
Page | 1 

 

 
 
 

 

 
 

 

 )*( وجوازات السفريف شأن اجلنسية  7711( لسنة 71قانون احتادي رقم )
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 7711( لسنة 71اتحادي رقـم )قانون 
 وتعديالته  في شأن الجنسيـة وجوازات السفـر

 
 البـاب األول
 الجنسيـة 
 الفصـل األول

 الجنسيـة اكتساب

  *( مكرر *7مـادة )
 التعاريف

دل سياق المعاني المبينة قرين كل منها ما لم ي والعبارات التاليةيقصد بالكلمات  بقانون،هذا المرسوم  تطبيق أحكامفي 
 النص على غير ذلك: 

 
 مارات العربية المتحدة.اإل الدولة:
 .الهيئة االتحادية للهوية والجنسية الهيئة:
 .الهيئة االتحادية للهوية والجنسية ةإدار رئيس مجلس  الرئيس:
 .جنسية الدولة الجنسية:

ألحكام هذا المرسوم بقانون وتجيز لحاملها السفر من دولة إلى  عن الدولة وفقا  وثيقة رسمية تصدر  :جواز السفر
 أخرى ضمن الشروط المفروضة لكل دولة.

 .كل من يحمل جنسية الدولة وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون والئحته التنفيذية المواطن:
 كل من لم يبلغ سن الرشد. القاصر: 

 سنة ميالدية. إتمام واحد وعشرين الرشد: سن 
 
 ( 7مـادة )

 التاليـة:تكتسـب الجنسيـة بحكـم القانـون أو بالتبعيـة أو بالتجنـس وفقـا ألحكام المواد 
 

 ............................... 
م في شأن الجنسية وجوازات 1722( لسنة 12االتحادي رقم )في شأن تعديل بعض أحكام القانون  2112( لسنة 11( مكرر ** بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم )1)*( أضيفت مـادة ) 

 السفر.
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 )*(( 1مـادة )
 القانون:يعتبر مواطنا بحكم 

فـاذ نخ ظ على إقامته العاديـة فيهـا حتى تاريأو قبلهـا الذي حافـ 1721أ ـ العربي المتوطن في إحـدى اإلمارات األعضاء عام 
 القانون.هـذا 

 الفـروع.وتعتبر إقامـة األصول مكملـة إلقامـة 
 القانـون.ب ـ المولود في الدولـة أو في الخارج ألب مواطن في الدولـة بحكـم 

 قانونا.ج ـالمولود في الدولـة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبـه ألبيـه 
 لـه.نـة بحكـم القانـون وألب مجهـول أو ال جنسيـة د ـالمولود في الدولـة أو فـي الخـارج من أم مواط

 العكس.هـ ـالمولود في الدولـة ألبوين مجهولين ويعتبر اللقيـط مولودا  فيهـا ما لم يثبت 
 * (3مـادة )

يجوز بمرســــــوم اتحادي منس الجنســــــية بالتبعية، للمرأة األجنبية المتزوجة من مواطن بعد مرور ســــــب  ســــــنوات من  -1
تاريخ تقديم الطلب للهيئة في حالة وجود مولود أو أكثر ، وتزاد هذه المدة الى عشـــــر ســـــنوات في حالة عدم وجود 

 الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.أبناء، شريطة ان تكون الزوجية مستمرة فعال ، ووفقا لما تحدد 

( من هذه المادة إذا توفى الزوج أو طلق قبل انقضاء المدة المشار إليها في 1م  مراعاة االحكام الواردة في البند ) -2
( من هذه المادة، وكان للزوجة ولد أو أكثر من هذا الزوج ، جاز منحها الجنســــــية بعد انقضــــــاء المدة 1البند رقم )

 بقيت أرملة أو مطلقة أو تزوجت بعد وفاة زوجها أو طالقها من مواطن وحافظت على إقامتها في الدولة . طالما
 (4مـادة )ال

الزوجـــــــة التي اكتسبت الجنسية بالتبعيـــــــة لزوجهـــــــا وفقـــــــا للمادة  نون تحتفظ( من هـــــــذا القا12أحكام المادة )م  مراعاة 
 حالتين اآلتيتين:الهـا وال تسحب منهـا إال في السابقـة بجنسية الدولـة في حالة وفـاة زوج

 زواجهـا من شخص يحمل جنسية أجنبيـة. .أ
 أخرى.ية عودتهـا إلى جنسيتهـا األصليـة أو اكتسابهـا جنس .ب

 ** (1مـادة )ال
 التاليـة:يجوز منس جنسيـة الدولـة للفئـات 

للعربي من أصل عماني أو قطري أو بحريني إذا أقـام في الدولـة بصورة مستمرة ومشروعة لمـدة ال تقـل عن ثالث  .أ
وأن  لعيش،لويشترط أن تكون لـه وسيلـة مشروعـة  التجنس،سنوات تكون سابقـة مباشرة على تاريخ تقديـم طلب 

 .وغير محكوم عليه في جريمـة مخلـة بالشـرف واألمانـة السيرة،يكون حسن 

                                                 
  1722( لسنة 12بعض أحكام مواد قانون الجنسية وجوازات السفر رقم )في شأن تعديل  1721( لسنة 11( بالقانون رقم ) 3،  2عدلت المواد )  )*(

 م في شأن الجنسية وجوازات السفر.1722( لسنة 12في شأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ) 2112( لسنة 11( بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم )3)*( عدلت المادة )

 1721لسنة  11رقم بموجب القانون ( 1)**( عدلت المادة )
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أفراد القبائل العربيـة الذين نزحـوا من البلدان المجاورة إلى الدولـة وأقاموا فيهـا بصورة مشروعـة ومستمرة لمـدة ال تقـل  .ب
 عن ثالث سنـوات سابقـة مباشرة على تاريـخ تقديـم طلب التجنس.

 

 * (1مـادة )ال
 

يجوز منس جنسية الدولـة ألي عربي كامل األهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في اإلمارات األعضاء مـدة ال تقـل 
ـــ   ـــوات،عن سبـ ـــة مشروعة للعيش وأن  سنـ ـــه وسيلـ ـــرط أن تكون لـ ـــم طلب التجنس وبشـ ـــرة على تقديـ ـــة مباشـ وتكون سابقـ

 واألمانـة.يكون حسن السيـرة غير محكوم عليـه فـي جريمـة مخلـة بالشرف 
 (1مـادة )ال

ت األعضاء منذ يجوز منـــــس جنسية الدولـــــة ألي شخص كامل األهليـــــة إذا أقام بصـــــورة مستمرة ومشروعـــــة فـــــي اإلمارا
أو قبلهـا وحافظ على إقامته العاديـة حتى تاريـخ نفاذ هـذا القانـون وأن تكون لـه وسيلـة مشروعـة للعيش وأن  1741سنـة 

 واألمانة ويحسن اللغـة العربيـة.يكون حسن السيرة غير محكوم عليه فـي جريمة مخلة بالشرف 
 (8مـادة )ال

كامل األهليــــــــة إذا أقام بصــــــــورة مستمرة  1،  1غير من ذكروا فــــــــي المادتين  يجوز منس جنسيــــــــة الدولــــــــة ألي شخص
ومشروعة فــــي اإلمارات األعضاء مــــدة ال تقــــل عن ثالثين سنــــة يقضي منها عشرين سنة على األقــــل بعــــد نفــــاذ هــــذا 

ــــــــه في جري ــــــــه وسيلة مشروعه للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليـ ــــــــة بالشالقانون وأن تكون لـ ــــــــة مخلـ رف مـ
 .واألمانـة ويحسن اللغـة العربيـة

 

 **(7مـادة )ال
لرئيس الدولة أن يصدر مرسوما  بتثبيت الجنسية بحكم القانون أو منحها بالتجنس ألي شخص دون التقيد بمدد  -1

 المرسوم بقانون والئحته التنفيذية.اإلقامة والشروط المنصوص عليها بهذا 

قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد اإلقامة المنصوص عليها في المواد  يجوز منس الجنسية ألي شخص -2
  السابقة.

يعتبر تاريخ سريان تثبيت أو منس الجنسية لكل من حصل أو يحصل عليها، اعتبارا  من تاريخ استكمال وثائق  -3
 المرسوم بقانون. الجنسية واستيفاء اإلجراءات المطلوبة وفقا  لما تنص عليه الالئحة التنفيذية لهذا

 (71مـادة )ال
ـــــــــــــــر األوالد القصر للمواطن  تعتبر زوجة المواطن بالتجنس مواطنة بالتجنس إذا تخلت عن جنستها األصلية، كما يعتبـ

 لرشـد.ابالتجنس مواطنين بالتجنس ولهـم أن يقرروا اختيار جنسيتهم األصليـة خالل السنة التاليـة مـن بلوغهـم سـن 
........................................................................ 

 

 1721لسنة  11بموجب القانون رقم ( 1)*( عدلت المادة )

م في شووأن الجنسووية 1722( لسوونة 12في شووأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ) 2112( لسوونة 11( بموجب المرسوووم بقانون اتحادي رقم )7)**( عدلت المادة )

 وجوازات السفر.
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 *( مكرر71مـادة )
يجوز منس الجنسية ألبناء وبنات المواطنة المتزوجة من أجنبي بعد مرور مدة ال تقل عن ست سنوات من تاريخ  .1

فق الضوابط و  الجنسية،الميالد شريطة أن تكون األم متمتعة بالجنسية وقت ميالده حتى تاريخ طلب الحصول على 
 التي تحددها الالئحة التنفيذية.

يجوز منس الجنسية البنة المواطنة من أب أجنبي الجنسية والمتزوجة من أجنبي وذلك وفقا للضوابط التي تحددها  .2
 الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

 

 (77مـادة )ال
 ال يمنـس التجنس ألي شخص إال إذا تخلـى عـن جنستـه األصليـة 

 

 (71مـادة )ال
 واحـدة. مرةال تمنـس الجنسيـة إال 

 *( مكرر71مـادة )ال
 تمنس الجنسية، وفقا للشروط اآلتية: 

 ن يتخلى عن جنسيته األصلية أو أية جنسية أخرى يحملها.أ -1

 أن تكون له إقامة مشروعة ومستمرة في الدولة. -2

 أن يجيد اللغة العربية. -3

 أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش. -4

 يحمل مؤهال  علميا .أن  -1

 .والسلوكأن يكون حسن السيرة  -1

 أن يكون غير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يرد إليه اعتباره. -2

 أن يحصل على الموافقة األمنية. -8

 أن يقسم يمين الوالء للدولة. -7
 المادة.( من هذه 1المتزوجة من مواطن من تطبيق البند ) ةويجوز استثناء المرأة األجنبي

 وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط الالزمة وقواعد منس الجنسية.
 

 **( 73مـادة )ال
حق االنتخاب أو الترشــيس لدى هيئة نيابية او شــعبية او يكون المواطن حاصــال  على الجنســية بحكم  ةللممارســيشــترط 

 انون.الق
--------------------------  

( 12في شوووأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ) 2112( لسووونة 11بموجب المرسووووم بقانون اتحادي رقم )( مكرر 12،11) المواد أضووويفت)*(  

 م في شأن الجنسية وجوازات السفر.1722لسنة 

م 1722( لسوونة 12في شووأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ) 2112( لسوونة 11)( بموجب المرسوووم بقانون اتحادي رقم 13)**( عدلت المادة )

 في شأن الجنسية وجوازات السفر.
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 الفصـل الثانـي
سقاطها وسحبها واستردادها  فقد الجنسية وا 

 )*( (74المـادة )
 ال تفقدها إالنبيـــة بجنسيتها و تحتفـــظ مواطنـــة الدولـــة بحكم القانون أو بالتجنس التي تتزوج من شخص يحمل جنسيـــة أج

 إذا دخلت فـي جنسيـة زوجهـا.
 **( مكرر74المـادة )

يترتب على الحكم البات الصادر بإدانة المواطن، سواء كان متمتعا  بالجنسية بحكم القانون أو بالتجنس أو بالتبعية، إسقاط 
 أو سحب الجنسية كعقوبة تبعية ، وذلك في الجرائم اآلتية: 

 في جريمة من الجرائم اإلرهابية المنصوص عليها في قانون مكافحة الجرائم اإلرهابية.إذا أدين  .1

إذا أدين في جريمة ماسة باألمن الخارجي للدولة والمعاقب عليها وفقا  لقانون العقوبات االتحادي أو غيرها من  .2
 لة.الخارجي للدولة وفقا  للقوانين النافذة بالدو  نالجرائم التي تعتبر ماسة باألم

 المادة،( من هذه 2،1تختص محكمة استئناف ابوظبي االتحادية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين )  .3
 الجرائم.وتحيل النيابة المختصة إليها هذه 

، ويكون للبت في هذه الجرائم االتحادية،ُيشكل وزير العدل دائرة أو دوائر متخصصة في محكمة استئناف ابوظبي   .4
 حكمة قابال للنقض أمام المحكمة االتحادية العليا وفقا  للقانون.حكم الم

 

 (71مـادة )ال
 تسقـط جنسية الدولـة عن كل من يتمت  بهـا فـي الحاالت التاليـة :

 إذا انخرط في خدمـة عسكريـة لدولـة أجنبيـة دون إذن من الدولـة وكلف بتـرك الخدمـة ورفض ذلـك . .أ
 معاديـة .إذا عمـل لمصلحـة دولـة  .ب

 بجنسيـة دولـة أجنبيـة . مختارا  إذا تجنس  .ج
 **( مكرر71مـادة )ال

يجوز إسقاط أو سحب الجنسية عن كل من يحملها إذا تم إدانته بحكم بات في جريمة ماسة باألمن الداخلي للدولة 
ة وفقا  من الداخلي للدولعليها وفقا لقانون العقوبات االتحادي أو غيرها من الجرائم التي تعتبر ماسة باألوالمعاقب 

 للقوانين النافذة بالدولة.
 

 ................................................................ 
 1721لسنة  11بموجب القانون رقم ( 14)*( عدلت المادة )

سنة 11( بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم )مكرر 11، 14) المواد  أضيفت( *)* شأن 2112( ل ( 12تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ) في 

 م في شأن الجنسية وجوازات السفر.1722لسنة 
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 * (71مـادة )ال
 يجوز سحب الجنسية عن المواطن الذي منحت له الجنسية بالتجنس أو بالتبعية في الحاالت التالية: 

 إذا تكرر الحكم عليه في جرائم مخلة بالشرف أو األمانة. -1

 تزويرا  أو غش أو تدليس في البيانات الجوهرية التي استند إليها في اكتسابه لجنسية الدولة.إذا ظهر  -2

 ممارسة حقوق المواطنة في أي بلد آخر.  -3

 إذا أقام خارج الدولة بصورة مستمرة دون مبرر مدة تزيد على السنتين. -4

ذا سحبت الجنسية عن شخص جاز سحبهـا بال  صر.تبعيـة عن زوجتـه وأوالده القوا 
 

 ** (71مـادة )ال
وللمواطنة  ،للمواطن بحكم القانون الذي اكتسب جنسية أجنبيـة أن يسترد جنسيته األصلية إذا تخلى عن جنستـه المكتسبـة

بحكم القانون التي اكتسبت جنسيـة زوجهـا األجنبي ثـم توفـى عنها زوجها أو هجرها أو طلقها أن تسترد جنسيتها بشرط 
جنسيـة زوجها. ويجوز ألوالدها من هـذا الزوج أن يطلبوا الدخول في جنسية الدولـة إذا كانت إقامتهـم أن تتخلى عن 

 العاديـة في الدولـة وأبـدوا رغبتهـم في التخلي عن جنسية أبيهـم.
 (78المـادة )

 الرشـد.م سـن للقصر من أوالد من فقـد الجنسيـة أن يستردوا بنـاء على طلبهـم جنسية الدولـة عنـد بلوغهـ
 

 الفصـل الثالـث 
 السلطات المختصة بمسائل الجنسية

 *(77المـادة )
 ونظام الحصول على الجنسية. تتحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءا

 

 *(11المـادة )
ســـــــــقاطها و ( مكرر من هذا المرســـــــــوم بقان14م  عدم االخالل بحكم المادة ) -1 ســـــــــحبها ون، يكون منس الجنســـــــــية وا 

 اتحادي وال يجوز الطعن عليه. واستردادها بمرسوم

 يجوز بمرسوم اتحادي إعادة الجنسية لمن أسقطت أو سحبت عنه. -2

................................................ 
م في شووأن 1722( لسوونة 12القانون االتحادي رقم )في شووأن تعديل بعض أحكام  2112( لسوونة 11بموجب المرسوووم بقانون اتحادي رقم )( 21،17،11) )*( عدلت المواد 

 الجنسية وجوازات السفر.

 1721لسنة  11بموجب القانون رقم ( 12)**( عدلت المادة )

 في  2112( لسنة 11م في شأن الجنسية وجوازات السفر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم )1722( لسنة 12( من القانون االتحادي رقم )21)***( ألغيت المادة )

 م في شأن الجنسية وجوازات السفر.1722( لسنة 12شأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم )
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 محذوفة (*17المـادة )
 

 البـاب الثانـي
 جـوازات السفـر 

 * (11المـادة )
 يحق لكل مواطن بحكم القانون أو بالتجنس أو بالتبعية الحصول على جواز سفر وفقـا ألحكام هـذا القانون .
إلى  بلد نوجواز السفر هو الوثيقـــة الرسميـــة التي تصـــدر عن الدولـــة وفقـــا ألحكام هـــذا القانون وتجيز لحاملهـــا السفر م

 بلـد. لآخر ضمن الشروط المفروضة لك
 **(13المـادة )

ال يجوز لمواطن الدولة مغادرة البالد والعــــــــودة إليها إال إذا كان يحمل جواز سفر وفقا ألحكام هــــــــذا القانون ويستعاض 
 .جنسيةاالتحادية للهوية والعـن جـواز السفر بتـذكرة مرور في األحـوال التي تحـدد بقـرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة 

 **(14المـادة )
ال يجوز مغادرة الدولة أو دخولها إال من المنافذ المخصــــــــصــــــــة لذلك ووفقا  لفجراءات المتبعة في هذا الشــــــــ ن، ويحدد 

 منها.والخروج مجلس الوزراء بقرار منه المنافذ المخصصة لدخول الدولة 
 (11مـادة )ال

فـي االتحـاد من األماكن المخصصة لذلك بعـد إبراز بطاقـة الهويـة أو أي  ءاإلمارات األعضاللمواطن حريـة التنقـل بين 
 الشخصيـة.مستنـد رسمـي دال على 

 **(11مـادة )ال
 التاليـة:السفر باألنواع  الجنسية جوازاتيصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة االتحادية للهوية و 

 المؤقتـة.ب ـ جوازات السفر   العاديـة.أ ـ جوازات السفر 
 التاليـة:ويصـدر وزير الخارجيـة جوازات السفر باألنواع 

 ولمهمة.ب ـ جوازات السفر الخاصـة   الدبلوماسيـة.أ ـ جوازات السفر 
 

 * (11مـادة )ال
يصـــــــــــدر جوازات ســـــــــــفر مؤقتة في حاالت خاصـــــــــــة لبعض  والجنســـــــــــية أنلرئيس مجلس إدارة الهيئة االتحادية للهوية 

 القانون.األشخاص بغض النظر عن الشروط الواجب توافرها بموجب أحكام هـذا 
الحيـة تتجاوز كامل مـدة الص أالوتكون مـدة صالحيـة هـذا الجواز سنة قابلة للتجديـد مرتين متتاليتين لـذات المـدة على 

 سنـوات.ثالث 
................................... 

 1721لسنة  11بموجب القانون رقم ( 22)*( عدلت المادة )

م في 1722( لسوونة 12في شووأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ) 2112( لسوونة 11( بموجب المرسوووم بقانون اتحادي رقم )2221،24،23، )**( عدلت المواد )

 شأن الجنسية وجوازات السفر.
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 ** (18مـادة )ال

 إلى:تمنس الجوازات الدبلوماسيـة 
 األعلى.أعضاء المجلس  أ ـ 

 األعضاء.نواب حكام اإلمارات  ب ـ 
 الوزراء.  ج ـ
 الحاكم.أفراد األسرة الحاكمـة بناء على كتاب خطي من  د ـ 
 االتحادي.رئيس المجلس الوطني  هـ ـ 
 الدوليـة.المنظمات أعضاء السلك السياسي والقنصلي وأعضاء بعثات الدولـة لدى  و ـ 
 الخارج.الملحقين الفنيين بالبعثات الدبلوماسية في  ز ـ 
 مهمتهم.األعضاء الموفدين من الدولة لدى األجهزة الرئيسية لألمم المتحدة وذلك أثناء ت دية  ح ـ 
 الدبلوماسية.حاملي الحقائب  ط ـ 
 روكذلك بناتهم غير المتزوجات وأوالدهـم القص زوجات أفـراد الفئـات المنصوص عليهـا في البنود السابقـة ي ـ 

 المسـافرين بصحبتهـم.
 
 

 ** (17مـادة )
 إلـى:يجـوز ب مر رئيس الدولـة أو نائبـه منـس جـواز سفـر دبلوماسي 

 موظفي الدولـة الموفـدين فـي مهمـة رسميـة في الخارج وذلـك بنـاء على طلب وزيـر الخارجيـة  أ ـ 
 المتحـدة.لتمثيل الدولـة فـي إحـدى الوكاالت المتخصصة لألمم الموفـدين  ب ـ 
ـــــم القصر  ج ـ  ـــــم غير المتزوجات وأوالدهـ ـــــة وكذلك بناتهـ ـــــا في البنود السابقـ ـــــراد الفئات المنصوص عليهـ زوجات أفـ

 بصحبتهـم.المسافرين 
 

................................. 
 1721لسنة  11رقم  بموجب القانون( 27،28)**( عدلت المادة ) 
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 * (31مـادة )ال

 إلـى:تمنـس جوازات السفـر الخاصـة 
 الحاكمـة.أ ـ أفراد ألسرة 

 ب ـ رؤساء المجالس االستشاريـة ورؤساء الدوائر في الحكومات المحليـة لفمارات األعضاء 
 االتحادي.ج ـ أعضاء المجلس الوطني 

 حكمهـم.الموظفين العاملين في الدولـة من درجـة وكيل وزارة فما فوق ومن في ـ د
 السابقين.هـ ـ الوزراء 

 السابقين.و ـ أعضاء المجلس الوطني االتحـادي 
 ت ديب.ز ـ السفراء والوزراء المفوضين السابقين بشرط أال يكونوا قـد فصلوا بقرار 

اء تنقالتهـم وذلك أثن الدبلوماسيـة،ربيـة الذين يعتبـرون نظراء ألعضـاء البعثـات ح ـ موظفي الدولـة فـي جامعـة الـدول الع
 الرسميـة.

 لدوليـة.اط ـ الموظفين اإلداريين والكتابيين الملحقين بالبعثـات الدبلوماسيـة والقنصليـة وبعثـات الدولـة لـدى المنظمات 
 بصحبتهـم.ك ـ زوجات وأفـراد الفئـات السابقـة وبناتهـم غير المتزوجات وأوالدهـم القصـر المسافرين 

 (37مـادة )ال
يجوز لرئيس الدولــــــــــــــة ونائبه أن يمنس بقرار اتحــــــــــــــادي جواز سفر خاص إلى الموفدين لتمثيــــــــــــــل الدولة في المؤتمرات 

 الخارجيـة.واالجتماعات والمعارض والهيئات الدوليـة غير من سبق ذكرهـم بناء على اقتراح وزير 
 

 ** (31مـادة )ال
صـــــــة وجوازات والخارج بمنس وتجـــــــديد جوازات السفر الدبلوماسيـــــــة تختص وزارة الخارجيـــــــة وبعثاتها التمثيليـــــــة في الخا

 السفر لمهمـة.
 لعاديـة،االدولـة التمثيليـة فـي الخارج بإصدار وتجديـد جوازات السفر  والجنسية وبعثاتوتختص الهيئة االتحادية للهوية 

 ـة.جوازات السفـر المؤقت بإصدار والجنسيةكما تختص الهيئة االتحادية للهوية 
 * (33مـادة )ال

ـــــرار من رئيس مجلس إدارة  ـــــة شكل الجوازات ب نواع والجنسية باالتفاقالهيئة االتحادية للهوية يعين بقـ ـــــا م  وزير الخارجيـ هـ
 .فيهاالخمسـة والبيانـات التـي يجب استيفائهـا 

................................ 
 1721لسنة  11بموجب القانون رقم ( 31المادة ) ت*( عدل)

م في شوووأن 1722( لسووونة 12في شوووأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ) 2112( لسووونة 11المرسووووم بقانون اتحادي رقم ) ( بموجب33،32)**( عدلت المواد )

ة وزارة الداخلية واالدارة العامة للجنسووية واالقامعلارة الهيئة االتحادية للهوية والجنسووية بعلارتي  تسوودلد )عل  الجنسووية وجوازات السووفر حيت نلووت المادة االول  من  

 وتعديالت . وإقامة االجانبفي شان دخو   1723لسنة  1اينما وردتا في أي مادة من مواد القانون االتحادي رقم 
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 * (34مـادة )ال
 مقابـل.تمنـس جـوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات السفـر لمهمـة بـدون 

الرســــوم الواجب أداؤهــــا للحصول على جــــوازات السفــــر  والجنسية قيمـووةالهيئة االتحادية للهوية ويعين رئيس مجلس إدارة 
ضافـة بلدان أو أشخاص إلى   الجواز.العاديـة والمؤقتة وتجديـدهـا ومنس بدل فاقـد عنهـا وا 

 همـا.در وذلك كلـه على أال يجاوز الرسـم المستحق لكل حالـة على خمسين 
 *(31مـادة )ال

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

 تحدد الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وثائق الجنسية ووثائق السفر. -2
 اُلغيت (31مـادة )ال
 اُلغيت (31مـادة )ال
 اُلغيت (38مـادة )ال

 (37مـادة )ال
 .ية المعمول بـه وقت إصدار الجوازيتمتعون بجنسيـة الدولـة وفقـا ألحكام قانـون الجنستصرف جوازات السفر لمن 
ظفين جوازات السفر لمهمـة للمو  والجنسية منـحالهيئة االتحادية للهوية رئيس مجلس إدارة قة ويجوز عنـد االقتضاء وبمواف

 الخارج وفي حـدود هـذه المهـام. هـم بمهـام فيمن غير مواطني الدولـة الذين يعملون فـي خدمتهـا وذلك عنـد تكليف
 (41مـادة )ال

 ألحوال.االسفر وطلب تجديـده على النماذج المعـدة لذلك وتقـدم الطلبات إلـى الجهـة المختصة حسب جواز يكون طلب 
 *(47مـادة )ال
ــــده منــــس جواز السفر أو تجدي رفضوالجنسية الهيئة االتحادية للهوية يجوز ألسباب خاصــــة بقــــرار من رئيس مجلس إدارة 

 إعطائـه.كما يجوز سحب الجواز بعـد 
 

 (41مـادة )ال
 جنسيته.سحب أو إسقاط  قرريلغى ويسحب جواز سفر كل شخص فقـد أو ت

 

 *(43) المادة
يستمر العمل بجوازات السفر غير المنتهية الصادرة من اإلمارات األعضاء قبـــــــل نفاذ هـــــــذا القانون إلى أن يعلن رئيس 

مجلس الوزراء خالف ذلك أو على أن تنتهي مدتها أو تســـــحب  والجنسوووية بموافقـوووووووووةالهيئة االتحادية للهوية مجلس إدارة 
ـــــا ويصدر رئيس مجلس إدارة  ـــــا أسبق تاريخـ ـــــذا القانون والجنسية طلقاهيئة االتحادية للهوية الأيهمـ ات سفر جواز  ألحكام هـ

 جديـدة بـدال منهـا.
......................................... 

م في 1722( لسنة 12)في شأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  2112( لسنة 11( بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم )43،41،37،31،34)*( عدلت المواد )

 شأن الجنسية وجوازات السفر.

( لسووونة 11م في شوووأن الجنسوووية وجوازات السوووفر بموجب المرسووووم بقانون اتحادي رقم )1722( لسووونة 12( من القانون االتحادي رقم )38،32،31)***( ألغيت المواد )

 أن الجنسية وجوازات السفرم في ش1722( لسنة 12في شأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ) 2112
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 البـاب الثالـث
 العقـوبــــات

 *(44المـادة )
، يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمسة عشر سنة قوبة أشد ينص عليها أي قانون آخرم  عدم االخالل ب ية ع -1

 و بالغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف درهم كل من : 

 ر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية.زور أو طب  بصورة غير مشروعة أو قلد جواز سف .1

استعمل جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية م  علمه ب نها مقلدة أو مزورة أو صادرة  .2
 بطريقة غير مشروعة.

انتحل شخصية أو استبدلها في محرر رسمي أعد إلثباتها بقصد الحصول على الجنسية أو جواز سفر أو  .3
 .ةسفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسي وثيقة

 نفسهلقدم مستندا  مزورا  أو أدلى بيانات غير صحيحة أو أخفى وثائق الجنسية التي يحملها بقصد الحصول  .4
 أو لغيره على الجنسية أو جواز السفر أو وثيقة السفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية.

تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعاقب بالسجن مدة على عشر سنوات وبغرامة ال  -2
ادعى انتسابه ألسرة أو قبيلة أو ألشخاص ال ينتسب إليهم بقصد الحصول على الجنسية أو جواز السفر أو وثيقة 

 .ةسفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسي

  ن:مإحدى هاتين العقوبتين كل يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف درهم أو ب -3

روعة أو بطريقة غير مش ةشرع في استخدام جواز سفر أو وثيقة السفر أو أية وثيقة أخرى من وثائق الجنسي .1
 سهل أو ساعد في ذلك.

 غادر البالد أو عاد إليها من غير المنافذ المخصصة لذلك. .2

 م  حيازته الفعلية لها. ةالجنسي ادعى فقدان جواز السفر أو وثيقة السفر أو أية وثيقة من وثائق .3

 .ةاتلف أو أخفى عمدا  جواز السفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسي .4

 بعد التعميم عن فقدانها. ةاستخدم عمدا  جواز السفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسي .1

ل ين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمس -4
ر الستخدامها في غي ةمن سلم إلى جهة غير رسمية جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسي

 األغراض المخصصة لها.

يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين ألف درهم وال تزيد على خمسمائة ألف درهم كل من وجد او احتفظ لتحقيق منفعة  -1
قرب مركز ولم يقم بتسليمها إلى أ ةاو تسلم بطريق الخط  جواز سفر أو وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسي

  شرطة أو مقر الهيئة أو فروعها في الدولة.
............................................................ 

م في شووأن الجنسووية 1722( لسوونة 12في شووأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ) 2112( لسوونة 11رقم )( بموجب المرسوووم بقانون اتحادي 44)*( عدلت المادة )

 وجوازات السفر.
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 *( مكرر44المـادة )

والملفات لبيانات ، ويتم نقل كافة ايذ هذا المرسوم بقانون فور صدورهالبدء في تنف ةعلى رئيس الهيئة ووزارة الداخلي -1
لمدة قابلة تكون هذه ا، و م هذا المرسوم بقانون إلى الهيئة، خالل ستة أشهر من تاريخ صدورهلتنفيذ أحكا الالزمة

 للتمديد لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء.

تصدر الهيئة اإلجراءات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ او عدم استكمال إجراءات منس الجنسية بالنسبة لألشخاص  -2
اذ هذا قبل تاريخ نف الجنسية،اسيم بمنس الجنسية ولم يستكملوا إجراءات الحصول على الذين صدرت لهم مر 

المرسوم بقانون على أن يرف  رئيس الهيئة تقريرا الى وزير شؤون الرئاسة بش ن القرارات التي تصدر تنفيذا  لتلك 
 وذلك التخاذ ما يراه مناسبا  بش نها. اإلجراءات،

منس الجنسية لكل من حصل أو يحصل عليها، اعتبارا  من تاريخ استكمال وثائق  يعتبر تاريخ سريان تثبيت أو -3
 الجنسية واستيفاء اإلجراءات المطلوبة وفقا  لما تنص عليه الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المرسوم ذا ه تقوم الهيئة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بش ن تنفيذ المراسيم الصادرة بمنس الجنسية وفقا  ألحكام -4
في و  المراسيم،خالل مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور تلك  ت، على أن يتم االنتهاء من تلك اإلجراءابقانون

تقوم الهيئة برف  تقرير بش نها إلى وزير شؤون الرئاسة خالل مدة ال تزيد على ثالثة  تنفيذها،حال وجود مان  من 
 أشهر من تاريخ حدوث هذا المان .

 

 لرابــعالبــاب ا
 ام عـامــةـأحك

 *(41المـادة )
يحد مجلس الوزراء بناء  على اقتراح رئيس الهيئة وعرض وزير المالية أية رسوم يجب استيفاؤها طبقا  ألحكام هذا  -1

 المرسوم بقانون والئحته لتنفيذية.

 الهيئة.يصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بناء على اقتراح رئيس  -2

 قانون،بيستمر العمل بالالئحة التنفيذية والقرارات الصادرة والنظم السارية بما ال يتعارض م  أحكام هذا المرسوم  -3
 الخاصة به. والنظم والقراراتوذلك إلى حين صدور الالئحة التنفيذية 

 (41المـادة )
 نشره.يـخ ينشر هـذا القانون في الجريـدة الرسميـة ويعمل بـه بعـد شهر من تار 

............................... 
م في شأن 1722( لسنة 12في شأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ) 2112( لسنة 11( بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم )41مكرر،  44)*( عدلت المواد )

 الجنسية وجوازات السفر.
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