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قانون رقم ( )21ل�سنة 2014
بتعديل بع�ض �أحكام قانون الجن�سية البحرينية لعام 1963
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون الجن�سية البحرينية لعام  ،1963وتعديالته،
�أقر مجل�س النواب ومجل�س ال�شورى القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه:

المادة الأولى

ُي�ستبدل بن�صو�ص المواد ( )8و ( )9الفقرة ( )1و ( )10و( )11من قانون الجن�سية
البحرينية لعام  ،1963الن�صو�ص الآتية:

مادة (:)8

يجوز بمر�سوم بنا ًء على عر�ض وزير الداخلية وبعد موافقة مجل�س الوزراء �سحب الجن�سية
البحرينية من ال�شخ�ص المتجن�س في �أي من الحاالت الآتية:
(�أ) �إذا ح�صل عليها بطريق الغ�ش �أو بناء على �أقوال كاذبة �أو �إخفاء معلومات جوهرية �أو
ا�ستناد ًا �إلى محررات م��زورة .ويجوز في هذه الحالة �سحب الجن�سية البحرينية من كل
�شخ�ص اكت�سبها عن طريقه.
(ب) �إذا �صدر حكم بات بالإدانة �ضده خالل ع�شر �سنوات من تاريخ ح�صوله على الجن�سية
البحرينية في جريمة مخلة بال�شرف �أو الأمانة.
(ج) �إذا ا�سترد جن�سيته الأ�صلية دون �إذن �سابق من وزير الداخلية.
(د) �إذا تخلى عن �إقامته العادية الم�ستمرة في مملكة البحرين لمدة خم�س �سنوات مت�صلة
دون �إذن من وزير الداخلية �أو عذر مقبول.
وي�ستثنى من تطبيق �أحكام البندين (ج) و(د) من هذه المادة البحريني ال��ذي يحمل
جن�سية �إحدى الدول الأع�ضاء بمجل�س التعاون لدول الخليج العربية.
و ُت�سحب الجن�سية البحرينية في الحاالت المن�صو�ص عليها في البنود (ب) و (ج) و (د)
من هذه المادة من ال�شخ�ص وحده.

مادة ( )9فقرة (:)1

( )1يفقد البحريني جن�سيته في �أي من الحالتين الآتيتين:
(�أ) �إذا تجن�س مختار ًا بجن�سية �أجنبية دون �إذن �سابق من وزير الداخلية.
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وعلى كل بحريني اكت�سب جن�سية �أجنبية على هذا النحو قبل العمل بحكم الفقرة ال�سابقة
توفيق �أو�ضاعه خالل مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر من هذا التاريخ �إما بالتنازل عن الجن�سية
الأجنبية التي اكت�سبها �أو بالتقدم بطلب لوزير الداخلية للإذن له باالحتفاظ بتلك الجن�سية.
ويعتبر فاقد ًا للجن�سية البحرينية كل من ي�صدر مر�سوم ب�ش�أنه بنا ًء على عر�ض وزير
الداخلية وبعد موافقة مجل�س الوزراء بعدم الموافقة على احتفاظه بالجن�سية الأجنبية وذلك
في حالة عدم تنازله عن هذه الجن�سية.
وال يترتب على مخالفة البحريني لأحكام هذا البند �أي م�سا�س بجن�سيته البحرينية �إذا
كانت الجن�سية الأخرى تنتمي لإحدى الدول الأع�ضاء بمجل�س التعاون لدول الخليج العربية،
وذلك دون �إخالل ب�أحكام المادة ( )11مكرر ًا ( )2من هذا القانون.
(ب) �إذا تنازل عن جن�سيته البحرينية و�صدر مر�سوم بنا ًء على عر�ض وزي��ر الداخلية
بالموافقة على ذلك.

مادة (:)10

يجوز بمر�سوم بنا ًء على عر�ض وزير الداخلية وبعد موافقة مجل�س الوزراء �إ�سقاط الجن�سية
البحرينية عمن يتمتع بها في �أي من الحاالت الآتية:
(�أ) �إذا دخل الخدمة الع�سكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي
ي�صدر له من حكومة مملكة البحرين بتركها.
(ب) �إذا �ساعد �أو انخرط في خدمة دولة معادية.
(ج) �إذا ت�سبب في الإ�ضرار بم�صالح المملكة �أو ت�صرف ت�صرف ًا يناق�ض واجب الوالء لها.

مادة (:)11

يجوز ب�أمر من الملك رد الجن�سية البحرينية لمن فقدها لأي �سبب من الأ�سباب بموجب
�أحكام هذا القانون ،وذلك دون �إخالل بالحكم المن�صو�ص عليه في نهاية المادة ( )7فقرة
( )1من هذا القانون.

المادة الثانية

ت�ضاف �إلى قانون الجن�سية البحرينية لعام  1963مادتان جديدتان برقمي ( )11مكرر ًا
( )1و( )11مكرر ًا ( ،)2ن�صهما الآتي:

مادة ( )11مكرراً (:)1

ي�صدر وزير الداخلية ،وبعد موافقة مجل�س الوزراء ،قرار ًا بتحديد ال�ضوابط والإجراءات
الالزمة لتنفيذ الأحكام المن�صو�ص عليها في المواد( )8و( )9و( )10من هذا القانون.
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مادة ( )11مكرراً (:)2

ُيعاقب بالغرامة التي ال تقل عن ثالثة �آالف دينار وال تجاوز ع�شرة �آالف دينار ،البحريني
الذي يكت�سب مختار ًا جن�سية �إحدى الدول الأع�ضاء بمجل�س التعاون لدول الخليج العربية دون
�إذن �سابق من وزير الداخلية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من تخلف عن توفيق �أو�ضاعه في الميعاد المن�صو�ص عليه في البند
(�أ) فقرة ( )1من المادة ( )9من هذا القانون .وال يترتب على ذلك في الحالتين فقد
ال�شخ�ص لجن�سيته البحرينية ،وال يجوز رفع الدعوى الجنائية �إال بناء على طلب من وزير
الداخلية.

المادة الثالثة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء -كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.

								
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريخ 9 :رم�ضان 1435هـ
الموافق 7 :يولي ـ ــو 2014م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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