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 مملكة البحرين

 وتعديالته 1963لسنة قانون الجنسية البحرينية 

  1عدد المواد: 
  21/05/2014تاريخ الطباعة: 

 
نحن عيسى بن سلمان الخليفة ، حاكم البحرين وتوابعها ، نأمر هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى األولى 

 : بسن القانون اآلتي 1963الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر  1383
 

 قانون الجنسية
 (1 – 1الجنسية )

  1المادة 
  اسم القانون وتاريخ العمل به

ويعمل به ابتداء من اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع  1963هذا القانون قانون الجنسية البحرينية لعام  يسمى . 1
 1963الموافق لليوم السادس عشر من شهر سبتمبر  1383الثاني 

 
 تفسير اصطالحات

ني المخصصة لكل منها فيما في هذا القانون وما لم تقتض القرينة خالف ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعا .2
 -:يلي
 .أجنبي " تعنى كل شخص غير بحريني "
 .بحريني " تعنى كل شخص اكتسب الجنسية البحرينية بمقتضى أحكام هذا القانون "
 .من هذا القانون 6شخص متجنس " تعنى كل شخص منح الجنسية البحرينية بمقتضى أحكام المادة "
 .ة الثامنة عشرة من عمره بالتقويم ا لميالد ىالقاصر" تعنى كل شخص لم يتم السن"
 .كامل األهلية " تعنى غير قاصر أو مختل الشعور"
 

 الجنسية المكتسبة بالقانون سابقا
المؤرخ في الثامن من مايو عام  1356/20يعتبر بحرينيا كل من اكتسب الجنسية البحرينية بموجب اإلعالن رقم  .3

1937. 
 

 البحرينيون بالساللة
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  :يعتبر الشخص بحرينيا . 4
  .إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيا عند تلك الوالدة -أ 

إذا ولــد فـــي البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند والدته، على أن يكون مجهول األب أو لم تثبت  -ب 
  .نسبته ألبيه قانونا

 
 البحرينيون بالوالدة

  .بحرينيا إذا ولد في البحرين ألبوين مجهولــين. ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكسيعتبر الشخص  -5
 

 البحرينيون بالتجنس
ـ يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لكل أجنبي كامل األهلية إذا طلبها وتوفرت لديه المؤهالت  6.1
 -:اآلتية

أقامته العادية في البحرين مدة خمس وعشرين سنة متتالية على األقل، أو خمس أ( أن يكون قد جعل بطريق مشروع )
 .عشرة سنة متتالية على األقل أن كان عربيا على أن تبدأ هذه المدة بعد تاريخ العمل بهذا القانون

 .ب( أن يكون حسن األخالق)
 .ج( أن يعرف اللغة العربية معرفة كافية)
 .قار ثابت مسجل باسمه لدى دائرة الطابو لحكومة البحريند( أن يكون لديه في البحرين ع)

ـ بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لمن يأمر عظمته  2
 .ت جليلةبمنحها له، ويمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية ألي عربي يطلبها إذا أدى للبحرين خدما

ـ ال يكون لألجنبي الذي كسب الجنسية البحرينية وفقا ألحكام هذه المادة حق االنتخاب أو التمثيل أو الترشيح أو  3
التعيين في المجالس المحلية )عدا األندية أو الجمعيات الخاصة( قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية 

التجنس بالجنسية البحـرينية قبل العمل بهذا القانون وتسرى العشر سنوات بالنسبة ويسرى هذا الحكم على من سبق لهم 
 .إلى هؤالء من تاريخ العمل بهذا القانون

ـ إذا منح رجل الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة أعتبر أوالده القصــر وقــت منحــــه 4 
خالل سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد الجنسيــــة بحرينـــيين بالتجنس، علــى أن يكــون لهم 

  .اختيـــار جنسيتهم األصلية. كما يعتبر بحرينيا بالتجنس كل من يولد لهذا الرجل بعد تجنسه
وال يترتب على اكتساب األجنبي الجنسية البحرينية أن تصبح زوجته متمتعة بها إال إذا أعلنت وزارة الداخلية برغبتها 

يمة مع زوجها في البحرين لمدة خمس سنوات من تاريخ إعالن رغبتها ولم تنته الزوجية في ذلك، واستمرت الزوجة مق
  .خالل هذه الفترة لغير وفاة الزوج

ويجوز لوزير الداخلية اإلعفاء من كل هذه المدة أو بعضها، كما يجوز له خاللها بقرار مسبب حرمان الزوجة من 
 .اكتساب الجنسية البحرينية
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كتساب األجنبي الجنسية البحرينية أن تصبح زوجته متمتعة بها إال إذا أعلنت وزارة الداخلية برغبتها وال يترتب على ا
في ذلك، واستمرت الزوجة مقيمة مع زوجها في البحرين لمدة خمس سنوات من تاريخ إعالن رغبتها ولم تنته الزوجية 

  .خالل هذه الفترة لغير وفاة الزوج
عفاء من كل هذه المدة أو بعضها، كما يجوز له خاللها بقرار مسبب حرمان الزوجة من ويجوز لوزير الداخلية اإل
 .اكتساب الجنسية البحرينية

 
  جنسية الزوجات

ـ "المرأة األجنبية التي تتزوج من بحريني بعد تاريخ العمل بهذا القانون ال تصبح بحرينية إال إذا أعلمت وزير  1.7
  .الجنسية واستمرت العالقة الزوجية قائمة لمدة خمس سنوات من تاريخ إعالن رغبتها الداخلية برغبتها في كسب هذه

ويجوز لوزير الداخلية اإلعفاء من كل هذه المدة أو بعضها كما يجوز له خالل هذه المدة وألسباب تتعلق باألمن القومي 
  .لتبعية لزوجهاوالنظام العام حرمان المرأة األجنبية من كسب الجنسية البحرينية بطريق ا

والمرأة البحرينية التي تتزوج من أجنبي ال تفقد جنسيتها إال إذا أدخلت في جنسية زوجها األجنبي ومن تاريخ دخولها 
هذه الجنسية ومع ذلك ترد لها جنسيتها البحرينية من تاريخ انتهاء الزوجية إذا أعلنت رغبتها بذلك إلى وزير الداخلية 

 ."في البحرين أو عادت لإلقامة فيها وكانت إقامتها العادية
ويجوز لوزير الداخلية اإلعفاء من كل هذه المدة أو بعضها كما يجوز له خالل هذه المدة وألسباب تتعلق باألمن القومي 

  .والنظام العام حرمان المرأة األجنبية من كسب الجنسية البحرينية بطريق التبعية لزوجها
وج من أجنبي ال تفقد جنسيتها إال إذا أدخلت في جنسية زوجها األجنبي ومن تاريخ دخولها والمرأة البحرينية التي تتز

هذه الجنسية ومع ذلك ترد لها جنسيتها البحرينية من تاريخ انتهاء الزوجية إذا أعلنت رغبتها بذلك إلى وزير الداخلية 
 .وكانت إقامتها العادية في البحرين أو عادت لإلقامة فيها

من هذا  6( من المادة 4اكتسبت امرأة أجنبية الجنسية البحرينية بموجب الفقرة السابقة أو بموجب الفقرة )ـ إذا  2
القانون، فإنها ال تفقدها عند انتهاء الزوجية إال إذا استردت جنسيتها األصلية أو كسبت جنسية أخرى، ويمكن أن ترد لها 

 .كجنسيتها البحرينية بأمر عظمة الحاكم إذا طلبت ذل
 

 سحب الجنسية البحرينية من األشخاص المتجنسين
 -:يمكن بأمر عظمة الحاكم سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس في الحالتين اآلتيتين .
ـ إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية ويمكن في هذه الحالة سحب  1

 .من هذا القانون 6( من المادة 4كل شخص متجنس اكتسبها عن طريقه وفقا ألحكام الفقرة ) الجنسية البحرينية من
ـ إذا أدين في البحرين خالل عشر سنوات من تجنسه بجريمة تمس شرفه أو أمانته. وتسحب الجنسية البحرينية في  2

 .هذه الحالة من الشخص المدان وحده
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  فقدان الجنسية البحرينية
 -: البحريني جنسيته البحرينيةـ يفقد  1.9

 أ( إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية وصدر أمر من عظمة الحاكم بسحب جنسيته البحرينية أو)
 .ب( إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر أمر من عظمة الحاكم بسحب جنسيته البحرينية)

 .معه أوالده القاصرون ـ إذا فقد شخص الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة، فقد فقدها 2
 

 إسقاط الجنسية البحرينية
 -:يجوز بأمر عظمة الحاكم إسقاط الجـنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في الحاالت اآلتية . 10

أ( إذا دخل الخدمة العسكرية إلحدى الدول األجنبية وبقى فيها بالرغم من األمر الذي يصدر له من حكومة البحرين )
 .ج( إذا تسبب في األضرار بأمن الدولة) ب( إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية، أو) بتركها، أو

 
 رد الجنسية البحرينية

 .يمكن بأمر عظمة الحاكم رد الجنسية البحرينية في أي وقت لمن فقدها بموجب أحكام المواد الثالث السابقة .11
 

 دعاوى الجنسية
ة بشأن الجنسية أو أي شرط من الشروط التي يتطلبها هذا القانون العتبار ال يكون لألحكام الصادر -مكرر  11

 .الشخص بحرينيا حجية قبل وزارة الداخلية ما لم تختصم في الدعوى التي ترفع بشأنها
 

  إلغـــــاء
تعلق تلغى بهذا القـانون جميع األحكام التي تتعارض مع أحكامه و التي وردت في أي قانون أخر سبق نشره ي .12

 .بالجنسية البحرينية وذلك إلى المدى الذي تتعارض فيه تلك األحكام مع أحـكام هذا القانون
 
  


