قانون اجلن�سية وجوازات ال�سفر
قان��ون احت��ادي رق��م ( )9ل�سن��ة 2006م يف �ش�أن نظ��ام ال�سجلال�سكاين وبطاقة الهوية.
ق��رار وزاري رق��م ( )212ل�سن��ة 2010م ب�ش���أن تعدي��ل نظ��امجوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة وملهمة.
 -نظــــام جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة وملهمة.
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قانون احتادي رقم ( )9ل�سنة 2006م
يف �ش�أن نظام ال�سجل ال�سكاين وبطاقة الهوية
(*)

نحن خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة،
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  1972ب�ش�أن اخت�صا�صات الوزارات
و�صالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )17ل�سنة  1972يف �ش�أن اجلن�سية وجوازات ال�سفر
والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة  1973يف �ش�أن دخول و�إقامة الأجانب
والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة  1975يف �ش�أن تنظيم قيد املواليد
والوفيات والقوانني املعدلة له ،وعلى القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1976ب�إن�شاء
ديوان املحا�سبة والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة  1980يف �ش�أن تنظيم عالقات العمل
والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة  1982يف �ش�أن الهيئة العامة للمعلومات
والقوانني املعدلة له،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة ،1987
وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )35ل�سنة
،1992
وعلى القانون االحتادي رقم ( )21ل�سنة  2001يف �ش�أن اخلدمة املدنية يف احلكومة
االحتادية والقوانني املعدلة له،
وعلى املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )2ل�سنة  2004ب�إن�شاء هيئة الإمارات للهوية،
* اجلريدة الر�سمية  -العدد �أربعمائة �أربعة و�سبعون  -ال�سنة ال�ساد�سة والثالثون.
ربيع الآخر 1427هـ  -مايو 2006م.
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وبناء على ما عر�ضه وزير الداخلية ،وموافقة جمل�س الوزراء ،وت�صديق املجل�س
الأعلى لالحتاد� ،أ�صدرنا القانون الآتي:
تعاريف
املادة ()1

يف تطبيق �أحكام هذا القانون ،يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة
يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
قرين كل منها ،ما مل ِ
الـــــدولـــــــــــــــة :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الهيئـــــــــــــــــــــة :هيئة الإمارات للهوية.
املجلــــــــــــــــــــ�س:جمل�س �إدارة الهيئة.
الــــــــــــرئـــــــي�س:رئي�س املجل�س.
املديــــر العـــــــــام:مدير عام الهيئة.
اجلهــــات املعنيــــــة:اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية ،وغريها من اجلهات التي
ي�صدر بتحديدها قرار من جمل�س الوزراء بنا ًء على اقرتاح من
الرئي�س.
ال�سجل ال�سكانــــــي�:سجل ال�سكان بالدولة وي�شمل البيانات الفردية والواقعات املدنية.
البيانات الفرديـــــة:البيانات التي متيز كل فرد بذاته وت�شمل :الب�صمات ب�أي من
�صورها  -ف�صيلة الدم  -اال�سم وتاريخ تغيريه �إن وجد  -العنوان
وال�سكن  -مكان وتاريخ امليالد  -اجلن�س  -الديانة  -اجلن�سية
 الإقامة لغري املواطن  -احلالة االجتماعية � -أرقام القيداخلا�صة بالوالدين �أو الزوج �أو الزوجة �أو الأبناء  -امل�ؤهل العلمي
والتخ�ص�ص  -الوظيفة �أو املهنة وجهة العمل و�أية بيانات �أخرى
يحددها املجل�س بنا ًء على اقرتاح من املدير العام.
الواقعـــات املدنيـــة:عنا�صر احلالة املدنية للفرد والتي تتعلق بالآتي :امليالد  -الزواج
 الطالق  -اجلن�سية  -الإقامة  -الوفاة ،و�أية واقعات �أخرىيحددها املجل�س بنا ًء على اقرتاح املدير العام.
الإح�صائيات املجمعة:الأرقام الإجمالية لبيان ما �أو �أكرث من البيانات ال�سكانية املقيدة
يف �سجالت الهيئة ،والتي ميكن �أن ي�ستخل�ص منها م�ؤ�شرات
اجتماعية �أو اقت�صادية �أو �أمنية �أو ثقافية �أو غريها.
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البطاقـــــة :بطاقة الهوية التي ت�صدر طب ًقا لأحكام هذا القانون.
رقم الهوية:الرقم املوحد املن�صو�ص عليه يف املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )2ل�سنة
 2004امل�شار �إليه.
الف�صل الأول� :إن�شاء النظام والقيد فيه
املادة ()2

ين�ش�أ بالدولة نظام لل�سجل ال�سكاين ،لت�سجل البيانات الفردية والواقعات املدنية
للمواطنني وغري املواطنني املقيمني بالدولة.
ويجوز �إن�شاء �سجالت �أخرى بقرار من املجل�س ،بنا ًء على اقرتاح املدير العام.
املادة ()3

يتم قيد البيانات الفردية والواقعات املدنية للأفراد يف نظام ال�سجل ال�سكاين
طب ًقا ملا يقرره املجل�س بنا ًء على اقرتاح املدير العام.
ويكون لكل مواطن �أو غري مواطن مقيم بالدولة مت قيده يف نظام ال�سجل
ال�سكاين رقم ثابت ي�سمى رقم الهوية.
ويجب على جميع اجلهات املعنية �إثبات هذا الرقم يف املعامالت وال�سجالت
وامللفات اخلا�صة بالأفراد ،وا�ستخدامه يف تنظيم وحفظ هذه املعامالت وال�سجالت
وامللفات ،دون �إخالل بطرق التنظيم واحلفظ التي تتبعها تلك اجلهات.
املادة ()4

على الأفراد امل�شمولني ب�أحكام هذا القانون �أن يتقدموا لقيد �أنف�سهم يف نظام
ال�سجل ال�سكاين يف املواعيد واملراحل التي ي�صدر بتحديدها قرار من املجل�س بنا ًء
على اقرتاح املدير العام.
وي�سري هذا االلتزام على رب الأ�سرة لكل من:
الق�صر ،وكذلك �أوالده البالغني و�أقاربه
- 1الوالدين �إن وجدا ،وزوجته و�أوالده َّ
الذين يعولهم ويقيمون معه.
 - 2اخلدم ومن يف حكمهم.
ويف جميع الأحوال يقدم طلب القيد بو�ساطة �صاحب ال�ش�أن �أو من ينوب عنه،
وف ًقا ملا يقرره املجل�س بنا ًء على اقرتاح املدير العام.
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املادة ()5

على اجلهات املعنية كل يف حدود اخت�صا�صاتها �أن تقوم ب�إخطار الهيئة مبا يرد
�إليها من بيانات فردية �أو واقعات مدنية �أو �أي تغيري �أو تعديل يف هذه البيانات �أو
الواقعات ،يف املواعيد وطب ًقا للإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من املجل�س بنا ًء
على اقرتاح املدير العام.
املادة ()6

مع مراعاة حكم الفقرة الأوىل من املادة ( )4من هذا القانون ،يلتزم الأفراد
املقيدون يف نظام ال�سجل ال�سكاين ب�إبالغ الهيئة عن �أي تغيري �أو تعديل يف البيانات
الفردية �أو الواقعات املدنية املتعلقة بهم خالل املوعد وطب ًقا للإجراءات التي يحددها
املجل�س بنا ًء على اقرتاح املدير العام ،وعلى من يتلقى البالغ �إعطاء املبلغ ما يفيد
ذلك بعد التحقيق من �شخ�صيته.
ويف جميع الأحوال يكون الإبالغ من �صاحب ال�ش�أن �أو من ينوب عنه وف ًقا ملا
يقرره املجل�س بنا ًء على اقرتاح املدير العام.
املادة ()7

للهيئة �أن تطلب من الأفراد وكذلك الأ�شخا�ص االعتبارية اخلا�صة امل�شمولة
ب�أحكام هذا القانون الإدالء مبا لديهم من بيانات �أو معلومات تتعلق بهم ،متى كان
ذلك الز ًما لنظام ال�سجل ال�سكاين �أو لغريه من �سجالت الهيئة ،وحتدد �إجراءات
ومواعيد ذلك بقرار من الرئي�س بعد موافقة املجل�س.
املادة ()8

تتوىل �سفارات وقن�صليات الدولة يف اخلارج �إخطار الهيئة بالبيانات الفردية
والواقعات املدنية �أو �أية تغيريات فيها والتي ترد �إليها من املواطنني املقيمني بدائرة
اخت�صا�صها.
الف�صل الثاين :بطاقة الهوية
املادة ()9

ت�صدر الهيئة لكل فرد مقيد يف نظام ال�سجل ال�سكاين بطاقة ت�سمى بطاقة
الهوية.
ومع مراعاة �أحكام املادة ( )4من هذا القانون ،يجب التقدم ال�ستخراج البطاقة
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لكل من بلغ �سن اخلام�سة ع�شرة ،وذلك خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ بلوغه هذه ال�سن.
وي�صدر بتحديد منوذج البطاقة والبيانات التي تت�ضمنها و�إجراءات احل�صول
عليها وموعد جتديدها قرار من املجل�س بنا ًء على اقرتاح املدير العام.
ويكون االعتداد يف �إثبات ال�شخ�صية بهذه البطاقة دون غريها وف ًقا ملا يقرره
جمل�س الوزراء.
املادة ()10

مع مراعاة �أحكام املادة ( )9من هذا القانون ،وفيما عدا حاالت ال�ضرورة التي
يحددها جمل�س الإدارة بنا ًء على اقرتاح املدير العام ،يحظر قبول �أو ا�ستخدام �أو
ا�ستبقاء �أحد �سواء ب�صفة موظف �أو م�ستخدم �أو عامل �أو طالب �أو ب�أية �صفة �أخرى
�إال �إذا كان حا�ص ً
ال على البطاقة.
وال ي�سري هذا احلظر �إال بعد م�ضي �سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ،ويجوز
مد هذه املدة بقرار من جمل�س الوزراء بنا ًء على اقرتاح من املجل�س.
املادة ()11

على �صاحب البطاقة يف حالة فقدها �أو تلفها �أو حدوث تغري يف البيانات املثبتة
بها� ،أن يبلغ الهيئة بذلك خالل املواعيد وطب ًقا للإجراءات التي ي�صدر بتحديدها
قرار من املجل�س بنا ًء على اقرتاح املدير العام.
الف�صل الثالث :ا�ستخراج البيانات
املادة ()12

لكل فرد �أن يح�صل على �صورة ر�سمية من البيانات الفردية اخلا�صة به �أو ب�أ�صوله
�أو بفروعه �أو ب�أزواجه ،ولرب الأ�سرة  -كذلك  -ا�ستخراج هذه البيانات بالن�سبة
للأفراد الذين قام بقيدهم طب ًقا لن�ص الفقرة الثانية من املادة ( )4من هذا القانون.
وال يجوز �إعطاء هذه البيانات لغري من ذكر بالفقرة ال�سابقة �إال مبوجب توكيل
خا�ص ممن يتعلق به البيان وي�شرتط �أن يكون هذا التوكيل م�صد ًقا عليه وف ًقا
للقواعد املقررة.
املادة ()13

مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )12من هذا القانون ،يجوز للجهات املعنية �أن
حت�صل من الهيئة على �صورة ر�سمية من البيانات املقيدة بال�سجل ال�سكاين �إذا كانت
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الزمة ملبا�شرتها الخت�صا�صاتها ويف حدود هذه االخت�صا�صات وذلك طب ًقا ملا حتدده
الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
املادة ()14

يجوز للمدير العام وف ًقا للقواعد التي يحددها املجل�س منح بيانات �إح�صائية
�شاملة لأغرا�ض البحث العلمي والدرا�سات املجتمعية وال�سكانية ،وعلى من يرغب
باحل�صول على هذه البيانات �أن يتقدم بطلب على النموذج الذي تعده الهيئة مرف ًقا
به امل�ستندات التي يحددها املجل�س ،وللمدير العام احلق يف رف�ض الطلب و�إخطار
الطالب بذلك كتاب ًة بعد التحقق من جدوى هذه املعلومات للغر�ض املطلوبة من
�أجله ،وا�ستيفاء �أية �شروط �أخرى يراها املجل�س الزمة.
ويجوز التظلم من القرار ال�صادر بالرف�ض ،وذلك خالل املواعيد وطب ًقا
للإجراءات التي يحددها املجل�س بنا ًء على اقرتاح املدير العام ،ويكون قرار الرئي�س
ال�صادر يف مو�ضوع التظلم نهائ ًيا.
املادة ()15

يحظر على من ح�صل على معلومات بنا ًء على حكم املادتني ( )13و( )14من هذا
القانون �أن ي�ستخدمها يف غري الغر�ض الذي وافقت الهيئة على �إعطائها من �أجله،
ويجب عليه االلتزام بال�شروط التي �أعطيت �إليه هذه املعلومات مبقت�ضاها.
ومع عدم الإخالل بالعقوبة املقررة يف املادة ( )18من هذا القانون ،يجوز للهيئة
عدم منح املخالف البيانات التي يطلبها م�ستقب ً
ال وللمدة التي حتددها.
الف�صل الرابع :العقوبات
املادة ()16

يعاقب بغرامة ال تزيد على �ألف درهم كل من يخالف �أحكام املادتني ( )6و()10
من هذا القانون ،وتتعدد الغرامة بتعدد الأ�شخا�ص الذين وقعت املخالفة ب�ش�أنهم.
املادة ()17

يعاقب بغرامة ال تزيد على خم�سة �آالف درهم كل من يخالف حكم املادة ( )7من
هذا القانون.
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املادة ()18

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س
مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر وبالغرامة التي ال تزيد على خم�سة �آالف درهم �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من �أدىل ببيانات �صحيحة لنظام ال�سجل ال�سكاين.
املادة ()19

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س
مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر وبالغرامة التي ال تزيد على خم�سة �آالف درهم �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني كل من خالف  -ب�سوء نية  -املادتني ( )14و( )15من هذا القانون.
املادة ()20

يعترب ظر ًفا م�شددًا ارتكاب ممثلو ال�شخ�ص املعنوي �أو مديروه �أو وكال�ؤه �أو
�أع�ضاء جمل�س �إدارته ،خمالفة حلكم �أي من املادتني ( )14و( )15من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة يف حالة �إدانة �أي ممن ذكروا يف الفقرة ال�سابقة �أن حتكم بوقف
ال�شخ�ص املعنوي الذي يتبع له املحكوم عليه عن ممار�سة ن�شاطه للمدة التي حتددها
�إذا ارتكبت املخالفة با�سمه �أو مل�صلحته.
املادة ()21

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س مدة ال
تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على ثالث �سنوات كل من �أف�شى �س ًرا من �أ�سرار العمل
�أو بيا ًنا من بيانات ال�سجل ال�سكاين �أو غريه من البيانات �أو املعلومات �أو الإح�صائيات
املجمعة املقيدة لدى الهيئة يكون قد اطلع عليه بحكم عمله.
الف�صل اخلام�س� :أحكام عامة
املادة ()22

يكون تنفيذ نظام ال�سجل ال�سكاين وبطاقة الهوية وف ًقا للمراحل التي يحددها
املجل�س بنا ًء على اقرتاح املدير العام.
املادة ()23

حتدد النماذج اخلا�صة بتطبيق �أحكام هذا القانون بقرار من املجل�س بنا ًء على
اقرتاح املدير العام.
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املادة ()24

حتدد ر�سوم الإجراءات املتعلقة بتطبيق �أحكام هذا القانون بقرار من جمل�س
الوزراء بنا ًء على اقرتاح من املجل�س.
املادة ()25

يجوز بقرار من جمل�س الوزراء بنا ًء على اقرتاح املجل�س ت�شكيل جلنة وطنية
ملراجعة البيانات الفردية قبل قيدها بال�سجل ال�سكاين �أو غريه من �سجالت الهيئة
ويحدد القرار ال�صادر بت�شكيل اللجنة اخت�صا�صاتها كما حتدد الالئحة التنفيذية
لهذا القانون �إجراءات عملها.
املادة ()26

حتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون �إجراءات الت�صحيح يف البيانات الفردية
والواقعات املدنية التي �سبق قيدها بنظام ال�سجل ال�سكاين.
املادة ()27

تعترب البيانات املقيدة بالبطاقة وال�سجل ال�سكاين وغريه من �سجالت الهيئة
وال�شهادات وال�صور الر�سمية امل�ستخرجة منها حجة فيما هو ثابت فيها ما مل يثبت
خالفها �أو بطالنها �أو تزويرها بحكم ق�ضائي بات.
املادة ()28

للرئي�س تفوي�ض نائب الرئي�س يف مبا�شرة بع�ض االخت�صا�صات املقررة له مبوجب
هذا القانون ،ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س عند غيابه.
املادة ()29

ي�صدر وزير العدل باالتفاق مع الرئي�س قرا ًرا بتخويل بع�ض موظفي الهيئة
�صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف �إثبات ما يقع باملخالفة لأحكام هذا القانون
والقرارات ال�صادرة تنفي ًذا له ،وذلك يف دائرة اخت�صا�ص كل منهم.
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الف�صل ال�ساد�س� :أحكام ختامية
املادة ()30

ي�صدر الرئي�س بعد موافقة املجل�س الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
املادة ()31

يلغى كل ن�ص يخالف �أو يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.
املادة ()32

ين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
خليفـــــة بــــن زايــــــد �آل نهيــــان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبوظبي:
بتاريخ 9 :ربيع الآخر 1427هـ،
املوافق 7 :مايو 2006م.
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قرار وزاري رقم ( )212ل�سنة 2010م
ب�ش�أن تعديل نظام جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة وملهمة
(*)

وزير اخلارجية
بعد الإطالع على القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  1972يف �ش�أن اخت�صا�صات
الوزارات و�صالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )17ل�سنة  1972يف �ش�أن اجلن�سية وجوازات ال�سفر
والقوانني املعدلة له،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )45ل�سنة  1992يف �ش�أن تنظيم وزارة اخلارجية
واملر�سوم بقانون املعدل له،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  1998بنظام ال�سلك الدبلوما�سي
والقن�صلي واملر�سوم بقانون املعدل له،
وعلى املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )11ل�سنة  2008ب�ش�أن املوارد الب�شرية يف
احلكومة االحتادية،
قررنا ما يلي:
املادة ()1

ي��ع��دل ن��ظ��ام ج����وازات ال�سفر الدبلوما�سية واخل��ا���ص��ة ومل��ه��م��ة ال�����ص��ادر بتاريخ
 2009/3/29وفقا للنظام املرفق.
املادة ()2

يعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره وبن�شر يف اجلريدة الر�سمية .
عبد اهلل بن زايد �آل نهيان
وزيـــــــــــر اخلـــارجيــــة

�صدر عنا:
بتاريخ1431/3/8 :هـ
املوافق2010/2/22 :م
* اجلريدة الر�سمية  -العدد خم�سمائة و�ستة  -ال�سنة الأربعون.
ربيع الآخر 1431هـ  -مار�س 2010م.
-12-

نظــــام
جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة وملهمة
املادة ()1

يف تطبيق �أحكام هذا النظام ،يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة
قرين كل منها ما مل يدل �سياق الن�ص على غري ذلك.
الدولـة :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الوزارة :وزارة اخلارجية.
الوزيـر :وزير اخلارجية.
املواطن :كل من يحمل جن�سية الدولة وفقا لأحكام قانون اجلن�سية.
جواز ال�سفر الدبلوما�سي واخلا�ص:وثيقة ر�سمية ت�صدر عن وزارة اخلارجية ومتنح للفئات
املن�صو�ص عليها يف هذا النظام.
جــــــــــــواز ال�سفـــــر ملهمـــــــة:وثيقة ر�سمية م�ؤقتة ت�صدر عن وزارة اخلارجية وفقا
لأحكام هذا النظام.
املادة ()2

تخت�ص الوزارة مبنح وجتديد جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة وملهمة وفقاً
لأحكام هذا النظام ،ويحدد بقرار من الوزير باالتفاق مع وزير الداخلية املوا�صفات
الفنية جلوازات ال�سفر املذكورة البيانات الالزم ا�ستيفا�ؤها فيها ومدة العمل بها.
املادة ()3

�إ�ضافة للفئات الواردة يف الفقرتني �أ و ب من املادة  28من القانون االحتادي رقم
 10ل�سنة  1975يف �ش�أن تعديل بع�ض مواد قانون اجلن�سية وجوازات ال�سفر رقم 17
ل�سنة  ،1972متنح جوازات ال�سفر الدبلوما�سية للفئات التالية:
 -1الوزراء ومن يف حكمهم.
� -2أفراد الأ�سر احلاكمة بنا ًء على طلب خطي من احلاكم �أو ويل عهده.
 -3رئي�س و�أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي �أثناء فرتة عملهم.
 -4رئي�س املحكمة االحتادية العليا وق�ضاتها من املواطنني �أثناء فرتة عملهم.
 -5ر�ؤ�ساء املجال�س اال�ست�شارية يف الإمارات �أثناء فرتة عملهم.
� -6أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي والقن�صلي.
 -7ر�ؤ�ساء الدوائر املحلية يف احلكومات املحلية يف الإمارات �أثناء فرتة عملهم.
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-8امللحقني الإداريني والفنيني والع�سكريني والبعثات التمثيلية للدولة يف اخلارج
�أثناء فرتة �إيفادهم.
-9موظفوا الدولة املواطنون �أثناء �شغلهم ملنا�صبهم لدى املنظمات والهيئات الدولية
والإقليمية.
 -10حاملي احلقائب الدبلوما�سية.
�-11أزواج �أفراد الفئات املن�صو�ص عليهم يف البنود ال�سابقة ممن يحملون جن�سية
الدولة.
� -12أبناء الفئات املن�صو�ص عليها يف البنود ال�سابقة حتى �سن الواحد وع�شرون عاماً.
-13ا�ستثنا ًء من �أحكام ال�سن امل�شار �إليه يف الفقرة ال�سابقة  ،ي�ستمر منح جوازات
ال�سفر الدبلوما�سية لأبناء الفئات  6و 8و 9طوال فرتة عملهم يف اخلارج.
املادة ()4

متنح جوازات ال�سفر اخلا�صة للفئات التالية:
� -1أفراد الأ�سر احلاكمة بنا ًء على كتاب خطي من احلاكم �أو ويل عهده.
 -2رئي�س املجل�س الوطني االحتادي بعد انتهاء فرتة عمله.
 -3م�ساعدي الوزراء وال�سفراء ال�سابقون.
-4وكالء الوزارات واملدراء العموم والوكالء امل�ساعدين واملدراء التنفيذيني ومن يف
حكمهم �أثناء فرتة عملهم.
� -5أع�ضاء املجال�س اال�ست�شارية يف الإمارات خالل فرتة عملهم.
�-6أزواج �أفراد الفئات املن�صو�ص عليهم يف البنود ال�سابقة ممن يحملون جن�سية
الدولة و�أبنائهم حتى �سن الواحد وع�شرون عاما.
املادة ()5

للوزير عند االقت�ضاء �إ�صدار جواز ال�سفر ملهمة ملوظفي الدولة من املواطنني
وغري املواطنني يف احلاالت التالية:
 -1عند تكليفهم مبهام ر�سمية يف اخلارج.
 -2بنا ًء على طلب من دواوين حكام الإمارات الأع�ضاء.
وي�شرتط لإ�صدار جواز ال�سفر ملهمة وجود جواز �سفر �ساري املفعول  ،على �أن يتم
�إعادة ت�سليمه للوزارة بعد �أداء املهمة املحددة.
املادة ()6

متنح جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة وملهمة بدون ر�سوم.
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املادة ()7

للوزير �أن ي�صدر جواز �سفر دبلوما�سي �أو خا�ص لكبار موظفي الدولة االحتاديني
واملحليني من غري الفئات املن�صو�ص عليها يف املادتني  3و 4من هذا النظام �أثناء
ت�أديتهم عملهم بنا ًء على طلب رئي�س جهة العمل وي�شمل املنح زوجات ه�ؤالء املوظفني
فقط.
املادة ()8

ت�ستمر �صالحية اجلوازات ال�صادرة �سابقا حتى انتهاء مدتها وال يتم جتديدها
�إال وفقا لأحكام هذا النظام.
املادة ()9

ال يجوز ا�ستخدام جواز ال�سفر الدبلوما�سي �أو اخلا�ص �أو ملهمة من قبل حامله،
داخل �إقليم الدولة �إال للغر�ض الذي منح من �أجله.
عبد اهلل بن زايد �آل نهيان
وزيـــــــــــر اخلـــارجيــــة
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