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وزارة الداخلية
   قرار رقم )89( ل�شنة 2016

 ب�شاأن تحديد ال�شوابط والإجراءات الالزمة لتنفيذ
  الأحكام المن�شو�ش عليها في المواد )8، 9، 10(

من قانون الجن�شية البحرينية   

وزير الداخلية:
بعد الطالع على قانون اجلن�شية البحرينية لعام 1963 وتعديالته، وعلى الأخ�س املواد )8، 9، 

10، 11 مكررًا "1"(،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة الداخلية ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر الآتي:
املادة )1(
تعريفات

تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كل منها:
الوزير: وزير الداخلية.

اجلهة الإدارية املخت�شة: �شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة بوزارة الداخلية.
البحريني  ومن  الأ�شلية،  جن�شيته  با�شرتداد  املتجن�س  من  م  تقدَّ التي  الطلبات  هي  الطلبات: 
بالإذن بالتجنُّ�س بجن�شية اأجنبية اأو التنازل عن اجلن�شية الأجنبية، اأو الحتفاظ باجلن�شية الأجنبية 

اأو بالتنازل عن جن�شيته البحرينية.
القانون: قانون اجلن�شية البحرينية لعام 1963 وتعديالته ، وعلى الأخ�س املواد )8، 9، 10، 11 

مكررًا "1"(، 
املادة )2(

اإجراءات تقدمي الطلبات
م الطلبات من �شاحب ال�شاأن اأو ممن ميثله قانونًا اإلى اجلهة الإدارية املخت�شة وذلك وفق  تقدَّ

النموذج املعد لذلك من ذات اجلهة.
املادة )3(

اإجراءات فْح�ش الطلبات
اأْن  الواردة بها، ولها  البيانات  ق من �شحة  − تتولى اجلهة الإدارية املخت�شة فح�س الطلبات للتحقُّ
اأو  ال�شاأن  �شاحب  وا�شتدعاء  فيها،  للبت  تراها لزمة  التي  امل�شتندات  وتقدمي  ا�شتيفاءها  تطلب 
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من ميثله قانونًا  لال�شتماع اإليه ومناق�شته يف مو�شوع طلبه.
اإلى الوزير م�شفوعة براأيها،  ُتِعدُّ اجلهة الإدارية املخت�شة مذكرة بنتيجة فْح�س الطلب وترفعها   −

وذلك خالل مدة اأق�شاها ت�شعون يومًا من تاريخ تقدمي الطلب.

املادة )4(
البت يف الطلبات

بيانات  ا�شتيفاء  على  قبوله  تعليق  اأو  الرف�س،  اأو  بالقبول  �شواًء  الطلبات  يف  قراره  الوزير  ُي�شِدر   .1
وم�شتندات يحددها، وذلك كله خالل مدة اأق�شاها �شتون يومًا من تاريخ ورود الطلب من اجلهة 

الإدارية املخت�شة.
2. تتولى اجلهة الإدارية املخت�شة اإخطاَر �شاحب ال�شاأن اأو من ميثله قانونًا على عنوانه بالقرار ال�شادر 
يف �شاأنه، وذلك يف مدة اأق�شاها اأربعة ع�شر يومًا من تاريخ �شدوره، وُيعترَب فوات املواعيد املقرر 
للبت يف الطلب دون اإخطاِر �شاحب ال�شاأن اأو من ميثله قانونًا بنتيجة البت يف طلبه رف�شًا �شمنيًا 

له.
م�شفوعة  البحرينية  اجلن�شية  عن  التنازل  طلب  ب�شاأن  الوزراء  جمل�س  اإلى  مذكرة  الوزير  يرفع   .3
بالتو�شية باملوافقة، وذلك يف مدة اأق�شاها �شتون يومًا من تاريخ ورود الطلب من اجلهة الإدارية 
ُتتَخذ الإجراءات الالزمة ل�شت�شدار  التو�شية  الوزراء على  املخت�شة. ويف حالة موافقة جمل�س 

مر�شوم بذلك، ويظل �شاحب ال�شاأن محتفظًا بجن�شيته البحرينية اإلى اأن ُيَبت بقبول طلبه.

املادة )5(
�شوابط �شْحب اأو فْقِد اأو اإ�شقاط اجلن�شية البحرينية

تتولى اجلهة الإدارية بناًء على تكليف الوزير اأو ِمن تلقاء نف�شها  اأو بناًء على �شكوى فْح�س مدى 
توافر احلالت املوجبة ل�شْحب اجلن�شية اأو فْقِدها اأو اإ�شقاطها املن�شو�س عليها يف القانون وذلك وفقًا 

لالآلية التي حتددها.

املادة )6(
اإجراءات �شْحب اأو فْقِد اأو اإ�شقاط اجلن�شية البحرينية

اإجراءات  اأ�شفر الفْح�س وفقًا للمادة اخلام�شة من هذا القرار عن وقائع تقت�شي ال�شري يف   اإذا   .1
نها بيانات  مِّ �شْحب اأو فْقِد اأو اإ�شقاط اجلن�شية البحرينية تتولى اجلهة الإدارية اإعداد مذكرة ُت�شَ
وملخ�َس  قرائن  اأو  اأدلة  من  ي�شاندها  وما  اإليه،  املن�شوبة  املخالفة  الأفعال  ونوع  ال�شاأن  �شاحب 
الإجراءات التي مت اتخاذها، ورْفُعها اإلى الوزير بتو�شيتها، وذلك يف غ�شون ت�شعني يومًا من تاريخ 

الفح�س.
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2. للوزير اإعادة املو�شوع اإلى اجلهة الإدارية املخت�شة اأو اأية جهة اأخرى بالوزارة لإعادة �شوؤال �شاحب 
ال�شاأن اأو وكيله ل�شماع اأقواله ومواجهته مبا اأ�شفر عنه الفح�س، وتكليفه بتقدمي اأية اإي�شاحات اأو 

عيه. بيانات اأو م�شتندات لزمة لإثبات �شحة ما يدَّ
3. يرفع الوزير مذكرة اإلى جمل�س الوزراء تت�شمن الوقائع التي تقت�شي ال�شري يف اإجراءات �شْحب اأو 
اأق�شاها �شتون يومًا من  اإ�شقاط اجلن�شية البحرينية م�شفوعة بالتو�شية، وذلك يف مدة  اأو  فْقِد 
تاريخ ورود املو�شوع من اجلهة الإدارية املخت�شة ب�شفة نهائية، مع مراعاة ال�شتثناء الوارد بن�س 

املادتني )8، 9( من القانون.
4. يف حالة موافقة جمل�س الوزراء على تو�شية الوزير ب�شْحب اأو فْقِد اأو اإ�شقاط اجلن�شية البحرينية 
ُتتََّخذ الإجراءات الالزمة ل�شت�شدار مر�شوم بذلك، مع ا�شتمرار احتفاظ �شاحب ال�شاأن باجلن�شية 

البحرينية حلني �شدور املر�شوم.

املادة )7(
توفيق الأو�شاع

يجب على كل بحريني اكت�شب جن�شية دولة اأجنبية اأيًا كانت هذه اجلن�شية قبل تاريخ 24 يوليو 
2014 ا�شتكمال توفيق اأو�شاعه خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ �شدور هذا القرار، وذلك بالتقدم بطلب 
الإذن له بالحتفاظ باجلن�شية الأجنبية التي اكت�شبها اأو بالتنازل عنها، وت�شري يف �شاأن هذا الطلب 

الإجراءات والأحكام املن�شو�س عليها يف املواد الثانية، والثالثة، والرابعة من هذا القرار.

املادة )8(
اأحكام عامة

1. ل يجوز املوافقة على طلب املواطن البحريني بالإذن له بالتجن�س اأو الحتفاظ بجن�شية دولة  اأجنبية 
اأو تنازله عن جن�شيته البحرينية لكت�شاب جن�شية دولة اأخرى اإل بعد تقدمي ما يفيد وفاءه بواجباته 

والتزاماته.
اإذن  اإل بعد احل�شول على  اأجنبية  اأو التجنُّ�س بجن�شية دولة  2- ل يجوز ا�شرتداد اجلن�شية الأ�شلية 
خا�س من اجلهات العاملني بها، مع مراعاة ما تقت�شيه املواد الثانية، والثالثة، والرابعة من هذا 

القرار ، وذلك لكل من: 
اأ. حاملو جوازات ال�شفر الدبلوما�شية واخلا�شة.

ب. العاملون يف اجلهات الآتية:
- وزارة الدفاع.

- وزارة الداخلية.
- احلر�س الوطني.
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- جهاز الأمن الوطني.
3 –  ل يجوز ملن ُمِنح اجلن�شية البحرينية وفقًا لأحكام املادتني )6(، )7( من قانون اجلن�شية البحرينية 

التقدم بطلب احل�شول على جن�شية اأجنبية اأخرى اإل بعد مرور ع�شر �شنوات من تاريخ جتنُّ�شه.
اأو فَقَدها طبقًا لأحكام القانون وهذا القرار  اأو �ُشِحبت منه  اأُ�شِقطت جن�شيته البحرينية  4- كل من 
عه وفق قانون الأجانب خالل مدة ل تتجاوز )4( اأ�شابيع  ُيعترَب اأجنبيًا ويتعنيَّ عليه ت�شحيح و�شْ
من تاريخ �شقوط اأو �شْحب اأو فْقِد اجلن�شية - بح�شب الأحوال - وذلك ما مل ي�شدر له اإذن من 

الوزير  بتمديد املدة.
م بطلب وفقًا لأحكام هذا القرار العدول - بح�شب الأحوال - عن هذا الطلب قبل  5- يجوز ملن َتَقدَّ

الَبتِّ فيه.
6- كل اإذن اأو موافقة �شدرت من الوزير  مبوجب هذا القرار يجوز العدول عنها وذلك اإذا اقت�شت 

امل�شلحة العامة ذلك.
7- كل قا�شر �شدر له اإذٌن اأو موافقٌة مبوجب اأحكام القانون يكون له خالل �شنة من تاريخ بلوغه �شن 
�ْشد تعديل الإذن  اأو املوافقة ال�شادرة له وفقًا لالإجراءات املن�شو�س عليها يف املواد الثانية،  الرُّ

والثالثة، والرابعة من هذا القرار.

املادة )9(
 - فيما يخ�شه  واملعنيني - كل  والإقامة  ل�شئون اجلن�شية واجلوازات  الداخلية  وزارة  وكيل  على 

تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 
                                                               الفريق الركن
                                                               وزير الداخلية

                                                             را�شد بن عبداهلل اآل خليفــــة

�شدر بتاريخ: 19 �شـوال 1437هــ
املــــــوافــــــق: 24 يــــوليــو 2016م


