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 العدد السابع  -دولة اإلمارات العربية المتحدة -الجريدة الرسمية

 م 1972نوفمبر  28

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 القانون وفقًا ألخر تعديل

 1972( لسنة 17قانون اتحادي رقم )

   في شأن الجنسية وجوازات السفر

 نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

بشتن  اتتاتاتتات الواارات   1972( لستةة 1بعد االطالع على أحكام الدستتور المقت،  وعلى الاانو  رت    -

 وتالحيات الواراء   

 بشن  تةظي  واارة الخارجية    1972( لسةة 2وعلى الاانو  رت    -

يس مجلس إدارة الهيئتة االتحتادية للهوية والجةستتتتيتة والختارجيتة   وموافاتة مجلس وبةتاء  على ما عرهتتتت  ر  -

 الواراء والمجلس الوطةي االتحادي  وتاديق المجلس األعلى لالتحاد  

 أتدرنا الاانو  اآلتي:

 الباب األول: الجنسية

 الفصل األول: اكتساب الجنسية: 

 (: األحكام القضائية المرتبطة1المادة )

 

 تكتسب الجةسية بحك  الاانو  أو بالتبعية أو بالتجةس وفا ا ألحكام المواد التالية: 

 

  ( مكرر 1المادة )

 2017( لسنة 16مرسوم بقانون اتحادي رقم ) أضيفت بموجب

 التعاريف

 

ل  يدل سياق  في تطبيق أحكام هذا المرسوم باانو   يااد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيةة ترين كل مةها ما

 الةص على غير ذلك: 

 اإلمارات العربية المتحدة.  الدولة: 

 الهيئة االتحادية الهوية والجةسية. الهيئة: 

 ر يس مجلس إدارة الهيئة االتحادية للهوية والجةسية. رئيس الهيئة: 

 جةسية الدولة.  الجنسية:

 جواز السفر: 
المرسوم باانو  وتجيز لحاملها السفر من دولة إلى وثياة رسمية تادر عن الدولة وفا ا ألحكام هذا 

 أترى همن الشروط المفروهة لكل دولة. 

 كل من يحمل جةسية الدولة وفا ا ألحكام هذا المرسوم باانو  وال حت  التةفيذية. المواطن:
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 كل من ل  يبلغ سن الرشد.  القاصر: 

 سن الرشد: 

 

 .إتمام واحد وعشرين سةة ميالدية

 

 (: األحكام القضائية المرتبطة 2المادة )

   - 1975لسنة  10رقم  بموجب القانونهذا النص وفقاً آلخر تعديل 

 

 يعتبر مواطة ا بحك  الاانو : 

أو تبلها الذي حافظ على إتامت  العادية فيها حتى   1925  أ ( العربي المتوطن في إحدى اإلمارات األعضاء عام 

 الاانو  وتعتبر إتامة األتول مكملة إلتامة الفروع.تاريخ نفاذ هذا 

  ب( المولود في الدولة أو في الخارج ألب مواطن في الدولة بحك  الاانو . 

  جت( المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطةة بحك  الاانو  ول  يثب، نسب  ألبي  تانون ا.  

 ةة بحك  الاانو  وألب مجهول أو ال جةسية ل .  د( المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواط

 ( 2 هت( المولود في الدولة ألبوين مجهولين ويعتبر اللايط مولود ا فيها ما ل  يثب، العكس. 

 

   (:3المادة )

وقد سبق تعديله بموجب    2017( لسنة 16هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم )

 لالطالع علي النص األصلي  - 1975لسنة  10القانون رقم 

يجوا بمرسوم اتحادي مةح الجةسية بالتبعية  للمرأة األجةبية المتزوجة من مواطن بعد مرور سبع سةوات من  .1

تاريخ تادي  الطلب للهيئة في حالة وجود مولود أو أكثر  وتزاد هذه المدة إلى عشر سةوات في حالة عدم وجود  

 ةفيذية لهذا المرسوم باانو . زوجية مستمرة فعال   ووفا ا لما تحدده الال حة التأبةاء  شريطة أ  تكو  ال

( من هذه المادة إذا توفى الزوج أو طلق تبل اناضاء المدة المشار إليها 1مع مراعاة األحكام الواردة في البةد   .2

ةحها الجةسية بعد اناضاء  ( من هذه المادة  وكا  للزوجة ولد أو أكثر من هذا الزوج  جاا م1في البةد رت   

المدة طالما باي، أرملة أو مطلاة أو تزوج، بعد وفاة اوجها أو طالتها من مواطن وحافظ، على إتامتها في  

 الدولة. 

 

 (: 4المادة )

 

( من هذا الاانو  تحتفظ الزوجة التي اكتسب، الجةسية بالتبعية لزوجها وفا ا للمادة الساباة 17مع مراعاة أحكام المادة  

 بجةسية الدولة في حالة وفاة اوجها وال تسحب مةها إال في الحالتين اآلتيتين: 

   أ ( اواجها من شخص يحمل جةسية أجةبية.

  ب( عودتها إلى جةسيتها األتلية أو اكتسابها جةسية أترى.

 

 -  1975لسنة  10القانون رقم ذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب (: ه 5المادة )

 

  أ ( للعربي من أتل عماني أو تطري أو بحريةي إذا أتام في الدولة باورة مستمرة ومشروعة لمدة ال تال عن 

ثالث سةوات تكو  ساباة مباشرة  على تاريخ تادي  طلب التجةس  ويشترط أ  تكو  ل  وسيلة مشروعة للعيش  وأ   

 مانة. يكو  حسن السيرة  وغير محكوم علي  في جريمة مخلة بالشرف واأل



3 
 

 ب( أفراد الابا ل العربية الذين نزحوا من البلدا  المجاورة إلى الدولة وأتاموا فيها باورة مشروعة ومستمرة لمدة ال  

 تال عن ثالث سةوات ساباة مباشرة  على تاريخ تادي  طلب التجةس. 

 

 

    - 1975لسنة  10رقم  بموجب القانون(: هذا النص وفقاً آلخر تعديل 6المادة )

 

يجوا مةح جةسية الدولة ألي عربي كامل األهلية إذا أتام باورة مستمرة ومشروعة في اإلمارات األعضاء مدة ال 

تال عن سبع سةوات  وتكو  ساباة مباشرة  على تادي  طلب التجةس وبشرط أ  تكو  ل  وسيلة مشروعة للعيش وأ   

 مانة.يكو  حسن السيرة غير محكوم علي  في جريمة مخلة بالشرف واأل

 

 (: 7المادة )

 

يجوا مةح جةسية الدولة ألي شخص كامل األهلية إذا أتام باورة مستمرة ومشروعة في اإلمارات األعضاء مةذ سةة 

أو تبلها  وحافظ على إتامت  العادية حتى تاريخ نفاذ هذا الاانو   وأ  تكو  ل  وسيلة مشروعة للعيش وأ    1940

 ي جريمة مخلة بالشرف واألمانة ويحسن اللغة العربية.  يكو  حسن السيرة غير محكوم علي  ف

 

 (: 8المادة )

 

( كامل األهلية إذا أتام باورة مستمرة 6(   5يجوا مةح جةسية الدولة ألي شخاي غير من ذكروا في المادتين  

ومشروعة في اإلمارات األعضاء مدة ال تال عن ثالثين سةة ياضي مةها عشرين سةة على األتل بعد نفاذ هذا الاانو   

غير محكوم علي  في جريمة مخلة بالشرف واألمانة  وأ  تكو  ل  وسيلة مشروعة للعيش  وأ  يكو  حسن السيرة

 ويحسن اللغة العربية.  

 

 (:  9المادة )

 2020( لسنة 3هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم )

 لالطالع علي النص األصلي  -  2017( لسنة 16بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم )وقد سبق تعديله  

لر يس الدولة أ  يادر مرسوما  بتثبي، الجةسية بحك  الاانو  أو مةحها بالتجةس ألي شخص دو  التايد بمدد   .1

 اإلتامة والشروط المةاوص عليها بهذا المرسوم باانو  وال حت  التةفيذية.

المواد    اوص عليها فييجوا مةح الجةسية ألي شخص تدم تدمات جليلة للدولة دو  التايد بمدد اإلتامة المة .2

 الساباة.
ا من تاريخ استكمال وثا ق  .3 يعتبر تاريخ سريا  تثبي، أو مةح الجةسية لكل من حال أو يحال عليها  اعتبار 

 ( لما تةص علي  الال حة التةفيذية لهذا المرسوم باانو .1الجةسية واستيفاء اإلجراءات المطلوبة فا ا 

 

 2020( لسنة 3مرسوم بقانون اتحادي رقم )  أضيفت بموجب ( مكرًرا:9المادة )
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يجوا مةح الجةسية للمستثمرين ورواد األعمال وأتحاب المهن المتخااة وأتحاب المواهب وفا ا للضوابط  

 والشروط التي تحددها الال حة التةفيذية لهذا الاانو . 

 

 

 (:  10المادة )

 األحكام القضائية المرتبطة

  -  2020( لسنة 3هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم )

 

تعتبر اوجة المواطن بالتجةس مواطةة بالتجةس إذا تخل، عن جةسيتها األتلية  كما يعتبر األوالد الاار للمواطن 

 لية من بلوغه  سن الرشد. بالتجةس مواطةين بالتجةس  وله  أ  يارروا اتتيار جةسيته  األتلية تالل السةة التا

ا من هذا الاانو   جاا مةحها للزوجة واألبةاء الاار.9إذا مةح، الجةسية استةاد ا إلى أحكام المادة    ( مكرر 

 

   ( مكرر10المادة )

 2017( لسنة 16مرسوم بقانون اتحادي رقم )أضيفت بموجب  

 

أجةبي بعد مرور مدة ال تال عن س، سةوات من تاريخ يجوا مةح الجةسية ألبةاء وبةات المواطةة المتزوجة من  -1

الميالد شريطة أ  تكو  األم متمتعة بالجةسية وت، ميالده حتى تاريخ طلب الحاول على الجةسية  وفق الضوابط  

 التي تحددها الال حة التةفيذية.

وفا ا للضوابط التي تحددها    يجوا مةح الجةسية البةة المواطةة من أب أجةبي الجةسية والمتزوجة من أجةبي وذلك -2

 الال حة التةفيذية لهذا المرسوم باانو .

 

 (:  11المادة)

  - 2020( لسنة 3هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم )

 

ا من هذا الاانو   ال يمةح التجةس ألي 9باستثةاء حاالت اكتساب الجةسية باالستةاد ألحكام المادة   شخص إال ( مكرر 

 إذا تخلى عن جةسيت  األتلية.

ا بجةسية 9ويجوا سحب الجةسية التي ت  اكتسابها وفا ا لةص المادة   ا من هذا الاانو  إذا تجةس مكتسبها مختار  ( مكرر 

 دولة أجةبية.

 

 

 (: 12المادة )



5 
 

 

 ال تمةح الجةسية إال مرة واحدة.  

 

 ( مكرًرا : 12المادة )

  – 2020( لسنة 3هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم ) 

 2017( لسنة 16وقد سبق أن أضيفت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم )

 

 تمةح الجةسية  وفا ا للشروط اآلتية:

 . أ  يتخلى عن جةسيت  األتلية أو أية جةسية أترى يحملها. 1

 مشروعة ومستمرة في الدولة.. أ  تكو  ل  إتامة 2

 . أ  يجيد اللغة العربية.3

 . أ  تكو  ل  وسيلة مشروعة للعيش.4

 . أ  يحمل مقهال  علمي ا.5

 . أ  يكو  حسن السيرة والسلوك.6

 . أ  يكو  غير محكوم علي  في جةاية أو جةحة مخلة بالشرف أو األمانة ما ل  يرد إلي  اعتباره. 7

 األمةية. . أ  يحال على الموافاة8

 . أ  ياس  يمين الوالء للدولة. 9

( من هذه المادة  كما يجوا استثةاء مكتسبي 5ويجوا استثةاء المرأة األجةبية المتزوجة من مواطن من تطبيق البةد  

ا من هذا الاانو  من كل أو بعض الشروط الواردة في هذه المادة. 9الجةسية وفا ا ألحكام المادة    ( مكرر 

 ة التةفيذية لهذا المرسوم باانو  الضوابط الالامة وتواعد مةح الجةسية.وتحدد الال ح

 

 (: 13المادة )

  األحكام القضائية المرتبطة

   -  2017( لسنة 16هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم )

 

يشترط لممارسة حق االنتخاب أو الترشيح لدى هيئة نيابية أو شعبية أ  يكو  المواطن حاتال  على الجةسية بحك   

 الاانو ..  

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:
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 فقد الجنسية وإسقاطها وسحبها واستردادها:  

 - 1975لسنة  10القانون رقم  (: هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب 14) المادة

 

تحتفظ مواطةة الدولة بحك  الاانو  أو بالتجةس التي تتزوج من شخص يحمل جةسية أجةبية بجةسيتها وال تفادها إال إذا  

 دتل، في جةسية اوجها. 

 

   ( مكرر14المادة )

 2017( لسنة 16)مرسوم بقانون اتحادي رقم   أضيفت بموجب

 

يترتب على الحك  البات الاادر بإدانة المواطن  سواء كا  متمتع ا بالجةسية بحك  الاانو  أو بالتجةس أو بالتبعية  

 إسااط أو سحب الجةسية كعاوبة تبعية  وذلك في الجرا   اآلتية:

 لجرا   اإلرهابية.إذا أدين في جريمة من الجرا   اإلرهابية المةاوص عليها في تانو  مكافحة ا -1

إذا أدين في جريمة ماسة باألمن الخارجي للدولة والمعاتب عليها وفا ا لاانو  العاوبات االتحادي أو غيرها من  -2

 الجرا   التي تعتبر ماسة باألمن الخارجي للدولة وفا ا للاوانين الةافذة بالدولة. 

( من هذه 2  1ا   المةاوص عليها في الفارتين   تختص محكمة استئةاف أبو ظبي االتحادية بالةظر في الجر -3

 المادة  وتحيل الةيابة المختاة إليها هذه الجرا  .

يشكل واير العدل دا رة أو دوا ر متخااة في محكمة استئةاف أبو ظبي االتحادية  للب، في هذه الجرا     -4

 ا للاانو .ويكو  حك  المحكمة تابال  للةاض أمام المحكمة االتحادية العليا وفا  

 

 األحكام القضائية المرتبطة (: 15المادة )

  - 2020( لسنة 3هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم )

 

 تساط جةسية الدولة عن كل من يتمتع بها في الحاالت التالية:

 لخدمة ورفض ذلك.   أ ( إذا انخرط في تدمة عسكرية لدولة أجةبية دو  إذ  من الدولة وكلف بترك ا

  ب( إذا عمل لمالحة دولة معادية.

ا بجةسية دولة أجةبية  وذلك دو  اإلتالل بنحكام الفارة الثانية من المادة    ( من هذا الاانو .11 ج( إذا تجةس مختار 

 

 ( مكرر 15المادة )

 2017( لسنة 16مرسوم بقانون اتحادي رقم )  أضيفت بموجب

 

الجةسية عن كل من يحملها إذا ت  إدانت  بحك  بات في جريمة ماسة باألمن الداتلي للدولة  يجوا إسااط أو سحب 

والمعاتب عليها وفا ا لاانو  العاوبات االتحادي أو غيرها من الجرا   التي تعتبر ماسة باألمن الداتلي للدولة وفا ا 

 للاوانين الةافذة بالدولة. 

 

 (: 16المادة )
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 طةاألحكام القضائية المرتب

  -2020( لسنة 3مرسوم بقانون اتحادي رقم ) هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب

  – 2017( لسنة 16وقد سبق تعديله بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم )

  - 1975لسنة   10وقد سبق تعديله بموجب القانون رقم 

 

 بالتبعية في الحاالت التالية:يجوا سحب الجةسية عن المواطن الذي مةح، ل  الجةسية بالتجةس أو 

 إذا تكرر الحك  علي  في جرا   مخلة بالشرف أو األمانة.  -1

ا أو غش أو تدليس في البيانات الجوهرية التي استةد إليها في اكتساب  لجةسية الدولة.  -2  إذا ظهر تزوير 

ا من هذا  9حكام المادة  . ممارسة حق المواطةة في بلد آتر ما ل  تكن الجةسية ممةوحة باالستةاد إلى أ3 ( مكرر 

 الاانو . 

 إذا أتام تارج الدولة باورة مستمرة دو  مبرر مدة تزيد على السةتين. -4

 وإذا سحب، الجةسية عن المتجةس  جاا سحبها بالتبعية عن اوجت  وأوالده الاار.

 

 (:  17المادة )

   - 1975لسنة  10هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب القانون رقم 

 

 للمواطن بحك  الاانو  الذي اكتسب جةسية أجةبية أ  يسترد جةسيت  األتلية إذا تخلى عن جةسيت  المكتسبة.

وللمواطةة بحك  الاانو  التي اكتسب، جةسية اوجها األجةبي ث  توفي عةها اوجها أو هجرها أو طلاها أ  تسترد  

هذا الزوج أ  يطلبوا الدتول في جةسية الدولة إذا  جةسيتها بشرط أ  تتخلى عن جةسية اوجها  ويجوا ألوالدها من 

 كان، إتامته  العادية في الدولة وأبدوا رغبته  في التخلي عن جةسية أبيه .  

 

 (: 18المادة )

 

 سية الدولة عةد بلوغه  سن الرشد.للاار من أوالد من فاد الجةسية أ  يستردوا بةاء  على طلبه  جة

 

 

 

 الفصل الثالث: السلطات المختصة بمسائل الجنسية: 

 (:  19المادة )

 األحكام القضائية المرتبطة

  2017( لسنة 16هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم )

 

 تحدد الال حة التةفيذية لهذا المرسوم باانو  إجراءات ونظام الحاول على الجةسية.
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 (:  20المادة )

 األحكام القضائية المرتبطة

 -2020( لسنة 3مرسوم بقانون اتحادي رقم ) هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب

 – 2017( لسنة 16وقد سبق تعديله بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم ) 

 

ا بتثبي، الجةسية بحك  الاانو  أو مةحها 1 بالتجةس ألي شخص دو  التايد بمدد  . لر يس الدولة أ  يادر مرسوم 

 اإلتامة والشروط المةاوص عليها في هذا المرسوم باانو  وال حت  التةفيذية.

ا من هذا الاانو   وباستثةاء الجةسية المكتسبة باالستةاد إلى أحكام المادة  14. مع عدم اإلتالل بحك  المادة  2 ( مكرر 

ا  يكو  مةح الجةسية وإسااطها وسح9   بها واستردادها بمرسوم اتحادي وال يجوا الطعن علي .( مكرر 

 . يجوا بمرسوم اتحادي إعادة الجةسية لمن أساط، أو سحب، عة .3

ا من هذا الاانو   وإسااطها وسحبها واستردادها بارار من واير  9. يكو  مةح الجةسية وفا ا لةص المادة  4 ( مكرر 

 شقو  الر اسة. 

 

 (:  21المادة )

 األحكام القضائية المرتبطة

    -    2017( لسنة 16مرسوم بقانون اتحادي رقم ) ألغيت بموجب 

......... 

 الباب الثاني: جوازات السفر

 

   (: 22المادة )

 األحكام القضائية المرتبطة 

  - 1975لسنة  10هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب القانون رقم 

 

أو الاانو   بحك   مواطن  لكل  الاانو .  يحل  هذا  ألحكام  وفا ا  سفر  جواا  على  الحاول  بالتبعية  أو   بالتجةس 

وجواا السفر هو الوثياة الرسمية التي تادر عن الدولة وفا ا ألحكام هذا الاانو  وتجيز لحاملها السفر من بلد إلى آتر 

 همن الشروط المفروهة لكل بلد. 

 

 

 (: 23المادة )
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مغادرة البالد والعودة إليها إال إذا كا  يحمل جواا سفر وفا ا ألحكام هذا الاانو   ويستعاض  ال يجوا لمواطن الدولة  

 عن جواا السفر بتذكرة مرور في األحوال التي تحدد بارار من ر يس مجلس إدارة الهيئة االتحادية للهوية والجةسية.

 

 (: 24المادة )

  -  2017( لسنة 16حادي رقم )هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب مرسوم بقانون ات 

 

ال يجوا مغادرة الدولة أو دتولها إال من المةافذ المخااة لذلك ووفا ا لإلجراءات المتبعة في هذا الشن   ويحدد مجلس 

 الواراء بارار مة  المةافذ المخااة لدتول الدولة والخروج مةها.

 

   (:25المادة )

 األحكام الاضا ية المرتبطة 

  

للمواطن حرية التةال بين اإلمارات األعضاء في االتحاد من األماكن المخااة لذلك بعد إبراا بطاتة الهوية أو أي  

 مستةد رسمي دال على الشخاية.

 

   (:26المادة )

  -2020( لسنة 3هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم )

 

  يس مجلس إدارة الهيئة االتحادية للهوية والجةسية جوااات السفر باألنواع التالية:يادر ر

   أ ( جوااات السفر العادية.

  ب( جوااات السفر المقتتة.

 ويادر واير الخارجية جوااات السفر باألنواع التالية:

   أ ( جوااات السفر الدبلوماسية.

  ب( جوااات السفر الخاتة والمهمة.  

 ااات سفر الطوارئ.ج( جو)

 

 

 

 

 (:  27المادة )
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  األحكام القضائية المرتبطة

  1975لسنة  10القانون رقم  هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب 

لر يس مجلس إدارة الهيئة االتحادية للهوية والجةسية أ  يادر جوااات سفر مقتتة في حاالت تاتة لبعض   -

 وافرها بموجب أحكام هذا الاانو .األشخاص بغض الةظر عن الشروط الواجب ت 

وتكو  مدة تالحية هذا الجواا سةة تابلة للتجديد مرتين متتاليتين لذات المدة على أ  ال تتجاوا كامل مدة   -

 الاالحية ثالث سةوات. 

 

 (: 28المادة )

  1975لسنة  10بموجب القانون رقم هذا النص وفقاً آلخر تعديل 

 

  تمةح الجوااات الدبلوماسية إلى:

   أ ( أعضاء المجلس األعلى. 

  ب( نواب حكام اإلمارات األعضاء. 

  جت( الواراء.

  د( أفراد األسرة الحاكمة بةاء  على كتاب تطي من الحاك . 

  هت( ر يس المجلس الوطةي االتحادي. 

  و( أعضاء السلك السياسي والاةالي وأعضاء بعثات الدولة لدى المةظمات الدولية.

 لفةيين بالبعثات الدبلوماسية في الخارج.  ا( الملحاين ا

  ح( األعضاء الموفدين من الدولة لدى األجهزة الر يسية لألم  المتحدة وذلك أثةاء تندية مهمته . 

  ط( حاملي الحاا ب الدبلوماسية. 

ار   ي( اوجات أفراد الفئات المةاوص عليها في البةود الساباة وكذلك بةاته  غير المتزوجات وأوالده  الا

 المسافرين باحبته .  

 

 (: 29المادة )

  - 1975لسنة  10القانون رقم  هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب 

 

 يجوا بنمر ر يس الدولة أو نا ب  مةح جواا سفر دبلوماسي إلى:

   أ ( موظفي الدولة الموفدين في مهمة رسمية في الخارج وذلك بةاء  على طلب واير الخارجية.

 الموفدين لتمثيل الدولة في إحدى الوكاالت المتخااة لألم  المتحدة.  ب( 

 جت( اوجات أفراد الفئات المةاوص عليها في البةود الساباة وكذلك بةاته  غير المتزوجات وأوالده  الاار  

 المسافرين باحبته . 

 

  

 

 (:  30المادة )
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  - 1975لسنة  10القانون رقم  هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب 

 

 تمةح جوااات السفر الخاتة إلى: 

   أ ( أفراد األسرة الحاكمة. 

  ب( رؤساء المجالس االستشارية ورؤساء الدوا ر في الحكومات المحلية لإلمارات األعضاء. 

  جت( أعضاء المجلس الوطةي االتحادي.

  د( الموظفين العاملين في الدولة من درجة وكيل واارة فما فوق ومن في حكمه . 

 هت( الواراء الساباين.   

  و( أعضاء المجلس الوطةي االتحادي الساباين. 

  ا( السفراء والواراء المفوهين الساباين بشرط أال يكونوا تد فالوا بارار تنديب.  

 ح( موظفي الدولة في جامعة الدولة العربية الذين يعتبرو  نظراء ألعضاء البعثات الدبلوماسية  وذلك أثةاء تةاالته   

 رسمية. ال

  ط( الموظفين اإلداريين والكتابيين الملحاين بالبعثات الدبلوماسية والاةالية وبعثات الدولة لدى المةظمات الدولية. 

  ك( اوجات أفراد الفئات الساباة وبةاته  غير المتزوجات وأوالده  الاار المسافرين باحبته . 

 

 

 (: 31المادة )

 

يجوا لر يس الدولة ونا ب  أ  يمةح بارار اتحادي جواا سفر تاص إلى الموفدين لتمثيل الدولة في المقتمرات 

   واالجتماعات والمعارض والهيئات الدولية غير من سبق ذكره  بةاء  على اتتراح واير الخارجية.

 

   (:32المادة )

  – 1975لسنة  10ذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب القانون رقم ه

الدبلوماسية والخاتة وجوااات   تختص واارة الخارجية السفر  التمثيلية في الخارج بمةح وتجديد جوااات  وبعثاتها 

 السفر لمهمة.

 

وتختص الهيئة االتحادية للهوية والجةسية وبعثات الدولة التمثيلية في الخارج بإتدار وتجديد جوااات السفر العادية  

 االتحادية للهوية والجةسية بإتدار جوااات السفر المقتتة.كما تختص الهيئة 

 

 (:  33المادة )

  1975لسنة  10القانون رقم  هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب 

 

يعين بارار من ر يس مجلس إدارة الهيئة االتحادية للهوية والجةسية باالتفاق مع واير الخارجية شكل جوااات السفر  

 يانات التي يجب استيفا ها فيها. بننواعها الخمسة والب
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  (: 34المادة )

 – 2020( لسنة 3هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم )

  - 1975لسنة  10وقد سبق تعديله بموجب القانون رقم  

 

 تمةح جوااات السفر الدبلوماسية والخاتة وجوااات السفر لمهمة بدو  ماابل.

 

 (: 35)المادة 

  2017( لسنة 16هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم ) 

 .نو  مدة تالحية جوااات السفرتحدد الال حة التةفيذية لهذا المرسوم باا .1

 تحدد الال حة التةفيذية لهذا المرسوم باانو  وثا ق الجةسية ووثا ق السفر. .2

 

 ( : 36المادة )

 – 2020( لسنة 3أضيفت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم ) 

  - 2017( لسنة 16وقد سبق إلغاؤها بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم ) 

 

 ال يجوا استخدام جواا السفر إال للغرض الذي أتدر من أجل . 

 

 :  (37المادة )

 -  2020( لسنة 3أضيفت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم ) 

  -2017( لسنة 16مرسوم بقانون اتحادي رقم ) إلغاؤها بموجبوقد سبق  

 

 ال يجوا رهن جواا السفر أو إيداع  في غير األحوال الماررة تانون ا.

 

 

 :  (38المادة )

 -  2020( لسنة 3أضيفت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم ) 

 2017( لسنة 16وقد سبق إلغاؤها بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم ) 

 

يلتزم حامل جواا السفر أو من كا  الجواا في حوات  بن  يادم  للهيئة متى طلب مة   وذلك في األحوال التي يادر 

 بتحديدها ترار من ر يس الهيئة.
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  (: األحكام القضائية المرتبطة39المادة )

  - 1975لسنة  10هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب القانون رقم 

الجةسيتارف جوااات   - تانو   وفا ا ألحكام  الدولة  بجةسية  يتمتعو   لمن  إتدار السفر  ب  وت،  المعمول  ة 

 الجواا.

ويجوا عةد االتتضاء وبموافاة ر يس مجلس إدارة الهيئة االتحادية للهوية والجةسية مةح جوااات السفر لمهمة   -

  بمهام في الخارج وفي حدود  للموظفين من غير مواطةي الدولة الذين يعملو  في تدمتها وذلك عةد تكليفه

 هذه المهام.

 

 (: 40المادة )

 

 يكو  طلب جواا السفر وطلب تجديده على الةماذج المعدة لذلك وتادم الطلبات إلى الجهة المختاة حسب األحوال. 

 

 (: األحكام القضائية المرتبطة41المادة )

 

لهوية والجةسية رفض مةح جواا السفر أو تجديده  يجوا ألسباب تاتة بارار من ر يس مجلس إدارة الهيئة االتحادية ل

 كما يجوا سحب الجواا بعد إعطا  .

 

 (: 42المادة )

 

 يلغى ويسحب جواا سفر كل شخص فاد أو تارر سحب أو إسااط جةسيت . 

 

 (: 43المادة )

 

الاانو  إلى أ  يعلن ر يس يستمر العمل بجوااات السفر غير المةتهية الاادرة من اإلمارات األعضاء تبل نفاذ هذا  

مجلس إدارة الهيئة االتحادية للهوية والجةسية بموافاة مجلس الواراء تالف ذلك أو على أ  تةتهي مدتها أو تسحب 

ا  ويادر ر يس مجلس إدارة الهيئة االتحادية للهوية والجةسية طبا ا ألحكام هذا الاا نو  جوااات سفر  أيهما أسبق تاريخ 

 . جديدة بدال  مةها

 

 الباب الثالث: العقوبات

 (: األحكام القضائية المرتبطة44المادة )

  – 2020( لسنة 3هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم )

  -  2017( لسنة 16وقد سبق تعديله بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم )
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مع عدم اإلتالل بنية عاوبة أشد يةص عليها أي تانو  آتر  يعاتب بالسجن مدة ال تزيد على تمسة عشر سةة  .1

 - ف دره  كل من:وبالغرامة التي ال تال عن تمسين أل

 أية وثياة من وثا ق الجةسية. ثياة سفر أواور أو طبع باورة غير مشروعة أو تلد جواا سفر أو و .2

ة أو تادرة  استعمل جواا سفر أو وثياة سفر أو أية وثياة من وثا ق الجةسية مع علم  بننها مالدة أو مزور .3

 بطرياة غير مشروعة.

انتحل شخاية أو استبدلها في محرر رسمي أعد إلثباتها بااد الحاول على الجةسية أو جواا سفر أو وثياة   .4

 أية وثياة من وثا ق الجةسية. أوسفر 

ا أو أدلى ببيانات غير تحيحة أو أتفى وثا ق الجةسية التي يحملها بااد الحاول لةفس  أو   .5 تدم مستةد ا مزور 

 ية وثياة من وثا ق الجةسية.لغيره على الجةسية أو جواا السفر أو وثياة السفر أو أ

ال تال عن تمسين ألف دره  أو بإحدى هاتين العاوبتين يعاتب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سةوات وبغرامة   .6

كل من ادعى انتساب  ألسرة أو تبيلة أو ألشخاص ال يةتسب إليه  بااد الحاول على الجةسية أو جواا سفر 

 الجةسية.  أو وثياة سفر أو أية وثياة من وثا ق

 -أو بإحدى هاتين العاوبتين كل من:يعاتب بالحبس مدة ال تال عن سةة وبغرامة ال تال عن تمسين ألف دره    .7

شرع في استخدام جواا سفر أو وثياة سفر أو أية وثياة من وثا ق الجةسية بطرياة غير مشروعة أو سهل  -1

 أو ساعد في ذلك.

 غادر البالد أو عاد إليها من غير المةافذ المخااة لذلك.  -2

 جةسية مع حياات  الفعلية لها.ادعى فادا  جواا السفر أو وثياة السفر أو أية وثياة من وثا ق ال -3

 أتلف أو أتفى عمد ا جواا السفر أو وثياة السفر أو أية وثياة من وثا ق الجةسية.  -4

 استخدم عمد ا جواا السفر أو وثياة السفر أو أية وثياة من وثا ق الجةسية بعد التعمي  عن فادانها.  -5

تال عن ت -6 ال  وبغرامة  أشهر  ستة  تزيد على  ال  مدة  بالحبس  هاتين  يعاتب  بإحدى  أو  ألف دره   مسين 

العاوبتين كل من سل  إلى جهة غير رسمية جواا سفر أو وثياة سفر أو أية وثياة من وثا ق الجةسية 

 الستخدامها في غير األغراض المخااة لها. 

يعاتب بغرامة ال تال عن تمسين ألف دره  وال تزيد على تمسما ة ألف دره  كل من وجد أو احتفظ  -7

ة أو تسل  بطريق الخطن جواا سفر أو وثياة سفر أو أية من وثا ق الجةسية ول  يا  بتسليمها لتحايق مةفع

 إلى أترب مركز شرطة أو مار الهيئة أو أحد فروعها في الدولة. 

( تمسة آالف دره  أو بإحدى هاتين العاوبتين  كل 5.000يعاتب بالحبس وبالغرامة التي ال تال عن   -8

 في هذا الاانو  أو ال حت  التةفيذية أو الارارات الاادرة تةفيذ ا ل . من يخالف أي حك  آتر ورد 

 

 

 ( مكرر 44المادة )

 2017( لسنة 16مرسوم بقانون اتحادي رقم )أضيفت بموجب  

على ر يس الهيئة والهيئة االتحادية للهوية والجةسية البدء في تةفيذ هذا المرسوم باانو  فور تدوره  ويت   -1

البيانات والملفات الالامة لتةفيذ أحكام هذا المرسوم باانو  إلى الهيئة  تالل ستة أشهر من تاريخ نال كافة  

 . تدوره  وتكو  هذه المدة تابلة للتمديد لمدة مماثلة بارار من مجلس الواراء

لألشخاص تادر الهيئة اإلجراءات التةظيمية المتعلاة بتةفيذ أو عدم استكمال إجراءات مةح الجةسية بالةسبة   -2

الذين تدرت له  مراسي  بمةح الجةسية ول  يستكملوا إجراءات الحاول على الجةسية  تبل تاريخ نفاذ هذا  

التي تادر   الر اسة بشن  الارارات  ا إلى واير شقو   المرسوم باانو   على أ  يرفع ر يس الهيئة تارير 

 تخاذ ما يراه مةاسب ا بشننها. تةفيذ ا لتلك اإلجراءات  وذلك ال

ا من تاريخ استكمال وثا ق  -3 يعتبر تاريخ سريا  تثبي، أو مةح الجةسية لكل من حال أو يحال عليها  اعتبار 

 تةفيذية لهذا المرسوم باانو .الجةسية واستيفاء اإلجراءات المطلوبة وفا ا لما تةص علي  الال حة ال

ة بمةح الجةسية وفا ا ألحكام هذا المرسوم تاوم الهيئة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشن  تةفيذ المراسي  الاادر -4

باانو   على أ  يت  االنتهاء من تلك اإلجراءات تالل مدة أتااها سةة من تاريخ تدور تلك المراسي   وفي  
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حال وجود مانع من تةفيذها  تاوم الهيئة برفع تارير بشننها إلى واير شقو  الر اسة تالل مدة ال تزيد على 

 .حدوث هذا المانعثالثة أشهر من تاريخ 

 

 الباب الرابع: أحكام عامة

 (: 45المادة )

 - 2017( لسنة 16هذا النص وفقاً آلخر تعديل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم )

أية رسوم يجب استيفاؤها طبا ا   .1 المالية  الهيئة وعرض واير  بةاء  على اتتراح ر يس  الواراء  يحدد مجلس 

 وال حت  التةفيذية.وم باانو  ألحكام هذا المرس

 . بةاء على اتتراح ر يس الهيئةيادر مجلس الواراء الال حة التةفيذية لهذا المرسوم باانو   .2

يستمر العمل بالال حة التةفيذية والارارات الاادرة والةظ  السارية بما ال يتعارض مع أحكام هذا المرسوم   .3

 لارارات الخاتة ب .باانو   وذلك إلى حين تدور الال حة التةفيذية والةظ  وا

 

 (: 46المادة )

 

 يةشر هذا الاانو  في الجريدة الرسمية ويعمل ب  بعد شهر من تاريخ نشره.

 

 زايد بن سلطان آل نهيان 

 رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 صدر في قصر الرئاسة بأبو ظبي،

 هجرية،  1392شوال  13بتاريخ: 

 ميالدية. 1972نوفمبر  18لموافق: ا


