حكمهم.
الوزراء السابقني.  هـ. 

أعضاء املجلس الوطني االتحادي السابقني.  و. 

خضعــت هــذه املادة للتعديل بموجب القانــون االتحادي رقم )10( لســنة 1975 يف   (1)

شــأن تعديل بعض مواد قانون الجنســية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م، 
وكان نص الفقرة قبل التعديل يجري على النحو التالي: » ُتمنح جوازات السفر 
الخاصــة إلــى: أ( أفــراد األســرة الحاكمــة. ب( الــوزراء للحكومــات املحليــة 
باإلمــارات األعضــاء. ج( املوظفــني العاملــني يف الدولــة مــن درجة وكيــل وزارة 
فمــا فــوق ومــن يف حكمهم. د( أعضــاء املجلس الوطنــي االتحادي. هـــ( الوزراء 
السابقني. و( السفراء والوزراء املفوضني السابقني بشرط أال يكونوا قد فصلوا 
بقــرار تأديــب. ز( موظفي الدولــة يف جامعة الدول العربية الذيــن يعتبرون نظراء 
ألعضــاء البعثــات الدبلوماســية، وذلــك أثنــاء تنقالتهــم الرســمية. ح( املوظفني 
اإلداريني والكتابيني امللحقني بالبعثات القنصلية وبعثات الدولة لدى املنظمات 
الدولية. ط( زوجات وأفراد الفئات ) أ (، )ب(، )د( وأوالدهم القصر. ي( زوجات 

وأفراد الفئات األخرى وأوالدهم املسافرين يف صحبتهم«.
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السفراء والوزراء املفوضني السابقني بشرط أال يكونوا قد فصلوا  ز. 
بقرار تأديب.

موظفــي الدولــة يف جامعــة الدولــة العربيــة الذيــن يعتبــرون نظــراء  ح. 
ألعضاء البعثات الدبلوماسية، وذلك أثناء تنقالتهم الرسمية. 

املوظفــني اإلداريــني والكتابيــني امللحقــني بالبعثات الدبلوماســية  ط. 
والقنصلية وبعثات الدولة لدى املنظمات الدولية. 

زوجــات أفــراد الفئات الســابقة وبناتهم غيــر املتزوجــات وأوالدهم  ي. 
القصر املسافرين بصحبتهم.

املادة )31(

يجــوز لرئيــس الدولــة ونائبه أن يمنــح بقرار اتحادي جواز ســفر 
خاص إلى املوفدين لتمثيل الدولة يف املؤتمرات واالجتماعات واملعارض 
والهيئات الدولية غير من سبق ذكرهم بناء على اقتراح وزير الخارجية. 

املادة )32((1)

تختــص وزارة الخارجيــة وبعثاتهــا التمثيليــة يف الخــارج بمنــح 
وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات السفر ملهمة.

خضعت هذه املادة للتعديل بموجب القانون االتحادي رقم )10( لسنة 1975 يف شأن   (1)

تعديل بعض مواد قانون الجنســية وجوازات الســفر رقم )17( لسنة 1972م، وكان 
نص الفقرة قبل التعديل يجري على النحو التالي: » تختص وزارة الخارجية وبعثاتها 
التمثيلية يف الخارج بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. وتختص 

وزارة الداخلية وقنصليات الدولة يف الخارج بصرف وتجديد الجوازات العادية«.
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وتختص الهيئة االتحادية للهوية والجنسية وبعثات الدولة التمثيلية 
يف الخارج بإصدار وتجديد جوازات السفر العادية، كما تختص الهيئة 

االتحادية للهوية والجنسية بإصدار جوازات السفر املؤقتة. 

املادة )33((1)

يعــني بقــرار مــن رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة االتحاديــة للهويــة 
والجنســية باالتفاق مع وزير الخارجية شكل جوازات السفر بأنواعها 

الخمسة والبيانات التي يجب استيفائها فيها. 

املادة )34((2)

تمنــح جوازات الســفر الدبلوماســية والخاصة وجوازات الســفر 
ملهمــة بــدون مقابل. ويعــني رئيس مجلــس إدارة الهيئة االتحاديــة للهوية 
والجنســية قيمة الرســوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر 

خضعــت هــذه املادة للتعديل بموجب القانــون االتحادي رقم )10( لســنة 1975 يف   (1)

شــأن تعديل بعض مواد قانون الجنســية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م، 
وكان نــص الفقرة قبل التعديل يجري على النحــو التالي: » يعني بقرار من وزير 
الداخليــة بعــد موافقة وزير الخارجية شــكل جــوازات الســفر بأنواعها األربعة 

والبيانات التي يجب استيفاؤها فيها«.

خضعت هذه املادة للتعديل بموجب القانون االتحادي رقم )10( لسنة 1975 يف شأن   (2)

تعديل بعض مواد قانون الجنسية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م، وكان 
نص الفقرة قبل التعديل يجري على النحو التالي: » تمنح جوازات السفر الدبلوماسية 
والخاصة بدون مقابل. ويعني وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول 

على جوازات السفر العادية واملؤقتة وتجديدها وأحوال اإلعفاء من هذه الرسوم«.
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العاديــة واملؤقتــة وتجديدهــا ومنــح بــدل فاقد عنهــا وإضافة بلــدان أو 
أشخاص إلى الجواز.

وذلــك كلــه علــى أال يجاوز الرســم املســتحق لــكل حالة على 
خمسني درهما.

املادة )35((1)

1 - تحدد الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون مدة صالحية جوازات 
السفر.

2 - تحدد الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون وثائق الجنسية ووثائق 
السفر.

املادة )36((2)

ملغاة

(1)  خضعــت هذه املادة للتعديــل بموجب القانون االتحادي رقم )16( لســنة 2017 يف 

شــأن تعديل بعض مواد قانون الجنســية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م، 
وكان نص الفقرة قبل التعديل يجري على النحو التالي: مدة العمل بجواز السفر 
ســنتان، ويجوز تجديده بعــد ذلك مرتني بحيث يصبح الجــواز صالحا للعمل به 
ست سنوات من تاريخ إصداره، ويجب بعد ذلك استصدار جواز جديد. ويستثنى 
من ذلك جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة املمنوحة ملهمة رسمية فإنه ينتهي 

العمل بها بمجرد االنتهاء من هذه املهمة.

(2)  هذه املادة ملغاة بموجب القانون االتحادي رقم )16( لســنة 2017 يف شــأن تعديل 

بعض مواد قانون الجنسية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م
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املادة )37((1)

ملغاة

املادة )38((2)

ملغاة

املادة )39((3)

تصــرف جــوازات الســفر ملــن يتمتعــون بجنســية الدولــة وفقــا 
ألحكام قانون الجنسية املعمول به وقت إصدار الجواز. 

ويجــوز عنــد االقتضــاء وبموافقــة رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة 

(1)  هذه املادة ملغاة بموجب القانون االتحادي رقم )16( لســنة 2017 يف شــأن تعديل 

بعض مواد قانون الجنسية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م

(2)  هذه املادة ملغاة بموجب القانون االتحادي رقم )16( لســنة 2017 يف شــأن تعديل 

بعض مواد قانون الجنسية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م

خضعــت هــذه املادة للتعديل بموجب القانــون االتحادي رقم )10( لســنة 1975 يف   (3)

شــأن تعديل بعض مواد قانون الجنســية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م، 
وكان نــص الفقــرة قبــل التعديل يجــري على النحــو التالي: » ُتصــرف جوازات 
السفر ملن يتمتعون بجنسية الدولة وفقا ألحكام قانون الجنسية املعمول به وقت 
إصدار الجواز. ويجوز عند االقتضاء وبموافقة وزير الداخلية منح جوازات السفر 
للموظفــني من غيــر مواطني الدولة الذيــن يعملون يف خدمة الدولــة، وذلك عند 

تكليفهم بمهام يف الخارج ويف حدود هذه املهام«.
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االتحادية للهوية والجنسية منح جوازات السفر ملهمة للموظفني من غير 
مواطني الدولة الذين يعملون يف خدمتها وذلك عند تكليفهم بمهام يف 

الخارج ويف حدود هذه املهام.

املادة )40(

يكــون طلب جــواز الســفر وطلب تجديــده على النمــاذج املعدة 
لذلك وتقدم الطلبات إلى الجهة املختصة حسب األحوال.

املادة )41(

يجــوز ألســباب خاصــة بقــرار مــن رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة 
االتحاديــة للهويــة والجنســية رفض منــح جواز الســفر أو تجديده كما 

يجوز سحب الجواز بعد إعطائه.

املادة )42(

يلغى ويســحب جواز ســفر كل شــخص فقد أو تقرر ســحب أو 
إسقاط جنسيته. 
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املادة )43(

يستمر العمل بجوازات السفر غير املنتهية الصادرة من اإلمارات 
األعضــاء قبــل نفاذ هذا القانون إلى أن يعلن رئيــس مجلس إدارة الهيئة 
االتحادية للهوية والجنســية بموافقة مجلس الوزراء خالف ذلك أو على 
أن تنتهي مدتها أو تســحب أيهما أســبق تاريخا، ويصدر رئيس مجلس 
إدارة الهيئــة االتحاديــة للهويــة والجنســية طبقا ألحكام هــذا القانون 

جوازات سفر جديدة بدال منها.
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 الباب الثالث
العقوبات

املادة )44((1)

1 - مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب 
بالســجن مدة ال تزيد على خمســة عشر ســنة وبالغرامة التي ال تقل 

عن خمسني ألف درهم كل من:-
أ.  زور أو طبع بصورة غير مشروعة أو قلد جواز سفر أو وثيقة سفر 

أو أية وثيقة من وثائق الجنسية.
ب. استعمل جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية 

(1)  خضعــت هذه املادة للتعديــل بموجب القانون االتحادي رقم )16( لســنة 2017 يف 

شــأن تعديل بعض مواد قانون الجنســية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م، 
طبــع  مــن  كل  وكان نص الفقرة قبل التعديل يجري على النحو التالي: 1. 
بصورة غير مشــروعة أو قلد جواز ســفر وكل من ســاعد أو حرض أو تدخل أو 
تآمر مع الفاعل يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على خمس ســنوات وبغرامة ال تزيد 

على 20000 ريال قطري ودبي )2000 دينار بحريني( أو بإحدى هاتني العقوبتني.
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن السنة وبغرامة ال تزيد عن خمسة آالف ريال قطر   .2
ودبي )500( دينار بحريني أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من:أ. زور أي جواز سفر 
أو غيَّر فيه. ب. وجد معه جواز سفر بصورة غير مشروعة. ج. ادعى أنه الصاحب 
الحقيقــي لذلــك الجواز بانتحاله اســم الغير أو بادعاءات كاذبــة. د.أعطى ذلك 
الجواز إلى شخص ليستعمله ذلك الشخص اآلخر أو لغيره. هـ..قدم بيانا أو ادعاء 
كاذبا بقصد الحصول على الجنســية أو جواز الســفر إما لنفســه وإما لشخص 
آخر وكل من وقع شــهادة كاذبة لطالب الجنســية أو الجواز. 3.يعاقب بالحبس 
مــدة ال تزيد على أســبوع وبغرامة ال تزيد على مائتــي ريال قطر ودبي )20( دينارا 
بحرينيا أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من:  أ. وجد جواز سفر وأهمل أو قصر 

يف إرساله إلى أقرب خمفر للشرطة.  ب. أتلف جواز سفر أو أخفاه عمدا.
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مع علمه بأنها مقلدة أو مزورة أو صادرة بطريقة غير مشروعة.
ج. انتحل شخصية أو استبدلها يف محرر رسمي أعد إلثباتها بقصد 
الحصول على الجنســية أو جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة 

من وثائق الجنسية.
د. قدم مســتندا مزورا أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى وثائق 
الجنســية التــي يحملهــا بقصــد الحصول لنفســه أو لغيــره على 
الجنســية أو جواز الســفر أو وثيقة الســفر أو أية وثيقة من وثائق 

الجنسية.
2 - يعاقــب بالســجن مــدة ال تزيــد على عشــر ســنوات وبغرامــة ال تقل 
عــن خمســني ألــف درهــم أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني كل مــن 
ادعى انتســابه ألســرة أو قبيلة أو ألشخاص ال ينتســب إليهم بقصد 
الحصول على الجنســية أو جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من 

وثائق الجنسية.
3 - يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن خمسني ألف 

درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من:-
أ.  شرع يف استخدام جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق 

الجنسية بطريقة غير مشروعة أو سهل أو ساعد يف ذلك.
ب.  غادر البالد أو عاد إليها من غير املنافذ املخصصة لذلك.

ج. ادعى فقدان جواز الســفر أو وثيقة الســفر أو أية وثيقة من وثائق 
الجنسية مع حيازته الفعلية لها.

د.  أتلف أو أخفى عمدا جواز السفر أو وثيقة السفر أو أية وثيقة من 
وثائق الجنسية.

هـــ.  اســتخدم عمــدا جواز الســفر أو وثيقة الســفر أو أيــة وثيقة من 
وثائق الجنسية بعد التعميم عن فقدانها.

4 - يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيد على ســتة أشــهر وبغرامــة ال تقل عن 
خمســني ألــف درهــم أو بإحدى هاتــني العقوبتني كل من ســلم إلى 
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جهــة غيــر رســمية جواز ســفر أو وثيقة ســفر أو أية وثيقــة من وثائق 
الجنسية الستخدامها يف غير األغراض املخصصة لها.

5 - يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسني ألف درهم وال تزيد على خمسمائة 
ألــف درهم كل من وجد أو احتفظ لتحقيق منفعة أو تســلم بطريق 
الخطأ جواز ســفر أو وثيقة ســفر أو أية من وثائق الجنســية ولم يقم 
بتسليمها إلى أقرب مركز شرطة أو مقر الهيئة أو أحد فروعها يف 

الدولة.

املادة )44(مكرر(1)

1 - على رئيس الهيئة والهيئة االتحادية للهوية والجنسية البدء يف تنفيذ 
هذا املرسوم بقانون فور صدوره، ويتم نقل كافة البيانات وامللفات 
الالزمة لتنفيذ أحكام هذا املرســوم بقانون إلى الهيئة، خالل ستة 
أشــهر مــن تاريــخ صــدوره، وتكون هــذه املــدة قابلــة للتمديد ملدة 

مماثلة بقرار من مجلس الوزراء.
2 - تصدر الهيئة اإلجراءات التنظيمية املتعلقة بتنفيذ أو عدم استكمال 
إجــراءات منــح الجنســية بالنســبة لألشــخاص الذيــن صــدرت لهم 
مراســيم بمنح الجنســية ولــم يســتكملوا إجــراءات الحصول على 
الجنسية، قبل تاريخ نفاذ هذا املرسوم بقانون، على أن يرفع رئيس 
الهيئة تقريرا إلى وزير شــؤون الرئاسة بشــأن القرارات التي تصدر 

تنفيذا لتلك اإلجراءات، وذلك التخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
3 - يعتبــر تاريــخ ســريان تثبيــت أو منــح الجنســية لــكل مــن حصل أو 
يحصــل عليهــا، اعتبــارا مــن تاريــخ اســتكمال وثائــق الجنســية 

(1)   تم إضافة املادة بموجب القانون االتحادي رقم )16( لســنة 2017  يف شــأن تعديل 

بعض مواد قانون الجنسية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م
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واســتيفاء اإلجراءات املطلوبة وفقــا ملا تنص عليه الالئحة التنفيذية 
لهذا املرسوم بقانون.

4 - تقــوم الهيئــة باتخــاذ مــا يلــزم من إجــراءات بشــأن تنفيذ املراســيم 
الصــادرة بمنح الجنســية وفقا ألحكام هذا املرســوم بقانون، على 
أن يتم االنتهاء من تلك اإلجراءات خالل مدة أقصاها سنة من تاريخ 
صدور تلك املراسيم، ويف حال وجود مانع من تنفيذها، تقوم الهيئة 
برفع تقرير بشــأنها إلى وزير شؤون الرئاسة خالل مدة ال تزيد على 

ثالثة أشهر من تاريخ حدوث هذا املانع.
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 الباب الرابع
اأحكام عامة

املادة )45((1)

1 - يحــدد مجلس الــوزراء بناء علــى اقتراح رئيس الهيئــة وعرض وزير 
املاليــة أيــة رســوم يجــب اســتيفاؤها طبقــا ألحــكام هذا املرســوم 

بقانون والئحته التنفيذية.
2 - يصــدر مجلــس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا املرســوم بقانون بناء 

على اقتراح رئيس الهيئة.
3 - يســتمر العمــل بالالئحــة التنفيذيــة والقــرارات الصــادرة والنظــم 
السارية بما ال يتعارض مع أحكام هذا املرسوم بقانون، وذلك إلى 

حني صدور الالئحة التنفيذية والنظم والقرارات الخاصة به.

(1)  خضعــت هذه املادة للتعديــل بموجب القانون االتحادي رقم )16( لســنة 2017 يف 

شــأن تعديل بعض مواد قانون الجنســية وجوازات السفر رقم )17( لسنة 1972م، 
وكان نص الفقرة قبل التعديل يجري على النحو التالي: يضع مجلس الوزراء بناء 
علــى اقتراح وزير الداخليــة اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتحديد 
الرسوم الواجب استيفاؤها، وللوزير أن يضع النماذج للطلبات واألختام املتعلقة 

بأحكام هذا القانون.
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املادة )46(

ينشــر هذا القانون يف الجريدة الرســمية ويعمل به بعد شهر من 
تاريخ نشره.

 زايد بن �سلطان اآل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

صدر يف قصر الرئاسة بأبوظيب،
بتاريخ: 13 شوال 1392 هجرية، 

املوافق: 18 نوفمبر 1972 ميالدية.
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قرارات 

�سمو رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
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قرار
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة رقم )1( ل�سنة 

2002م

نحن زايد بن �سلطان اآل نهيان،      رئي�س دولة الإمارات العربية 

املتحدة،
بعد االطالع على الدستور،

وعلى القانون االتحادي رقم )1( لسنة 1972 يف شأن اختصاصات 
الوزارات وصالحيات الوزراء،

وبناء على مقتضيات املصلحة العامة،

اأ�سدرنا القرار الآتي: 

املادة )1(

كل مــن حصــل أو يحصل على جنســية الدولة بمرســوم، وفقا 
ألحكام قانون الجنســية وجوازات الســفر، ســواء كان ذلك بحكم 
القانــون أو بالتجنــس، يعتبــر تاريــخ ســريان منــح الجنســية مــن تاريخ 

استكمال اإلجراءات املطلوبة وفقا للقانون.
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املادة )2(

على الجهات املعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر 
يف الجريدة الرسمية.

 زايـــــــد بن �سلطــــــــان اآل نهـــــــــيان
 رئي�س الدولة

صدر عنا يف قصر الرئاسة بأبوظيب،
بتاريخ: 13 ربيع اآلخر 1423 هـ.
املوافق: 24 يونيـــــــــــــو 2002 م.
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قرارات جمل�س الوزراء
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قرار جمل�س الوزراء رقم )2( ل�صنة 1972ب�إ�صدار 
الالئحة التنفيذية لق�نون اجلن�صية وجوازات ال�صفر

جمل�س الوزراء، 
بعــد االطالع على القانون االتحادي رقم )1( لســنة 1972 بشــأن 

اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء، 

وعلــى القانون االتحادي رقم )17( لســنة 1972 بشــأن الجنســية 
وجوازات السفر، 

وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، 

قرر م� يلي: 

 م�دة )1(
ا�صطالح�ت

يف تطبيــق أحــكام هــذه الالئحــة يقصــد بالكلمــات التاليــة 
املعاني املوضحة أمام كل منها:

وزير الداخلية.:الوزير
إدارة الجنسية والهجرة.:الإدارة

مدير إدارة الجنسية والهجرة.:املدير
الجهاز التابع مباشرة للمدير يف العاصمة.:الإدارة املركزية
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 م�دة )2(
�صجل اجلن�صية

يثبت املواطن جنســيته بإبرازه بطاقة هوية تصدرها إدارة الجنســية   .1
والهجرة نقال عن سجل الجنسية. 

تتولــى إدارة الجنســية والهجــرة تنظيــم ومســك ســجل الجنســية،   .2
وتتخــذ التدابيــر الالزمــة لكي تتمكن من جعل ســجل الجنســية 
شامال جميع مواطني الدولة، ومنح كل منهم بطاقة هوية استنادا 

إلى هذا السجل. 
تخصــص اإلدارة يف ســجل الجنســية جــزءا )لــكل إمــارة ويف هذا   .3
الجــزء قســم( لــكل بلدة يف اإلمــارة، وتخصص رقما لكل أســرة 
مقيمــة يف البلــدة بصــورة دائمــة، وترتــب أســماء أفراد األســرة يف 

السجل بحسب تاريخ انضمامهم إلى األسرة.
تتألف األسرة من الزوج والزوجة وأوالدهما غير املتزوجني.   .4

تسمى البلدة محل القيد، ويسمى رقم األسرة رقم القيد.   .5
يحظــر تصحيــح املعلومــات املدونــة يف ســجل الجنســية أيــا كان   .6
مصدرهــا إال بقــرار من الوزير، أما األخطــاء املادية فتصحح بقرار 

من املدير. 
يحظــر إجــراء أي تصحيــح أو شــطب أو إضافة يف ســجل الجنســية   .7
إال إذا دون يف حقــل املالحظات نوع وتاريخ املســتند الذي أجاز هذا 

التعديل. 
يجــرى شــطب املعلومــات امللغــاة أو الخاطئــة بخــط أحمــر رفيــع ال   .8
يحجبهــا وال يمنــع قراءتها، وال يجوز علــى اإلطالق إحداث محو يف 
السجل أو يف البيانات املسجلة، وال كتابة أي استدراك يف الهامش 

وال عبارات خمتصرة. 
تشطب اإلدارة يف سجل الجنسية الصفحة العائدة إلى شخص فقد   .9
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جنسية الدولة أو أسقطت عنه أو سحبت منه وتحجز بطاقة هويته، 
وتشطب اإلدارة أسماء املواطنني املتوفني أو املنقولني إلى رقم جديد 

يف السجل. 
10. يف حال املوافقة على استرداد جنسية الدولة، ينظم صاحب العالقة 

بيانا إحصائيا جديدا وتسجله اإلدارة برقم جديد. 
11. تحتفــظ اإلدارة يف اإلمــارة بســجل الجنســية العائــد لهــذه اإلمــارة 

وبالبيانــات التــي كانت أساســا لهذا الســجل، وتحتفــظ، اإلدارة 
املركزية بصورة عن هذه البيانات. 

 م�دة )3(
اللجنة ال�صت�ص�رية واللج�ن الفرعية

تتألف اللجنة االستشــارية من ســبعة أعضاء يمثــل كل منهم إمارة   .1
من اإلمارات األعضاء يف الدولة. 

عند النظر يف أمور الجنسية والتجنس، تتأكد اللجنة االستشارية   .2
من توفر جميع الشــروط القانونيــة يف الطلبات والبيانات املعروضة 
عليها، ويوقع جميع أعضائها التوصية املرفوعة إلى وزير الداخلية، 

وإذا كان بينهم معارض يدون سبب عدم موافقته. 
يشــكل الوزير يف املناطق لجانا فرعية للنظر يف طلبات التســجيل   .3
اللجنــة  إلــى  رفعهــا  قبــل  التجنــس  وطلبــات  الجنســية  ســجل  يف 
االستشارية، ويصادق اثنان من أعضائها على املعلومات الواردة يف 
البيانــات والطلبات، وعند تعذر تعــرف عضوين إلى صاحب البيان 

ُيكتفى بمصادقة أو شهادة عضو واحد.
إذا رأت اللجنــة الفرعيــة خطــأ أو نقصــا يف املعلومــات املعروضــة   .4
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تــدون مالحظة بذلك، وتحفظ اإلدارة البيــان دون رفعه إلى اللجنة 
االستشارية. 

عنــد االقتضــاء يمكــن لــإدارة أن تطلــب إجــراء تحقيــق إضــايف   .5
بواسطة الشرطة االتحادية أو املحلية أو بواسطة لجنة فرعية أخرى. 
يضــع الوزير نظامــا لعمل واجتماعــات اللجنة االستشــارية واللجنة   .6
االستشــارية  للجنــة  ســكرتيرا  اإلدارة  وتخصــص  الفرعيــة 
وسكرتيرا لكل لجنة فرعية لتيسير األعمال ومساعدة املواطنني 

عند االقتضاء على تنظيم البيانات. 

 م�دة )4(
ت�صجيل املواطن بحكم الق�نون ب�لتبعية اأو ب�لتجن�س

اأ. بحكم الق�نون: 

يســجل يف ســجل الجنســية اســتنادا إلى بيــان إحصائــي خاص   .1
بكل أســرة - كل شــخص حافظ منذ ســنة 1925 على إقامته 
العادية يف الدولة وأوالد هذا الشــخص وأوالد أبنائه املقيمني يف 

الدولة منذ والدتهم. 
يســجل املواطن يف سجل الجنســية بعد مصادقة اللجنة الفرعية   .2
علــى محتويــات بيانــه اإلحصائــي وتوصيــة اللجنة االستشــارية 

باملوافقة على اعتباره مواطنا. 
يتم تســجيل البيانات اإلحصائية يف ســجل الجنســية خالل أربع   .3
ســنوات مــن تاريخ العمل بهــذه الالئحة، وال يجــوز قبول بيانات 

إحصائية بعد انتهاء هذه الفترة إال بموافقة الوزير.
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ب. ب�لتبعية: 

يشــترط لقبــول طلــب تجنــس األجنبيــة املتزوجــة مــن مواطــن 
أن يرفــق بــه ما يثبــت إعالنها اإلدارة قبل ثالث ســنوات عــن رغبتها يف 
التجنــس بجنســية زوجهــا وال يتم تســجيلها يف ســجل الجنســية إال بعد 

إبرازها ما يثبت تنازلها عن جنسيتها السابقة.

ج. ب�لتجن�س: 

يشــترط ثبــوت تنــازل األجنــي عن جنســيته الســابقة لتســجيل 
املرسوم أو القرار الصادر بقبول تجنسه بجنسية الدولة.

 م�دة )5(
ت�صجيل بي�ن�ت الأحوال ال�صخ�صية

تتولى اإلدارة تسجيل بيانات األحوال الشخصية )الوالدة – الزواج –   .1
الطالق – الوفاة( استنادا إلى رأي اللجنة الفرعية املختصة. 

يتولــى عضــو اللجنة الفرعية إرشــاد املواطنني املقيمــني يف منطقته   .2
إلى تقديم بيانات األحوال الشخصية خالل ستني يوما تلي وقوعها، 
ويعتبر مسؤوال عن كل إهمال ينتج عنه تأخير يف تقديم البيانات، 

وتؤدي مسؤوليته املتكررة إلى عزله. 
ويف أي حال ال يمنع التأخير إتمام معاملة التسجيل.  

علــى كل وزارة أو إدارة اتحاديــة أو محلية أن تنقــل إلى اإلدارة بناء   .3
علــى طلــب الوزيــر، ما يصلهــا من معلومــات عن تغييــرات األحوال 

الشخصية. 
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تقدم بيانات األحوال الشــخصية مرفقة ببطاقــة الهوية أو بخالصة   .4
القيــد إلــى اإلدارة يف املنطقــة التابــع لهــا محــل اإلقامــة(1) الدائم أو 

املؤقت. 
يف الخــارج تقــدم البيانات إلى قنصلية الدولة يف بلــد اإلقامة أو إلى   .5

اإلدارة مباشرة إذا لم يكن يف هذا البلد قنصلية للدولة. 

 م�دة )6(
جواز ال�صفر

تصدر اإلدارة جواز سفر عاديا إلى كل مواطن يطلبه ويبرز بطاقة   .1
هوية أو نسخة عن املعلومات املدونة باسمه يف سجل الجنسية. 

يطلق على هذه النسخة اسم خالصة القيد.  
يحــدد الوزير تاريخ البدء بإصدار جوازات الســفر العادية واملؤقتة،   .2
الســفر  بإصــدار جــوازات  البــدء  تاريــخ  الخارجيــة  وزيــر  ويحــدد 

الدبلوماسية الخاصة وملهمة.
اعتبارا من تاريخ البدء بصدور جوازات ســفر وفقا لقانون الجنسية   .3
وجــوازات الســفر رقــم 17/ 72، تتوقــف اإلمــارات األعضــاء عــن 
إصدار أو تجديد جوازات ســفر باسمها وترسل إلى الوزير سجالت 

الجوازات املعطاة منها سابقا. 
تبقــى الجوازات املحلية صالحة للســفر حتى إشــعار آخر، واعتبارا   .4
مــن تاريــخ يعينه الوزيــر تباشــر اإلدارة إلغاءهــا يف مراكز الحدود 

عند عودة حامليها من الخارج. 

خضعت هذه الفقرة للتعديل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )5( لسنة 1974 يف   (1)

شأن تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الجنسية وجوازات السفر، 
وكان نــص الفقــرة قبــل التعديل يجــري على النحــو التالــي: » 4( تقــدم بيانات 
األحوال الشخصية مرفقة ببطاقة الهوية أو بخالصة القيد إلى اإلدارة يف املنطقة 

التابع لها سجل اإلقامة الدائم أو املؤقت«.



-  57  -

يجوز للوزير أن يســحب بواسطة الشــرطة جوازات سفر صادرة عن   .5
الحكومات املحلية، وعلى وزارة الخارجية عند طلبه أن تعمم على 

بعثات الدولة يف الخارج قرار إلغاء مثل هذه الجوازات. 
علــى كل شــخص غير مواطــن مقيم يف الدولة بموجب جواز ســفر   .6

محلي أن يسعى إلى تسوية وضعه وفقا لنظام الهجرة. 
عنــد تكليــف موظف مــن غير مواطني الدولة الســفر إلــى الخارج   .7
بمهمــة، يمكــن منحه جواز ســفر ملهمــة(1) بنــاء على طلــب الوزارة 

املختصة وبموافقة الوزير.
يســحب يف مراكز الحدود جواز ســفر ملهمــة (2)املمنوح ملوظف غير   .8
مواطــن عنــد عودته مــن الخارج وال يعــاد إليه أو يجــدد إال بناء على 

طلب الوزارة املختصة. 
يختــم كل جواز ســفر بخاتم معدني ناشــف يف الصفحة التي فيها   .9

مكان لصورة صاحب الجواز.
إذا لــم يكــن الخاتــم املعدنــي متوافــرا يمكن بموافقــة الوزير 
استعمال خاتم عادي، يف حال وجود الصورة يغطى الختم قسما منها.

خضعت هذه الفقرة للتعديل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )5( لسنة 1974 يف   (1)

شأن تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الجنسية وجوازات السفر، 
وكان نــص الفقــرة قبــل التعديل يجــري على النحــو التالــي: » 7( عند تكليف 
موظــف من غير مواطني الدولة الســفر إلى الخــارج بمهمة، يمكن منحه جواز 

سفر عاديا بناء على طلب الوزارة املختصة وبموافقة الوزير«.

خضعت هذه الفقرة للتعديل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )5( لسنة 1974 يف   (2)

شأن تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الجنسية وجوازات السفر، 
وكان نص الفقرة قبل التعديل يجري على النحو التالي: » 8( يسحب يف مراكز 
الحدود جواز السفر العادي املمنوح ملوظف غير مواطن عند عودته من الخارج وال 

يعاد إليه أو يجدد إال بناء على طلب الوزارة املختصة«.
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 م�دة )7((1)
تذكرة املرور وجواز ال�صفر املوؤقت

تصــدر اإلدارة تذكــرة مرور إلــى املواطنني يف األحوال والشــروط   .1
التي تحدد بقرار من وزير  الداخلية.

تصرف جوازات الســفر املؤقتة بناء على موافقة وزير الداخلية لغير   .2
املواطنني الذين ال يحملون وثائق سفر أو ال يمكنهم الحصول عليها 

من دولهم ويرى الوزير ألسباب إنسانية ضرورة تسهيل سفرهم.

خضعــت هــذه املادة للتعديل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )5( لســنة 1974 يف   (1)

شأن تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الجنسية وجوازات السفر، 
وكان نــص املــادة قبل التعديل يجري على النحو التالي: » 1( عند توافر إمكان 
تنقل املواطن خارج الدولة بدون جواز سفر، يقرر وزير الداخلية السماح بالسفر 
بموجب تذكرة مرور يحدد نوعها وتاريخ البدء يف اســتعمالها. 2( تصدر اإلدارة 
جواز السفر املؤقت بموافقة الوزير إلى املواطن الذي لم يسجل يف سجل الجنسية 
ويكون مضطرا إلى السفر يف وقت ال يمكنه خالله الحصول على بطاقة الهوية 
أو على خالصة القيد. 3( جواز الســفر املؤقت كجواز الســفر العادي، إال أنه ال 
يكــون صالحا ألكثر من ســتة أشــهر وال يمكن يف حال من األحــوال اعتباره 

إثباتا لتمتع صاحبه بجنسية الدولة«.
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 م�دة )8((1)
الر�صوم

تستوفى الرسوم التالية على معامالت الجنسية والجوازات:
ــم.تسجيل بيان إحصائي1. دراهـ عــشــرة   )10(
ــم.بطاقة هوية2. دراهـ عــشــرة   )10(
درهما.بطاقة هوية بدل تالف/ فاقد3. خمسون   )50(
ــم.خالصة قيد4. دراهـ عــشــرة   )10(
درهما.خالصة قيد بدل تالف/ فاقد5. خمسون   )50(
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون.بيــــان والدة6.
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون.بيان زواج7.
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون.بيان طالق8.

خضعــت هــذه املادة للتعديل مرتــني بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )13( لســنة   (1)

1980 يف شأن تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الجنسية وجوازات 

الســفر، وبموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )4( لســنة 1985 يف شــأن تعديــل 
بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الجنســية واإلقامــة.، وكان نص املادة 
قبــل التعديــل يجري على النحو التالي: » تســتحق الرســوم التالية على معامالت 
الجنسية والجوازات: 1( تسجيل بيان إحصائي )ــ(. 2( بطاقة هوية )ــ(. 3( خالصة 
قيد )ــ(. 4( تسجيل بيان والدة )ــ(. 5( تسجيل بيان زواج )ــ(. 6( تسجيل بيان طالق 
)ــــ(. 7( تســجيل بيــان وفــاة )ــ(. 8( تســجيل مواطنــة بالتبعية )دينار(. 9( تســجيل 
مواطن بالتجنس )دينار(. 10( تســجيل استرداد جنسية الدولة )دينار(. 11( جواز 
سفر دبلوماسي )ــ(. 12( جواز سفر خاص )ــ(. 13( جواز سفر ملهمة )ــ(. 14( جواز 
سفر عادي )دينار(. 15( جواز سفر موظف غير مواطن )دينار(. 16( تجديد جواز 
سفر عادي )500 فلس(. 17( جواز سفر بدل فاقد )5 نانير(. 18( جواز سفر مؤقت 
)دينار(. 19( تجديد جواز ســفر مؤقت )دينار(. 20( إضافة إلى جواز سفر )بلدان 

أو أشخاص( 100 فلس«.
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بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون.بيان وفاة9.
تسجيل أجنبية زوجة مواطن 10.

للحصول على الجنسية بالتبعية
درهـــم. ألـــف   )1000(

درهـــم.تسجيل طلب تجنس11. ألـــف   )1000(
ــم.تسجيل استرداد جنسية الدولة12. دراهـ عــشــرة   )10(
درهما.جواز سفر عادي13. عشرون   )20(
ــم.تجديد جواز سفر عادي14. دراهـ عــشــرة   )10(
)300( ثالثمائة درهم.جواز سفر بدل فاقد/ تالف15.
درهـــم.جواز سفر مؤقت16. ــة  ــائ م  )100(
إضافة إلى جواز سفر عادي بلدان أو 17.

أشخاص
ــم. دراهـ عــشــرة   )10(

تذكرة العودة التي تصدر من 18.
السفارات ملواطني الدولة

درهما. خمسون   )50(

 م�دة )9(
اأحك�م ع�مة

واألختــام  والطلبــات  والبيانــات  الســجالت  نمــاذج  الوزيــر  يضــع   .1
املســتعملة يف اإلدارة ويصدر األوامر بكيفية مسك سجل الجنسية 

وإعطاء بطاقات الهوية وجوازات السفر العادية واملؤقتة. 
يضع وزير الخارجية نماذج السجالت والبيانات والطلبات واألختام   .2
املســتعملة يف وزارته ويصــدر األوامر بكيفية قبــول وإحالة بيانات 
األحــوال الشــخصية يف الخــارج وبكيفية تنظيــم وتجديد جوازات 
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الســفر العادية يف الخارج وجوازات الســفر الدبلوماســية والخاصة 
وملهمة خارج الدولة وداخلها.

م�دة )10(

يعمــل بهذه الالئحة اعتبارا مــن تاريخ صدورها ويلغى كل نص 
يخالف أحكامها، وتنشر يف الجريدة الرسمية.

 مكتوم بن را�صد املكتوم 
رئيـــ�س جملـــ�س الــوزراء

صدر يف قصر الرئاسة بأبوظي،
بتاريخ: 26/ 11/ 1392هـ،
املوافق: 31/ 12/ 1972م.
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تعميم 

وزارة الدولة ل�شوؤون جمل�س الوزراء
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تعميـــم

اإىل جميع الوزارات والدوائر احلكومية االحتادية      املوقـرين

تحية طيبة وبعد ،،،

املوضوع : إثبات جنسية املواطن

يرجــى التفضل باإلحاطة بــأن الفقرة األولى من املادة الثانية من 
قــرار مجلــس الوزراء رقم )2( لســنة 1972م بإصدار الالئحــة التنفيذية 
لقانــون الجنســية وجوازات الســفر تقضي بــأن يثبت املواطن جنســيته 
بإبــرازه بطاقــة الهويــة )خالصــة القيد( التــي تصدرها إدارة الجنســية 

والهجرة فضال عن سجل الجنسية.

لــذا، يرجــى االلتــزام باالعتمــاد علــى بطاقــة الهويــة )خالصة 
القيــد( بوصف كونها املســتند الرســمي املقرر قانونا إلثبات جنســية 
املواطن. وأن جواز السفر وحده لن يكتفي لهذا الغرض تمشيا يف ذلك 

مع األحكام القانونية املقررة.

وإننا إذ نعمم ذلك لنأمل من جميع الوزارات والدوائر الحكومية 
االتحاديــة ضرورة االلتــزام بهذا التعميم والعمــل بمقتضاه حرصا على 

الشرعية القانونية.
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ونعــرب للجميــع عــن خالــص الشــكر للتعــاون املثمــر تحقيقــا 
للمصلحة العامة.

وتفضلوا بقبول فائق االحتـــرام ،،،

وزير الدولة ل�شوؤون جمل�س الوزراء
رئيـــ�س جملــــ�س اخلدمـــة املدنيــــة

�شعيــــــــد الغيــــــــث

التاريخ: 16 ذو الحجـــة 1409 هـ.
املوافق: 19 يونيــــــــــــــــو 1989 م.
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الفهر�س
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فهر�س املحتويات

5تقديم

قانون احتادي رقم )17( ل�س��نة 1972 يف �ساأن اجلن�سية 
وجوازات ال�سفر

9

12الباب األول: الجنسية

12الفصل األول: اكتساب الجنسية

21الفصل الثاني: فقد الجنسية وإسقاطها وسحبها واستردادها

25الفصل الثالث: السلطات املختصة بمسائل الجنسية

27الباب الثاني: جوازات السفر

38الباب الثالث: العقوبات

42الباب الرابع: أحكام عامة

45قرارات �سمو رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

49قرارات جمل�س الوزراء

63تعميم وزارة الدولة ل�سوؤون جمل�س الوزراء
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