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 (1ملحق رقم )
 

التقرير التكميلي للجنة 

الشؤون الخارجية والدفاع 

واألمن الوطني بخصوص 

 تسجيل بتنظيم قانون مشروع

 المرافق المواليد والوفيات

 (٩١) رقم الملكي للمرسوم

 .م٢٠١٣ لسنة
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 م 2018يناير  18التاريخ : 

 

 للجنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطينالتكميلي األول التقرير 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتنظيم تسجيل املواليد والوفيات، خبصوص 
 م2013( لسنة 91املرافق للمرسوم امللكي رقم )

 دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع

 

 مقدمـة:

  

املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل صاحب  أرسل م2017نوفمرب  27بتاريخ 

( إىل جلنة الشؤون اخلارجية 4د  4/ص ل خ أ/ ف642خطابـًا برقم ) رئيس جملس الشورى

نوفمرب  26والدفاع واألمن الوطين، بناًء على قرار اجمللس يف جلسته الثامنة املنعقدة بتاريخ 

 الرابع من الفصل التشريعي الرابع، خبصوص املوافقة على م، من دور االنعقاد العادى2017

( من املادة )إعادة تعريف )الشخص املسؤو  )  مشروع قانون رقم (، وابقي مواد1ل قانوًنا

( لسنة 91( لسنة ) ( بتنظيم تسجيل املواليد والوفيات، املرافق للمرسوم امللكي رقم )
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على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير تكميلي يتضمن رأي اللجنة ، م2013

 .بشأنه، ليتم عرضه على اجمللس

 ت اللجنة:إجراءا -أوالا 

 لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة ابإلجراءات التالية:

 تدارست اللجنة مشروع القانون املذكور يف االجتماعني التاليني: .1

 اترخيـــه رقـم االجتمـاع الرقم

 م2017ديسمرب  5 االجتماع السادس 1

 م2018يناير  15 االجتماع العاشر 2
 

اطلعت اللجنة أثناء دراســــــــتلا على الولقة املتعلقة قشــــــــروع القانون موضــــــــوع النظر وال   .2
 اشتملت على: 

 (مرفققرار جملس النواب ومرفقاته. ) -

 )مرفق(رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية قجلس الشورى.  -

 (مرفقرأي وزارة العمل والتنمية االجتماعية. ) -

 (مرفقرأي وزارة الصحة. ) -

 (مرفقمشروع القانون املذكور، ومذكرة هيئة التشريع واإلفتاء القانوين. ) -
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 وبدعوة من اللجنة شارك يف اجتماعات اللجنة كل من:  .3
 

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وقد حضر: -

 الشيخة عائشة بنت علي آل خليـفة       الوكيل املساعد للرعاية والتأهيل االجتماعي. .1

 املستشار القانوين. الدكتور أسامة كامل حممود متويل        .2

 

 وزارة الصحة، وقد حضر: -
 القائم أبعمال مدير إدارة الصحة العامة.  الدكتور عادل سلمان الصياد  .1

 رئيس وحدة املواليد والوفيات.  السيد عادل عبدهللا السيـد .2

 لوفيات.حمامية بوحدة تسجيل املواليد وا   السيدة نورة حسن عيسى .3

 
وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، وقد حضرت الدكتورة الشيخة نورة بنت  -

 خليفة آل خليفة املستشار القانوين للوزارة.

 

 وزارة الداخلية، وقد حضر: -

 املستشار القانوين هبيئة املعلومات  األستاذة منرية مبارك الفاضل .1
 اإللكرتونية.واحلكومة                                  

 رئيس شعبة اللجان الوزارية.  النقيب حممد يونس اهلرمي  .2

 من إدارة الشؤون القانونية.  مالزم أول فيصل غازي محود .3

 

 شارك يف اجتماع اللجنة من األمانة العامة ابجمللس كل من: -
 

  لشؤون اللجان.يناملستشار القانو  الدكتور علي حسن الطوالبة  .1
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 ابحث قانوين هبيئة املستشارين القانونيني. السيدة فاطمة غامن الذوادي      .2

 

 .سهريا عبداللطيف لسيدةتوىل أمانة سـر اللجنة ا  -

 

 

ــاا  رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية: -اثنيــ

رأت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية قجلس الشورى سالمة مشروع القانون من الناحيتني      
 .الدستورية والقانونية

ــاا  :العمل والتنمية االجتماعيةرأي وزارة  -اثلثــ

أبدت وزارة العمل والتنمية االجتماعية رأيلا حول بعض املصطلحات ال  وردت يف 

( حتت مسمى )اللقيط(، ورأت الوزارة أنه من األفضل 9(، )6(، )1) مشروع القانون يف املواد

(، حيث إن مصطلح )اللقيط( من املصطلحات جمهول األبوين أو األباستخدام عبارة )

( لسنة 22ال  تؤثر سلًبا على شعور ونفسية حامله، لذا فقد نص املرسوم بقانون رقم )

 على عبارة )جملويل األب أو األبوين(، وملبشأن احلضانة األسرية يف مادته األوىل  2000

( بوين أو األبجمهويل األيستخدم مصطلح )اللقيط(، وعليه تقرتح الوزارة استخدام مصطلح )

 أسوة هبذه القوانني، وحفاظًا على شعور ونفسية هذه الفئة.

(، وذلك إبضافة فقرة خاصة قدة اإلبالغ عن 8كما اقرتحت الوزارة تعديل املادة )  

 ويل األبوين أو األب.جمل



70 
 

ورأت الوزارة حذف عبارة "أو كان املولود لقيطًا أو مل يعلم أي من والديه"، الواردة يف 

 .2000( لسنة 22(، وذلك متاشًيا مع نصوص قانون احلضانة األسرية رقم )9املادة )

ــاا  :الصحةرأي وزارة  -رابعــ

ًًن كما بـالشخص املسؤول قانو أبدت وزارة الصحة موافقتلا على نص التعريف اخلاص  

ورد يف مشروع القانون، وكما أقره جملس النواب، ورأت الوزارة عدم صياغة تعريف خاص 

قم ابملتخلى عنه، فالطفل املتخلى عنه نظم رعايته وتسجيله يف األوراق الرمسية املرسوم بقانون ر 

إبصدار قانون  2012( لسنة 37بشأن احلضانة األسرية، والقانون رقم ) 2000( لسنة 22)

الطفل، وبينت الوزارة أن املتخلى عنه مت ذكره يف نص مشروع القانون كتعريف )للطفل جملول 

 األبوين( والذي أقرته جلنة الشؤون اخلارجية قجلس الشورى بدل لفظ )اللقيط(.

ــاا  :الداخليةرأي وزارة  -خامســ

مشروع  هيئة التشريع واإلفتاء القانوين بشأنتوافة رأي وزارة الداخلية مع ما ورد يف مذكرة      

 القانون.

 

ــاا  :العدل والشؤون اإلسالمية واألوقافرأي وزارة  -سادسـ

توافة رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف مع ما ورد يف مذكرة هيئة التشريع      

 واإلفتاء القانوين بشأن مشروع القانون.
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ــاا  اللجنــة:رأي  -سابعــــ
 

مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتنظيم تسجيل املواليد والوفيات، تدارست اللجنة      

وزارة العمل والتنمية  ، مع ممثليم2013( لسنة 91املرافق للمرسوم امللكي رقم )

االجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف، 

زارة رأي وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وو على واطلعت اللجنة ، ار القانوين للجنةواملستش

 الصحة.

م، إبعادة 2017نوفمرب  26وبناء على قرار اجمللس يف جلسته الثامنة املنعقدة بتاريخ  

بتنظيم تسجيل  (، وابقي مواد مشروع قانون1تعريف )الشخص املسؤول قانوًًن( من املادة )

م، وذلك من أجل النظر يف 2013( لسنة 91د والوفيات، املرافة للمرسوم امللكي رقم )املوالي

عبارة )املتخلى عنه( الواردة يف تعريف )الشخص املسؤول قانوًًن(، وبعد البحث والنقاش مع 

اجللات املعنية، رأت اللجنة أن املقصود بعبارة )املولود املتخلى عنه( الواردة يف نصوص مشروع 

صد به الطفل والذي يق -يف حني أن الطفل املتخلى عنه )املولود جملول األبوين(،  ن هوالقانو 

 2000( لسنة 22قد نظم رعايته وتسجيله املرسوم بقانون رقم ) -الذي ختلى والداه عن رعايته

، بينما يعاجل إبصدار قانون الطفل 2012( لسنة 37بشأن احلضانة األسرية، والقانون رقم )

 نون موضوع الدراسة حاالت تسجيل املواليد والوفيات.مشروع القا
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وعليه قررت اللجنة اإلبقاء على توصيتلا السابقة خبصوص تعريف )الشخص املسؤول  

 قانوًًن(، وابقي مواد مشروع القانون املعادة للجنة، وذلك ابلتفصيل الوارد يف اجلدول املرفة.

( من املادويف ضوء ذلك توصي اللجنة       ة ابملوافقة على تعريف )الشخص املسؤول قانوًنا

بتنظيم تسجيل املواليد والوفيات، املرافق للمرسوم (، وابقي مواد مشروع القانون 1)

 كما وردت تفصيالا يف اجلدول املرفق. م،2013( لسنة 91امللكي رقم )

 

ــاا  اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: -اثمنـــ

( من الالقحة الداخلية جمللس الشــــــــــــــورى، اتفقت اللجنة على  39ماالً لنص املادة ) إع     
 اختيار كل من:

ــاا.  سعادة األستاذة ًننسي دينا إيلي خضوري .1  مقرراا أصليــ
 مقرراا احتياطيـاا.   سعادة األستاذ خالد حممد جرب املسلم .2

 

ــاا  توصيـة اللجنـة: -اتسعـــ

وما أبدي من آراء أثناء دراســـــــة مشـــــــروع القانون، ف ن  يف ضـــــــوء ما دار من مناقشـــــــات
 اللجنة توصي قا يلي:

( من املادة ) -   (، وابقي مواد مشروع 1املوافقة على تعريف )الشخص املسؤول قانوًنا
رقم ) ( لسنة ) ( بتنظيم تسجيل املواليد والوفيات، املرافق للمرسوم امللكي القانون 

 دت تفصيالا يف اجلدول املرفق.كما ور ، م2013( لسنة 91رقم )
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 واألمر معروض على اجمللس املوقر الختاذ الالزم ،،،

 

 د. حممد علي اخلزاعي                           الشيخ عادل عبدالرمحن املعاودة            

 رئيس اللجنة                                                 ًنئب رئيس اللجنة  
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 م2013( لسنة 91مشروع قانون رقم ) ( لسنة ) ( بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم )

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 الديباجة

 

 

 

 

 

 

 

 الديباجة

  قرر المجلس إضافة اآلتي إلى

 الديباجة:

 1975( لسننن ة 3القانون رقم ) -

بشنننننننننان الةنننننن نننة ال نننا نننة  

 وت ديالته 

( لس ة 7المرسوم بقانون رقم ) -

م بشنننننان إضنننننافة    ة 1989

 الطب البشري وطب األس ان 

 الديباجة

الننمننوافننقنننة مننلننى قننرار  ننجننلننس  -

ال واب بإضننننننافة ب ا القوان   

 إلى الديباجة.

لج نننة  نننلى )وملى  - ل قررت ا

 2009( لسنننن ة 19القانون رقم )

بإصنننننندار قانون ا سام األسننننننر  

)القسم األول(  وإضافة القانون   

وعلى القااان رق     ) التنننال   :

بإصااااا ا   2017( لسااااا   19)

وعلى القن رق )  (  ن رق األسرة

 الديباجة
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 22المرسننننننوم بقننانون رقم ) -

بشننان ال نننانة  2000لسنن ة 

 األسرية 

القنننانون المننندني الةنننننننننا ر  -

( 19بالمرسننننننوم بقانون رقم )

  2001لس ة 

( 28نون رقم )المرسننننننوم بقننا -

بشننان الم ا الت  2002لسنن ة 

 اإللسترون ة 

لقنننانون رقم ) - ( لسننننننن نننة 16ا

بشننان  ماية   لو ات  2014

 ووثائق الدولة  

 2017( لساااااااااا اااا  20  اااا  )

بنلتص يق على االتفن ي  العربي  

لااافاااجااان ااايااا   ااارا ااا  تاااقااا ااايااا  

 (  آخر الديباجة.،الفعلرمنت

لى إ( وتع يالتهإضنننننننافة  لمة ) -

( 28    )الفرساااااارو بقااان رق 

بشااااق الفعنمالت  2002لسااا   

 .اإللجترو ي 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

نحن حمد بن عيسىىىىىىىي ةل  لي ة               

 ملك مملكة البحرين.

 بعد االطالع على الدستور،

لقنننانون رقم ) - ( لسننننننن نننة 18ا

بإصدار قانون  ؤسسة  2014

 اإلصالح والتاه ل 

لقنننانون رقم ) - ( لسننننننن نننة 60ا

بشنننننننننان جرائم تق  نننة  2014

 الم لو ات  

 (21المرسننننننوم بقننانون رقم ) -

م بشننننننننننان 2015لسنننننننننن ننننة 

 المؤسسات الة  ة الخاصة  

 ) ص ال يبن   بع  التع يل(

نحن حمىىد بن عيسىىىىىىىي ةل  لي ىىة               

 .ملك مملكة البحرين

 بعد االطالع على الدستور، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحن حمىىىد بن عيسىىىىىىىي ةل  لي ىىىة               

 .ملك مملكة البحرين

 بعد االطالع على الدستور، 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

وعلى قانون الجنسيييييييري الب ررنري 

 وتعدرالته، 1963لعام 

( 6وعلى المرسيييييوم ب انون رقم  

ني  بتنظرم تسيييييييجري   1970لسييييييي

 والوفرات، وتعدرالته،الموالرد 

وعلى قييانون المرافعييات المييدنرييي 

والتجارري الصيييييييادر بالمرسيييييييوم 

، 1971( لسيييييني 12ب انون رقم  

 وتعدرالته،

 

 

 

وعلى قانون الجنسيييييييري الب ررنري 

 ، وتعدرالته، 1963لعام 

( 6وعلى المرسيييييوم ب انون رقم  

ني  بتنظرم تسيييييييجري   1970لسييييييي

 الموالرد والوفرات، وتعدرالته، 

وعلى قييانون المرافعييات المييدنرييي 

والتجارري الصيييييييادر بالمرسيييييييوم 

، 1971( لسيييييني 12ب انون رقم  

 وتعدرالته،

( لسىىىىىىىنىة 3وعلي القىانون رقم )

بشىىىىىصن اللىىىىىحة ال امة،  1975

 وت ديالته، 

 

 

 

 

 

وعلى قانون الجنسري الب ررنري لعام 

 ، وتعدرالته، 1963

 

 

( 6وعلى المرسيييييييوم ب ييانون رقم  

بتنظرم تسجر  الموالرد  1970لسني 

 والوفرات، وتعدرالته، 

وعلى قيييانون المرافعيييات الميييدنريييي 

والتجارري الصادر بالمرسوم ب انون 

 ، وتعدرالته،1971( لسني 12رقم  
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

ني 11وعلى ال انون رقم   ( لسييييييي

بشيييييان جوالات السييييي ر،  1975

 وتعدرالته،

وعلى قانون الع وبات الصيييييييادر 

( لسني 15بالمرسوم ب انون رقم  

 ، وتعدرالته،1976

( 9وعلى المرسيييييوم ب انون رقم  

في شيييييان السيييييج   1984لسيييييني 

السيييييييميييياني المرمل ، المعييييد  

 ،2006( لسني 45بال انون رقم  

 

 

 

ني 11وعلى ال انون رقم   ( لسييييييي

بشيييييان جوالات السييييي ر،  1975

 وتعدرالته،

وعلى قانون الع وبات الصيييييييادر 

( لسني 15بالمرسوم ب انون رقم  

 ، وتعدرالته،1976

( 9وعلى المرسيييييوم ب انون رقم  

في شيييييان السيييييج   1984لسيييييني 

السيييييييميييياني المرمل ، المعييييد  

 ،2006( لسني 45بال انون رقم  

وعلي المرسىىىىىىىوم بقىىىىانون رقم 

بشىىىىىىىىصن  0002( لسىىىىىىىنىىة 22)

 الحضانة األسرية،

( لسىىىىىىىنىىىة 3وعلي القىىىانون رقم )

بشىىىىىىىصن اللىىىىىىىحة ال امة،  1975

 وت ديالته، 

( لسييييييينيييي 11وعلى ال يييانون رقم  

بشيييييييان جوالات السييييييي ر،  1975

 وتعدرالته،

وعلى قييانون الع وبييات الصييييييييادر 

( لسيييني 15بالمرسيييوم ب انون رقم  

 رالته،، وتعد1976

( 9وعلى المرسيييييييوم ب ييانون رقم  

في شييييييان السييييييج   1984لسييييييني 

السماني المرمل ، المعد  بال انون 

 ،2006( لسني 45رقم  
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

( 26وعلى المرسوم ب انون رقم  

بشييييييييييان تنظرم  2000لسييييييينيييي 

إجراءات دعاوى امتساب األسماء 

 واألل اب وتعدرلها،

 

 

 

 

 

 

ني 46وعلى ال انون رقم   ( لسييييييي

 هوري،بشان بطاقي ال 2006

( 26وعلى المرسوم ب انون رقم  

بشييييييييييان تنظرم  2000لسييييييينيييي 

إجراءات دعاوى امتساب األسماء 

 واألل اب وتعدرلها،

وعلي القانون المدني اللىىىىىىىىادر 

( 19بىىالمرسىىىىىىىوم بقىىانون رقم )

 ،2001لسنة 

وعلي المرسىىىىىىىوم بقىىىىانون رقم 

بشىىىىىىىىصن  2002( لسىىىىىىىنىىة 28)

 الم امالت اإللكترونية،

ني 46وعلى ال انون رقم   ( لسييييييي

 بشان بطاقي الهوري، 2006

( 22وعلي المرسىىوم بقانون رقم )

بشىىىىىصن الحضىىىىىانة  2000لسىىىىىنة 

 األسرية،

( 26وعلى المرسيييييوم ب انون رقم  

بشييان تنظرم إجراءات  2000لسييني 

 اب دعاوى امتسييياب األسيييماء واألل

 وتعدرلها،

وعلي القىىانون المىىدني اللىىىىىىىىىادر 

( لسنة 19بالمرسوم بقانون رقم )

2001، 

( 28وعلي المرسىىوم بقانون رقم )

بشىىىىىىصن الم امالت  2002لسىىىىىىنة 

 ،وت ديالته اإللكترونية



80 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

ني 19وعلى ال انون رقم   ( لسييييييي

بييدصييييييييدار قييانون   مييام  2009

 األسرة  ال سم األو (،

ني 37وعلى ال انون رقم   ( لسييييييي

 بدصدار قانون الط  ، 2012

 قر مجلس الشيييييييورى ومجلس 

النواب ال انون اآلتي نصيييييه، وقد 

 صدقنا علره و صدرناه:

ني 19وعلى ال انون رقم   ( لسييييييي

بييدصييييييييدار قييانون   مييام  2009

 األسرة  ال سم األو (، 

ني 37وعلى ال انون رقم   ( لسييييييي

 بدصدار قانون الط  ، 2012

( لسىىىىىىنة 16وعلي القانون رقم )

بشىىىىىىىصن حماية م لومات  2014

 ووثائق الدولة، 

( لسىىىىىىنة 18رقم ) وعلي القانون

بإلىىدار قانون مسسىىسىىة  2014

 ،اإللالح والتصهيل

( لسييييييينيييي 46وعلى ال يييانون رقم  

 بشان بطاقي الهوري، 2006

 

 

 

( لسييييييينيييي 37وعلى ال يييانون رقم  

 الط  ،بدصدار قانون  2012

( لسىىىىىىىنىة 16وعلي القىانون رقم )

بشىىىىىىىىصن حمىىايىىة م لومىىات  2014

 ووثائق الدولة، 

( لسىىىىىىىنىة 18وعلي القىانون رقم )

بإلىىىىدار قانون مسسىىىىسىىىىة  2014

 اإللالح والتصهيل،
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

( لسىىىىىىنة 60وعلي القانون رقم )

بشىىىىىىىىىىصن جرائم تقنيىىىىة  2014

 الم لومات،

وعلي المرسىىىىىىىوم بقىىىىانون رقم 

بشىىىىىىىىصن  2015( لسىىىىىىىنىىة 21)

 المسسسات اللحية ال الة،

 

 

 

 

 

 

( لسىىىىىىىنىة 60وعلي القىانون رقم )

بشىىىىىىىىىىصن جىىرائىىم تىىقىىنىىيىىىىة  2014

 الم لومات،

( 21وعلي المرسىىوم بقانون رقم )

بشىىىصن المسسىىىسىىىات  2015لسىىىنة 

 اللحية ال الة،

( لسىىىىىىىنىة 19وعلي القىانون رقم )

 بإلدار قانون األسرة، 2017

( لسىىىىىىىنىة 20وعلي القىانون رقم )

بالتلىىىىىىىديق علي ا ت اقية  2017

ال ربيىىىىة لمكىىىىافحىىىىة جرائم تقنيىىىىة 

 ،الم لومات
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 قر مجلس الشيييييييورى ومجلس 

النواب ال انون اآلتي نصيييييه، وقد 

 و صدرناه:صدقنا علره 

 قر مجلس الشورى ومجلس النواب 

ال انون اآلتي نصييييييه، وقد صييييييدقنا 

 علره و صدرناه:

 (1مادة )

 ت اريف

 

 

 

 

 

استحداث مسمي ال لل األول 

 ت اريف وأحكام عامة

(، 4، 3، 2، 1ورتضيييمن المواد  

و يي ا العنيياورن ال رعرييي للمواد 

طاق تطبرق ال انون،  عاررا، ن  ت

اختصييييييياصيييييييات اعتماد الجهال، 

 الجهال(.

 
 

 (1مادة )

 
الننمننوافننقنننة مننلننى قننرار  ننجننلننس  -

ال واب باست داث  سمى الفةل 

األول ت ننناريأ وا سنننام منننا نننة 

(  4  3  2  1ويتنم  الموا  )

و لى ال  اوي  الفرم ة للموا  

)ت اريأ  نطاق تطب ق القانون  

 ال لل األول

 ف وأحكام عامةيت ار

 (1مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في تطبرق   ميييام  ييي ا ال يييانون 

رمون للملميات والعبيارات التيالريي 

 ال لل األول

 ف وأحكام عامةيت ار

 (1مادة )
 

  ننلى ال  وان الفرمي للمننا   -

صننننننود المنننا   ملى  إمنننا  و

 ال  و اآلتي:

 )نص المادة ب د الت ديل(

 

في تطبرق   ميييام  ييي ا ال يييانون 

رمون للملميات والعبيارات التيالريي 

المعاني المبرني قررن م  منها، ما 

امتما  الج از  اختةننننناصنننننات 

 الج از(.

 

 

 

 

 

الموافقة ملى قرار  جلس  -

 ع إجراء ب ا   ال واب

الالز ة ملى ال  و  الت ديالت

 .الوار  ا ناه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
في تطبرق   مام   ا ال انون رمون 

ري المعاني للملمات  تال والعبارات ال
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

المعاني المبرني قررن م  منها، ما 

لم ر تض سيييييييرييياق الن  خالا 

  لك:

 

 : مملمي الب ررن.المملكة

 

 

: الييجييهييييال الييمييرمييل  الىىجىى ىىىىا 

للمعلومات واالتصيييييياالت،  و    

جهي  خرى رناط بها اختصييييييا  

 ات.والوفرتنظرم تسجر  الموالرد 

 

 

لم ر تض سيييييييرييياق الن  خالا 

  لك: 

 : مملمي الب ررن.المملكة

 

 

الىىجىى ىىىىا   الىىجىى ىىىىا  الىىمىىركىى   

للم لومىىىات، أو أ  ج ىىىة أ ر  

يناط ب ا ا تلاص تنظيم تسجيل 

 .المواليد والوفيات

 

 

 

 

 

 

صدر الما   الموافقة ملى نص  -

  ما ور  في  شروع القانون.

 

 

 

الموافقة ملى ال ص  ما  :الففلج 

 ور  في  شروع القانون.

المبرني قررن م  منها، ما لم ر تض 

 سراق الن  خالا  لك:

 

 : مملمي الب ررن.المملكة

 

 

 الم لومات والحكومة ال يئة  هيئة

أو أ  ج ة أ ر  يناط  اإللكترونية،

تنظيم تسجيل  ب ا ا تلاص

 .والوفيات المواليد
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

 

 

 

 

الولرر المخت  بشييي ون  الو ير 

الجهال  و    ولرر آخر رصيييييدر 

 بتسمرته مرسوم.

 

 : ر رس الجهال.الرئيس

 

 

 

 

 

 

 

 

الولرر المخت  بشيينون  :الو ير

الجهال  و    ولرر آخر رصيييييدر 

 بتسمرته مرسوم.

 

 : ر رس الجهال.الرئيس

 

 

 

 

 

تغ  ننننر قننننررت اللج ننننة  الجهاااان  

 اسنننننننننننم الت رينننننننننننأ ل ةنننننننننننب 

 نننع  (  وإمنننا   صننن ا ته الهيئااا )

  ننننل  (الهيئاااا )اسننننتبدال  لمننننة 

( اي مننننننا ور ت الجهاااااان  لمننننننة )

فننننني  شنننننروع القنننننانون  و لننننن  

( 69رقنننننم )بموجنننننب المرسنننننوم 

بإنشنننننننناء ه  ننننننننة  2015لسنننننننن ة 

الم لو ننننننننننننننننات وال سو ننننننننننننننننة 

 اإللسترون ة.

 

 

 

 

الولرر المخت  بشييييييي ون  :الو ير

 و    ولرر آخر رصييييييييدر  ال يئىىة

 بتسمرته مرسوم.

 

 .الرئيس التن يذ  لل يئة: الرئيس
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 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

: المسيييتند االلرمتروني  و السىىىجل

الورقي المخصيييييي  ل رد الموالرد 

  و الوفرات.

 

: مييوظييا الىىمىىوظىىف الىىمىى ىىتىىص

الجهال  و ال نصلري  و الس ارة  و 

اليييدبلومييياسيييييييي ممتيييب التم رييي  

المسيي و  عن قرد التبلرو وتسييجر  

 الموالرد والوفرات.

 

: الطبرب ال   الطبيب الشىىىىىىىرعي

توفى  رخت  بتشيييييييررل ج يييي الم 

اة وما إ ا مان وت درد سييييييبب الوف

 من عدمه. ا  ا السبب جنا ر  

  و اإللكترونيالمسييييتند السىىىىجل  

الورقي المخصيييييي  ل رد الموالرد 

   و الوفرات.

 

: مييوظييا الىىمىىوظىىف الىىمىى ىىتىىص

الجهال  و ال نصلري  و الس ارة  و 

ممتيييب التم رييي  اليييدبلومييياسيييييييي 

ر  لرو وتسييجالمسيي و  عن قرد التب

 الموالرد والوفرات.

 

الطبيب الشىىىىىىرعي  الطبيب الذ  

يتبع النيابة ال امة والمكلف من ا 

بتحديد سىىىبب الوفاة وبيان ما  ذا 

 .كانت جنائية من عدمه

( ال يئةاسيييييييتبدا  ملمي   :الو ير

 (.الج ا م   ملمي  

 

 

: قررت اللجنييييي إعييييادة الرئيس

صييييراعي تعررا الر رس لرصييييبل 

 لك (، والرئيس التن يذ  لل يئة 

سني 74بموجب المرسوم رقم   ( ل

ي بتعررن ر رس تن ر   لهر  2015

 .المعلومات وال مومي اإللمترونري

المواف ييييي على قرار  السىىىىىىىجىىىىل 

 مجلس النواب.

 

 

 و  اإللكترونيالمسيييييييتند السىىىىىىىجل  

الورقي المخصييي  ل رد الموالرد  و 

  الوفرات.

 ال يئة: موظا الموظف الم تص

 و ال نصلري  و الس ارة  و ممتب 

التم ر  الدبلوماسي المس و  عن قرد 

 رات.والوف التبلرو وتسجر  الموالرد

 

لذ   يب ا يب الشىىىىىىىرعي  الطب الطب

مة والمكلف من ا  بة ال ا يا يتبع الن

بتحديد سىىىىىىىبب الوفاة وبيان ما  ذا 

 .كانت جنائية من عدمه
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

 

 

 

 

 

لحي مولود ا ل مولود اليييي   ا ل : ا

تظهر علرييه  عراض ال ريياة بعييد 

خروجييييه  و إخراجييييه من األم، 

 لييك بصيييييييرا النظر عن مييدة و

 ال م .

 

 

الطبيب الم الج  الطبيب البشر  

الحالىىىىىل علي شىىىىى ادة طب عام 

من جىىام ىىة م ترف ب ىىا من قبىىل 

 .  و ارة اللحة

 

المولود الىىىىذ  المولود الحي  

تظ ر عليىىه أعراا الحيىىاة ب ىىد 

  روجه أو   راجه من األم.

 

 

 

ملمي  اسيييتبدا  :الموظف الم تص

 (.الج ا ( م   ملمي  ال يئة 

 

 

 

 

المواف ي على  :الطبيب الشىىىىىىىرعي

 قرار مجلس النواب.

 

 

 

 

الطبيب الم الج  الطبيب البشىىىىىىر  

علي شىىىىىى ادة الطب من  الحالىىىىىىل

ر لىىىة علي و جام ة م ترف ب ا،

م اولة الم نة من ال يئة الوطنية 

 .  وال دمات اللحيةلتنظيم الم ن 

 

 

 

ل   تظهر المولود الحي : المولود ا

ال راة بعد خروجه  و  عالماتعلره 

إخراجه من األم، و لك بصيييييييرا 

 النظر عن مدة ال م .
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

: المولود اليي   ال المولود الميىىت

تظهر علرييه  عراض ال ريياة بعييد 

خروجييييه  و إخراجييييه من األم، 

ال ت   مدة ال م  و لك على  ن 

 .ا(  سبوع  24عن  

 

 

 

 

 

 

 

 

المولود الميىت  المولود الىذ    

تظ ر عليىىه أعراا الحيىىاة ب ىىد 

  روجه أو   راجه من األم.

 

 

 

اللقيط  من   يُ لم والىىىدان عنىىىد 

 .ال ثور عليه

 

 

 

 

قررت اللجنيييي  الطبيىىىب الم ىىىالج 

رب  عي تعررا الطب را عادة صييييييي إ

 المعالج. 

 

 

لمولود  لحيا ف ييييي على  :ا موا ل ا

الن  ممييييا ورد في مشيييييييروع 

ال ييييانون، مت اسيييييييتبييييدا  ملمييييي 

 (.أعراا( م   ملمي  عالمات 

 

 

المواف ييييي على  :المولود الميىىىىت

قرار مجلس النواب، مت اسييييتبدا  

 

 

المولود الميىىىت  المولود الىىىذ    

الحيىىىاة ب ىىىد  عالمىىىاتتظ ر عليىىىه 

  روجه أو   راجه من األم.

 

 

 

 

  من   المولود مج ول األبوين

 .والدان عند ال ثور عليه يُ لم
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

: التوقا الييييدا م لجمرت الوفىىىىاة

الوظا ا ال روري بعد  ري فترة من 

 ال راة.

اإل بييييات التي : و ر ييييي اإل طىىىىار

ر رر ا طبرب الص ي  و الطبرب 

الشيييييييرعي  و الموليييد ب سيييييييييب 

 األ وا  بواقعي المرالد  و الوفاة.

 

: الشييييخ  الطبرعي  و الشىىىى ص

 االعتبار .

 

 

المولود مج ول األب  من   يُ لم 

 .والدن عند و دته

: التوقا الييييدا م لجمرت الوفىىىىاة

الوظا ا ال روري بعد  ري فترة من 

 ال راة.

و ر ييييي اإل بييييات التي  اإل طىىىىار 

 و  الطبيىىىىب الم ىىىىالجر رر ييييا 

ولد ب سب  الطبرب الشرعي  و الم 

 األ وا  بواقعي المرالد  و الوفاة.

 

: الشييييخ  الطبرعي  و الشىىىى ص

 االعتبار . 

 

( م يييي  ملمييييي عالمىىىىاتملمييييي  

 (.أعراا 

 

الموافقة ملى قرار  جلس  اللقيط 

ال واب  ع تغ  ر اسننننننم الت ريأ 

الاافاارلاارل مااجااهاار  لنن ةننننننننبنن  )

 (اللقيط(  و ل  ألن  لمة )األبرين

ال تتوافق  ع االتفنناق ننات النندول ننة 

 المت لقة ب قوق الطفل.

الموافقنننة  الفرلرل مجهر  األب 

 ملى قرار  جلس ال واب.

 

 

المولود مج ول األب  من   يُ لم 

 .والدن عند و دته

: الييتييوقييا الييييدا ييم لييجييمييرييت الىىوفىىىىاة

ري فترة من  الوظا ا ال روري بعد  

 ال راة.

تي  اإل طىىىىار  ل ر ييييي اإل بييييات ا و 

 و الطبرب  الطبيب الم الجر رر ا 

ولد ب سييب األ وا   الشييرعي  و الم 

 بواقعي المرالد  و الوفاة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 : ورشم االش ص المسئول قانون  

لي  ولد، ال اب الطبرب المخت ، الم 

لدة، المسيييييييتشييييييي ى، المرمل  و الم 

الصييييييي ي ال   تمت فره الوالدة، 

 الي الط   المتخلى عنه    وفي 

جهييي رسيييييييمرييي رخولهييا ال ييانون 

اسييتالمه وتسييجرله  و    شييخ  

آخر رصييييييدر بتسييييييمرته قرار من 

 الولرر.

 

 

  االشىىىىىىى ص المسىىىىىىىسول قىىانونىى  

الطبيب الم الج، الُمولد، ويشىىىمل 

القابلة، الُمولدة، المسىىىىىىتشىىىىىى ي، 

المرك  اللىىىىىىىحي الذ  تمت فيه 

الو دة، وفي حىىىىالىىىىة اللقيط أ  

ج ىة رسىىىىىىىميىة ي ول ىا القىانون 

استالمه وتسجيله أو أ  ش ص 

ة ر يلىىىىىدر بتسىىىىىميته قرار من 

 .الو ير

 

الموافقننة ملى ال ص  مننا  :الر اانة

 ور  في  شروع القانون.

 

قرار  :اإلخطااان  ملى  فقنننة  موا ل ا

  جلس ال واب.

 

 

 

الموافقة ملى ال ص  ما  :الشخص

 ور  في  شروع القانون.

 

 

: الشييييييخ  الطبرعي  و الشىىىىىى ص

 االعتبار .

 

 

 

  ويشمل الش ص المسسول قانون  ا

الطبيب الم الج، الُمولد، القابلة، 

الُمولدة، المستش ي، المرك  

اللحي الذ  تمت فيه الو دة، 

 المولود مج ول األبوينوفي حالة 

أ  ج ة رسمية ي ول ا القانون 

استالمه وتسجيله أو أ  ش ص 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 :نالشااااااخص الفساااااائر   اان ر اا  

  الموافقة ملى قرار  جلس ال واب

الفرلرل  ع اسننننننتبننندال مبنننار  )

لمنننة مجهر  األبرين (   نننل  

 (.اللقيط)

ة ر يلدر بتسميته قرار من 

 الو ير.

 (2مادة )

 نطاق تطبيق القانون

 

تسييييييير    مام   ا ال انون على 

الموالريييد والوفريييات التي ت يييد  

داخيي  المملمييي، وعلى المواطنرن 

الب ررنررن في  ييييالييييي وجود م 

 خارج المملمي.
 

 (2مادة )

 

 

  المواف ييي على ن  المييادة ممييا

 ، مت انونالورد في مشييييروع 

 . لى ال  وان الفرمي للما  

 (2مادة )

 

 الموافقة ملى قرار  جلس ال واب -

الموافقة ملى نص الما    ما ب

    عقانونالور  في  شروع 

 . لى ال  وان الفرمي للما  

 

 (2مادة )

 

تسييييييير    مييام  يي ا ال ييانون على 

التي ت د  داخ  الموالرد والوفرات 

 الييمييمييلييمييييي، وعييلييى الييمييواطيينييريين

الب ررنررن في  الي وجود م خارج 

 المملمي.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 (3مادة )

 اعتماد السجل
 

ر عتمد السيييج  ممرجت شيييام  ل رد 

ا  و لميي اب يي  الموالرييد والوفرييات ط

 منصو  علره في   ا ال انون.

 (3مادة )

 
  المواف ي على ن  المادة مما

  ع ،ورد في المشروع ب انون

 .ال  وان الفرمي للما    لى

 (3مادة )

 

 

الننمننوافننقنننة مننلننى قننرار  ننجننلننس  -

ملى نص الما    الموافقةب ال واب

   ما ور  في المشننننننروع بقانون

 . لى ال  وان الفرمي للما   ع 

 (3مادة )

 

ر عتمد السج  ممرجت شام  ل رد 

ا  و لم اب   الموالرد والوفرات ط

 منصو  علره في   ا ال انون.

 (4مادة )

 ا تلالات الج ا 

 

 
 

 

 

 

 (4مادة )

 
 

   ما    لى ال  وان الفرمي لل

 .إعادة صوغ المادةو

 

 

 

 (4مادة )

 

 الموافقة ملى قرار  جلس ال واب -

  للما   لى ال  وان الفرمي ب

 .إما   صود الما  و

 (4مادة )

 

 

 

 

 



93 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رخت  الجهال باآلتي:
 

تلقي بال نننات وجمع و ف   -1

ل ننند  موا ل ب ننناننننات ا ئق و وثنننا

والوف ننات التي ت نندث  اخننل 

المملسنننة  او    سننننننفنننارات 

وق ةننننننل ننات و سنناتننب تم  ننل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نص المادة ب د الت ديل(

 

 رخت  الجهال باآلتي:

 

تىىلىىقىىي وجىىمىىع بىىال ىىىىات  -1

يات  يد والوف و  طارات الموال

التي تحىىىدث دا ىىىل المملكىىىة، 

بال ارج عن  وتلك التي تحدث

طريق سىىىىىى ارات وقنلىىىىىىليات 

مبار  استبدال  قررت اللج ة -

(   ل مبار  تختص الهيئ )

( الوار   في الجهن  يختص)

 بداية الما  .

 )نص المادة ب د الت ديل(

 

 باآلتي: ال يئةت تص 

 

تلقي وجمع بال ات و  طارات  -1

المواليد والوفيات التي تحدث 

دا ىىىىل المملكىىىىة، وتلىىىىك التي 

طريق تحىىىدث بىىىال ىىىارج عن 

سىىىى ارات وقنلىىىىليات ومكاتب 

 

 

 

 

 

 

 باآلتي: ال يئةت تص 

 

تلقي و فع بالغنت وإخطن ات  .1

الفرالياا  والر ياانت التي تياا   

لاخل الففلج ، وتلك التي تي   

فن ات  خن ج عن طريق ساااااا بنل

و  صااااااليااانت ومجااانتااا  تف يااال 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

المملسة بالخارج  او اي ج ة 

 اخرى  ات اختةاص.

 

 

تسج ل واق ات الم ال  والوفا   -2

الشننن ا ات الخاصنننة وإصننندار 

بسنننل    نننا و ف  السننننننجنننل 

وجم ع المسننننننت دات والب انات 

والم لو ننات التي تت لق ب ننا  

والتي ُنص مل  نننا في هنننلا 

 القانون او اي قانون آخر.

 

 

ومكاتب تمثيل المملكة، أو أ  

 ج ة رسمية أ ر  م تلة.

تسىىىىىىىجيىىىىل واق ىىىىات الميالد  -2

والوفاة و لىىىىدار الشىىىى ادات 

 .ال الة بكل من ا

 

 

 

 

 

ح ظ السىىىىىىجالت واإل طارات  -3

وجميع المسىىىىتندات والبيانات 

والم لومىىىات المت لقىىىة ب ىىىا، 

تمثيىىل المملكىىة، أو أ  ج ىىة 

 رسمية أ ر  م تلة.

تسىىىىىىىىجيىىىىل واق ىىىىات الميالد  -2

والوفاة و لىىىىىدار الشىىىىى ادات 

 .ال الة بكل من ا

 

 

 

 

 

ح ظ السىىىىىىىجالت واإل طارات  -3

وجميع المسىىىىىتندات والبيانات 

والم لومىىىات المت لقىىىة ب ىىىا، 

ج ، أو أي  ه   ساااااافي   الففل

 أخرى مختص .

تسااااجيل وا عنت الفيالل والر نة  .2

وإص ا  الشهنلات الخنص  بجل 

 .م هن

 

 

 

 

حفظ السااااااجالت واإلخطااان ات  .3

ين نت  و فيع الفساااااات  ات والب

والفعلرمنت الفتعلق  بهن، والتي 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

 

 

 

إما   إصدار اي وث قة او ب ان  -3

تم انشنننننننافه او  فبه بموجب 

 ا سام هلا القانون.

الت سنننننن ق والت نناون  ع  ننافننة  -4

والخنناصننننننننة الج ننات ال ننا ننة 

بننغننرف تننوفنن ننر الننبنن ننناننننات 

والم لو نننات الالز نننة أل اء 

 ممله.

والتي نُص علي ىىىىا في هىىىىذا 

أو في أ  قىىىىانون القىىىىانون 

 ة ر.

عادة إصييييييييدار    و ر ي  و  -4 إ

 و   ظييه   نشىىىىىىىىىاسنبرييان تم 

 بموجب   مام   ا ال انون.

في  -5 ما عاون مت  التنسيييييييرق والت

الجهييات العييامييي والخيياصييييييييي 

بييضييرض تييوفييريير الييبييرييييانييييات 

والمعلومييييات الاللمييييي ألداء 

 عمله.

 

والتي نُص علي ىىىىا في هىىىىذا 

 قانون ة ر.القانون أو في أ  

 

إعادة إصدار    و ر ي  و بران  -4

 و   ظه بموجب   نشىىىىىىاسنتم 

   مام   ا ال انون.

التنسيييييييرق والتعيياون مت مييافييي  -5

الجهييات العييامييي والخيياصييييييييي 

بييضييرض تييوفييريير الييبييرييييانييييات 

والمعلومييييات الاللمييييي ألداء 

 عمله.

 

 ُص عليهاان  ي ااالا القاان رق أو 

  ي أي  ن رق آخر.

إما   إصنننننندار اي وث قة او ب ان  .4

او  فبننه بموجننب  إ شاااااااان  تم 

 ا سام هلا القانون.

الت سنننننن ق والت ننناون  ع  نننافنننة  .5

الج ات ال ا ة والخاصة بغرف 

توف ر الب ننناننننات والم لو نننات 

 الالز ة أل اء ممله.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 (5)مادة 

  جراءات التبليغ عن الميالد

 

 

 

 

 

 

 

 

است دا  مسمى ال ص  ال اني 

 ،الموالردإجراءات تبلرو وقرد 

، 8، 7، 6، 5ويتضمن المواد )

(، وحذف العناوين الفرعية للمواد 9

)إجراءات التبليغ عن الميالد، قيد 

الطفل مجهول األب أو المتخلى 

عنه، المكلفون بالتبليغ عن 

 (5مادة )

 

 الموافقة ملى قرار  جلس ال واب -

باست داث  سمى الفةل ال اني 

إجراءات تبل غ وق د الموال د 

  8  7  6  5ويتنم  الموا  )

(  و لى ال  اوي  الفرم ة 9

للموا  )إجراءات التبل غ م  

الم ال   ق د الطفل  ج ول األب 

او المتخلى م ه  المسلفون 

بالتبل غ م  الم ال    وام د 

م  الم ال   إصدار ش ا   التبل غ 

 الم ال (.

 ال لل الثاني 

  جراءات تبليغ وقيد المواليد

 (5مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

الميالد، مواعيد التبليغ عن 

 الميالد، إصدار شهادة الميالد(.

 ال لل الثاني

  جراءات تبليغ وقيد المواليد

 (5مادة )
 

   لى ال  وان الفرمي للما   

 .إما   صود الما  و

 

 

 

 

 ال لل الثاني

  جراءات تبليغ وقيد المواليد

 (5مادة )

الننمننوافننقنننة مننلننى قننرار  ننجننلننس  -

 نننلى ال  وان الفرمي ب ال واب

 .إما   صود الما  و  للما  

اسننننننتبنندال  لمننة  قررت اللج ننة  -

( الجهاان (   ننل  لمننة )الهيئاا )

قر  األولى     ف ل في ا لوار    ا

 الما  .
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

لرو الجهيييال عن الط ييي  رجيييب تب

خال  الموعد  ا و مرت   االمولود  ر  

 الم رر عن طررق إخطار المرالد

الصيييادر عن الشيييخ  المسييي و  

لإلجراءات التي  اوف يييي   اقييييانونيييي  

ت دد ا الال  ي التن ر ري، ورشترط 

بلو  ن رمون مام  األ لري.  في الم 

 

ور وم الموظا المخت  ب رييييد 

امد التالمولود بسيييج  الموالرد بعد 

 امن صييييييي ي  دو  الوالدة وف   

 

 

 

 )نص المادة ب د الت ديل(

ليغ الج ىىىا  عن الط ىىىل يجىىىب تب

 الل الموعد  اأو ميت   االمولود حي  

المقرر عن طريق   طار الميالد 

ر عن الشىىى ص اللىىىاد أو الوفاة

لإلجراءات  اوفق   االمسىىىىئول قانون  

التي تحىىددهىىا الالئحىىة التن يىىذيىىة، 

ويشىىىىىىىترط في الُمبلغ أن يكون 

 كامل األهلية.

 المادة ب د الت ديل()نص 

عن الط ىىىل  ال يئىىىةليغ يجىىىب تب

 الل الموعد  اأو ميت   االمولود حي  

المقرر عن طريق   طىىار الميالد 

ر عن الشىىىى ص اللىىىىاد أو الوفاة

لإلجراءات  اوفق   االمسىىىىىئول قانون  

التي تحىىددهىىا الالئحىىة التن يىىذيىىة، 

ويشترط في الُمبلغ أن يكون كامل 

 األهلية.

ويقوم الموظف الم تص بقيد 

بسجل  اأو ميت   احي  المولود 

المواليد أو الوفيات ب د التصكد من 

 

 
عن الط ىىىىل  ال يئىىىىةليغ يجىىىىب تب

ت   االمولود حي    الل الموعد  اأو مي

المقرر عن طريق   طىىىار الميالد 

ر عن الشىىىىىى ص اللىىىىىىاد أو الوفاة

لإلجراءات  اوفق   االمسىىىىىىىئول قانون  

التي تحىىددهىىا الالئحىىة التن يىىذيىىة، 

ويشىىىترط في الُمبلغ أن يكون كامل 

 األهلية.

ويقوم الموظف الم تص بقيد 

بسجل المواليد  اأو ميت   احي  المولود 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

لإلجراءات التي رصيييدر بت درد ا 

 قرار من الر رس.

ورتم التبلرو عن المولود مجهو  

نه عن طررق األب  و المتخلى ع

 .االشخ  المس و  قانون  

ويقوم الموظف الم تص بقيىىىىد 

بسىىىىىىىجىىىل  اأو ميتىىى   احيىىى  المولود 

ب ىىد التىىصكىىد  أو الوفيىىاتالمواليىىد 

أو من لىىىىىىىحىىىة حىىىدوث الو دة 

لوفىىىىاة لتي  اوفقىىىى   ا لإلجراءات ا

 .الو يريلدر بتحديدها قرار من 

لحة حدوث الو دة أو الوفاة 

لإلجراءات التي يلدر  اوفق  

 بتحديدها قرار من الو ير.

أو الوفيات ب د التصكد من لحة 

 احدوث الو دة أو الوفاة وفق  

لإلجراءات التي يلدر بتحديدها 

 قرار من الو ير.

 

 (6مادة )

قيد الط ل مج ول األب أو 

 المت لي عنه

 

 

 (6مادة )

   ننلى ال  وان الفرمي للمننا   

 إما   صود الما  .و

 

 

 (6مادة )

الننمننوافننقنننة مننلننى قننرار  ننجننلننس  -

 نننلى ال  وان الفرمي ب ال واب

 .إما   صود الما  و  للما  

بدال  قررت اللج ة  -  مبار اسننننننت

  لمنننة  نننل ( مجهر  األبرين)

 (6مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

 

 

لط يييي  مجهو  األب  و  ر  رييييد ا

المتخلى عنه باسييييم م ترض، وال 

رتم تضررر اسيييييمه ونسيييييبه إال بناء  

على  مم نهييييا ي من الم ممييييي 

 المختصي.

 

 

 )نص المادة ب د الت ديل(

 ال قانون  يلت م الشىىىى ص المسىىىىئو

بىىىىالتبليغ عن المولود مج ول 

 األب أو اللقيط. 

ويُقيىىىىد الط ىىىىل مج ول األب أو 

اللقيط بىىاسىىىىىىىم م ترا مسىىىىىىىلم 

تغيير اسىىىىىىىمه الديانة، و  يجو  

ونسىىىبه أو ديانته    بحكم ن ائي 

 .من المحكمة الم تلة

للقيط) لفقرت   ( ا لوار   في ا ا

 .األولى وال ان ة    الما  

 )نص المادة ب د الت ديل(
 

 ايلت م الشىىىى ص المسىىىىئول قانون  

بالتبليغ عن المولود مج ول األب 

 . مج ول األبوين أو

 وُيقيىىىىد الط ىىىىل مج ول األب أو

باسىىىىىىىم م ترا  مج ول األبوين

لديانة، و  يجو  تغيير  مسىىىىىىىلم ا

اسىىىمه ونسىىىبه أو ديانته    بحكم 

 .ن ائي من المحكمة الم تلة

 

 

 

 ايلت م الشىىىىىى ص المسىىىىىىئول قانون  

بىىالتبليغ عن المولود مج ول األب 

 . مج ول األبوين أو

ط ىىىىل مج ول األب أو ل قيىىىىد ا  وُي

بىىىاسىىىىىىىم م ترا  مج ول األبوين

مسىىىىىىىلم الىىديىىانىىة، و  يجو  تغيير 

اسىىىىىمه ونسىىىىىبه أو ديانته    بحكم 

 .ن ائي من المحكمة الم تلة
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 (7مادة )

 المكل ون بالتبليغ عن الميالد

 

 

 

 

 
 الممل ون بالتبلرو عن المرالد  م:

   د والد  المولود. -1

مولود  تى  -2 ل   ييييد  قييييارب ا

 الدرجي الرابعي. 

 

 (7مادة )

 

    نننلى ال  وان الفرمي للمنننا 

 إما   صود الما  .و

 

 

 )نص المادة ب د الت ديل(

 

  الميالد همالمكل ون بالتبليغ عن 

 أحد والد  المولود. -1

أحىىد أقىىارب المولود البىىالغين  -2

حتي الىىىدرجىىىة الثىىىانيىىىة ممن 

 حضروا الو دة. 

 (7مادة )

 

الننمننوافننقنننة مننلننى قننرار  ننجننلننس  -

 نننلى ال  وان الفرمي ب ال واب

 .إما   صود الما  و  للما  

 ب د الت ديل()نص المادة 

 

 المكل ون بالتبليغ عن الميالد هم 

 أحد والد  المولود. -1

أحىىىد أقىىىارب المولود البىىىالغين  -2

حتي الىىىىدرجىىىىة الثىىىىانيىىىىة ممن 

 حضروا الو دة. 

 (7مادة )

 

 

 

 

 

 
 المكل ون بالتبليغ عن الميالد هم 

 الفرلرل.أح  وال ي  -1

أح  أ ن ب الفرلرل البنلغين حتى  -2

الاا   اا  ال اان ياا  مفن ح اااااااروا 

 الراللة. 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 .االشخ  المس و  قانون   -3

وتمون مسيييي ولري الممل رن بالتبلرو 

مسيي ولري مباشييرة ب سييب الترترب 

ب  التبلرو من عرر  المت دم. وال ر 

    ص ي.

 

ورمون التبلرو عن المولود شيييامال  

اسمه األو  واسم  بره وجده ألبره 

ته فدن  له ل ب ول ب عا ل لم رمن 

، وال رجول افرمون اسيييييييمه رباعر  

 تسجر  المولود باسم مرمب.

 

 

 .اون  الش ص المسئول قان -3

وتكون مسىىئولية المكل ين بالتبليغ 

مسىىئولية مباشىىرة بحسىىب الترتيب 

المتقدم. وتنت ي هذن المسىىىىىىىئولية 

بقيىىام أحىىدهم بىىالتبليغ، و  يقبىىل 

 ذ  ل ة.التبليغ من  ير 

ات بيان ويجب أن يتضىىىىىىمن التبليغ

وجنسه  االمولود مثل اسمه رباعي  

واسىىىىىىىم -  ن وجىد- ئلتىهولقىب عىا

وأية م لومات أ ر   اوالدته ثالثي  

 تنص علي ا الالئحة التن يذية.

 .اون  الش ص المسئول قان -3

وتكون مسىىىئولية المكل ين بالتبليغ 

مسىىئولية مباشىىرة بحسىىب الترتيب 

المتقدم. وتنت ي هذن المسىىىىىىىئولية 

بىىىالتبليغ، و  يقبىىىل  بقيىىىام أحىىىدهم

 التبليغ من  ير ذ  ل ة.

ت بيانا ويجب أن يتضىىىىىىىمن التبليغ

وجنسىه  االمولود مثل اسىمه رباعي  

واسىىىىىىىم -  ن وجىىد- ئلتىىهولقىىب عىىا

وأية م لومات أ ر   اوالدته ثالثي  

 تنص علي ا الالئحة التن يذية.

 

 .نالشخص الفسئر   ن ر    -3

وتكون مسىىىىىىىئولية المكل ين بالتبليغ 

مسىىىئولية مباشىىىرة بحسىىىب الترتيب 

المتقىىدم. وتنت ي هىىذن المسىىىىىىىئوليىىة 

بقيىىىام أحىىىدهم بىىىالتبليغ، و  يقبىىىل 

 التبليغ من  ير ذ  ل ة.

نات التبليغويجب أن يتضىىىىىىىمن  يا  ب

وجنسىىىه  االمولود مثل اسىىىمه رباعي  

واسم والدته -  ن وجد- ئلتهولقب عا

وأيىىة م لومىىات أ ر  تنص  اثالثيىى  

 علي ا الالئحة التن يذية.

 



103 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 (8مادة )

 مواعيد التبليغ عن الميالد

 

 

 
 

رتم التبلرو عن الموالرييييد خال  

 المواعرد التالري من تاررخ المرالد:

خمسنننننننة  المملسةالم ال   اخل  -1

 مشر يوً ا.

ثالثون  الم ال  خننارج المملسننة -2

 يوً ا.

 

 (8مادة )

   ما  ، لى ال  وان الفرمي لل

 المادة. غوإعادة صو

 

 )نص المادة ب د الت ديل(

يكون التبليغ عن واق ات الميالد 

التي تتم دا ىىىىل المملكىىىىة  الل 

من تاريخ  ا مسىىىىىىة عشىىىىىىر يوم  

من  االميالد، و الل سىىىىىىىتين يوم  

التاريخ ن سىىىىىىىه لتلك التي تحدث 

  ارج المملكة.

 (8مادة )

 الموافقة ملى قرار  جلس ال واب -

   لى ال  وان الفرمي للما  ب

 .د الما  وإما   صو

 )نص المادة ب د الت ديل(

يكون التبليغ عن واق ات الميالد 

التي تتم دا ل المملكة  الل 

من تاريخ  ا مسة عشر يوم  

من  االميالد، و الل ستين يوم  

التاريخ ن سه لتلك التي تحدث 

  ارج المملكة.

 (8مادة )

 

 

 

 

يكون التبليغ عن واق ات الميالد 

التي تتم دا ل المملكة  الل  مسة 

من تاريخ الميالد،  اعشر يوم  

من التاريخ  او الل ستين يوم  

ن سه لتلك التي تحدث  ارج 

 المملكة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 (9مادة )

  لدار ش ادة الميالد

 

 

 

 

 

 
( من   ا 6بمراعاة   مام المادة  

ال انون، رتم إصييدار شييهادة مرالد 

للمولود معلوم الوالدرن بشييرط  ال 

ت   مدة ال م  عن سيييييتي  شيييييهر 

 (9مادة )
 

   ما    لى ال  وان الفرمي لل

 .إعادة صوغ المادةو

 

 

 

 )نص المادة ب د الت ديل(

( من 6بمراعىىاة أحكىىام المىىادة )

هذا القانون، يتم  لىىىدار شىىى ادة 

ميالد للمولود م لوم الوالىىىىدين 

 (9مادة )

الننمننوافننقنننة مننلننى قننرار  ننجننلننس  -

 نننلى ال  وان الفرمي ب ال واب

 .إما   صود الما  و  للما  

اسننننننتبنندال مبننار   قررت اللج ننة -

(   ل الفرلرل مجهر  األبرين)

 (.لقيط ن الفرلرلمبار  )

 )نص المادة ب د الت ديل(

( من هذا 6بمراعاة أحكام المادة )

القانون، يتم  لدار ش ادة ميالد 

للمولود م لوم الوالدين بشرط أ  

 (9مادة )

 

 

 

 

 

 

( من هذا 6بمراعاة أحكام المادة )

القانون، يتم  لدار ش ادة ميالد 

للمولود م لوم الوالدين بشرط أ  
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

قمررييييي من تيييياررخ إبرام ع ييييد 

اللواج، فدن قلت مدة ال م  عن 

المييدة الميي مورة  و مييان المولود 

لدرن  و    منهما  عرر معلوم الوا

ال ر  ب  قرد المولود وال تصيييييييدر 

شهادة مرالد له إال بعد إ بات نسبه 

وصييييييييييدور  مم من الم ممييييي 

  المختصي.

قل مدة الحمل عن  بشىىىىىىىرط أ  ت

سىىىىىىىتة أشىىىىىىى ر قمرية من تاريخ 

و  ت يد علي  برام عقد ال واج، 

سىىنة قمرية من تاريخ الطالق أو 

الوفىىاة، فىىإن  ىىال ىىت مىىدة الحمىىل 

المواعيىىىد المىىىذكورة بغير مبرر 

أو  اأو كىىان المولود لقيطىى   طبي،

لم ي لم أ  من والىىديىىه فال يقبىىل 

ش ادة  قيد المولود و  تلدر له 

سبه  ب بموجميالد    ب د  ثبات ن

حىىكىىم نىى ىىىىائىىي مىىن الىىمىىحىىكىىمىىىىة 

 .الم تلة

تقل مدة الحمل عن ستة أش ر 

قمرية من تاريخ  برام عقد 

علي سنة قمرية و  ت يد ال واج، 

من تاريخ الطالق أو الوفاة، فإن 

 ال ت مدة الحمل المواعيد 

أو كان  المذكورة بغير مبرر طبي،

أو لم ي لم  مج ول األبوينلمولود ا

أ  من والديه فال يقبل قيد 

المولود و  تلدر له ش ادة ميالد 

بموجب حكم    ب د  ثبات نسبه 

 .ن ائي من المحكمة الم تلة

تقل مدة الحمل عن ستة أش ر 

قمرية من تاريخ  برام عقد ال واج، 

و  ت يد علي سنة قمرية من تاريخ 

الطالق أو الوفاة، فإن  ال ت مدة 

الحمل المواعيد المذكورة بغير 

مج ول لمولود أو كان ا مبرر طبي،

أو لم ي لم أ  من والديه  األبوين

فال يقبل قيد المولود و  تلدر له 

ش ادة ميالد    ب د  ثبات نسبه 

بموجب حكم ن ائي من المحكمة 

 .الم تلة



106 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 (10مادة )

  جراءات التبليغ عن الوفاة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

است دا  مسمى ال ص  ال ال  

 ،إجراءات تبلرو وقرد الوفرات

، 12، 11، 10ورتضمن المواد  

العناورن (، و  ا 17، 14، 13

ال رعري للمواد  إجراءات التبلرو 

عن الوفاة، الممل ون بالتبلرو عن 

الوفاة، مواعرد التبلرو عن 

الوفرات، التبلرو عن ج ي إنسان 

مجهو ، تصررل الدفن، البالعات 

 المتاخرة عن المرالد  و الوفاة(.

 (10مادة )
 

 الموافقة ملى قرار  جلس ال واب -

باست داث  سمى الفةل ال الث 

 إجراءات تبل غ وق د الوف ات
  12  11  10ويتنم  الموا  )

(  و لى ال  اوي  17  14  13

الفرم ة للموا  )إجراءات التبل غ 

م  الوفا   المسلفون بالتبل غ م  

الوفا    وام د التبل غ م  

 نالوف ات  التبل غ م  ج ة إنسا

 ج ول  تةري  الدف   

 ال لل الثالث 

  جراءات تبليغ وقيد الوفيات

 (10)مادة 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ال لل الثالث

  جراءات تبليغ وقيد الوفيات

 (10مادة )

 

  ما   لى ال  وان   الفرمي لل

 .إعادة صوغ المادةو

 

 

 

 )نص المادة ب د الت ديل(

البال ات المتاخر  م  الم ال  او 

 الوفا (.

 ال لل الثالث

  جراءات تبليغ وقيد الوفيات

 (10مادة )

الننمننوافننقنننة مننلننى قننرار  ننجننلننس  -

 نننلى ال  وان الفرمي ب ال واب

 إما   صود الما  و  للما  

اسننننننتبنندال  لمننة  قررت اللج ننة -

( الجهاان   ننل  لمننة ) الهيئاا ()

 الب د )ب(.الوار   في 

 )نص المادة ب د الت ديل(
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

داخييي  فور  يييدو   ييياليييي وفييياة 

الغ بدب ار وم المملا قانون  المملمي 

طبرب الصييييييي ي المخت  لتوقرت 

المشييييا الطبي على المتوفى فد ا 

الوفيياة طبرعرييي ر رر   بييت لييه  ن

ب لك رسيييييلمه إلى المملا  اإخطار  

لتسيييلرمه للموظا المخت   اقانون  

 ل رد المتوفى بسج  الوفرات.

 

 

 

وفي  ييياليييي إ ا تشيييييييميييك طبريييب 

قد  فاة  الصييييييي ي المخت   ن الو

 ر  حاا و  حاانلاا  و اانة باااحاا   .أ

الفسااااااتشاااااافيااانت أو الفرا   

الصاااااايي  لاخل الففلج  يقرو 

الطبي  الفعنلج بتر يع الجشف 

فتر ى،  اااإ ا  ل لطبي على ا ا

 ااان اااا الر ااانة طبيعيااا  و ااا  

ن  باااللاااك علياااه تيرير إخطااا

 نيساااااالفااه إلى الفجلف  اان ر اا  

لتسااااااليفااه للفرصف الفختص 

 لقي  الفتر ى بسجل الر ينت.

أمىىا  ذا كىىانىىت الوفىىاة  ىىارج 

المسىىىىىىىتشىىىىىىى يىىات أو المراك  

 ر  حاا و  حاانلاا  و اانة باااحاا   .أ

فيااانت أو الفرا    الفساااااااتشااااااا

الصاااااايياا  لاخاال الففلجاا  يقرو 

الطبي  الفعنلج بتر يع الجشااااف 

الطبي على الفتر ى،  إ ا  ن ا 

الر نة طبيعي  و   عليه تيرير 

إخطن  بللك يسااالفه إلى الفجلف 

لتساااااااليفاااه للفرصف  ن ااان ر ااا  

لفتر ى بسااااااجل الفختص لقي  ا

 الر ينت.

أمىىىا  ذا كىىىانىىىت الوفىىىاة  ىىىارج 

المسىىىىىىىتشىىىىىىى يىىىىات أو المراك  

 

 ر  حاا و  حاانلاا  و اانة باااحاا   .أ

فيااانت أو الفرا    الفساااااااتشااااااا

الصاااااايياا  لاخاال الففلجاا  يقرو 

الطبي  الفعنلج بتر يع الجشااااف 

الطبي على الفتر ى،  إ ا  ن ا 

الر نة طبيعي  و   عليه تيرير 

إخطن  بللك يسااالفه إلى الفجلف 

لتساااااااليفاااه للفرصف  ن ااان ر ااا  

الفختص لقي  الفتر ى بسااااااجل 

 الر ينت.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

ر طبرعريييي ر وم بيييدبالغ تمون عر

الجهي ال ضيييا ري المختصيييي لتندب 

الطبرب الشرعي المخت  إلعداد 

ت ررر فني ر دد فره سيييبب الوفاة، 

وت وم الجهي ال ضيييا ري المختصيييي 

بييدخطييار الموظا المخت  ل رييد 

باإلخطار  المتوفى على  ن ر رفق 

طبرييييب  ل ت ررر ا من  نسييييييييخييييي 

 الشرعي.

 

وفي  ييياليييي  يييدو   ييياليييي وفييياة 

 ررني خييارج المملمييي لمواطن ب

ر وم الموظا المخت  بييييدبالغ 

اللىىىحية أو كانت  ير طبي ية 

لوجود شىىىىىىىب ىىة جنىىائيىىة ت ين 

 بالغ مرك  الشىىىىىىىرطة  ت اذ 

الال م بندب الطبيب الشىىىىرعي 

لتحديد سىىبب الوفاة مع  ل امه 

بىىىىإ طىىىىار الموظف الم تص 

في علي أن يُرفق لقيىىىىد المتو

بىاإل طىار نسىىىىىىى ىة من تقرير 

 .الطبيب الشرعي

إ ا تاار ااي مااراطاان بااياارياا ااي  .ب

خااان ج الففلجااا  و ااا  على 

الاافاارصااف الاافااخااتااص إبااال  

اللىىىىىىىحية أو كانت  ير طبي ية 

لوجود شب ة جنائية ت ين  بالغ 

مرك  الشىىىىىىىرطىىة  ت ىىاذ الال م 

بندب الطبيب الشىىىىىىرعي لتحديد 

سىىىىبب الوفاة مع  ل امه بإ طار 

الموظف الم تص لقيد المتوفي 

 علي أن يُرفق باإل طار نسىىىىى ة

 من تقرير الطبيب الشرعي.

 

إ ا تاار ااي مااراطاان بااياارياا ااي  .ب

خااان ج الففلجااا  و ااا  على 

الاافاارصااف الاافااخااتااص إبااال  

أمىىىىا  ذا كىىىىانىىىىت الوفىىىىاة  ىىىىارج 

المستش يات أو المراك  اللحية 

أو كىىىانىىىت  ير طبي يىىىة لوجود 

شىىىىىىىب ة جنائية ت ين  بالغ مرك  

الشىىىىىىىرطىىة  ت ىىاذ الال م بنىىدب 

الطبيب الشىىىىىرعي لتحديد سىىىىىبب 

الىىوفىىىىاة مىىع  لىى امىىىىه بىىىىإ ىىطىىىىار 

في الموظف الم تص لقيىىىد المتو

علي أن يُرفق باإل طار نسىىىىىىى ة 

 من تقرير الطبيب الشرعي.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

جهال بدخطار وشيييييييهادة الوفاة ال

على مييي  منهميييا من  امصيييييييييدقييي  

السيييييي ارة  و ال نصييييييلري  و ممتب 

 التم ر  الدبلوماسي المخت .

ن  باانإلخطاان  وةااااااهاانلة الجهاا

على  ل م هفن  نالر نة مصااا    

من السااافن ة أو الق صااالي  أو 

ل بلرمنسااااااي  يل ا مجت  التف 

 .الفختص بيس  األحرا 

 

باانإلخطاان  وةااااااهاانلة  الهيئاا 

على  ل م هفن  نالر نة مصاااا    

من الساااافن ة أو الق صاااالي  أو 

مجتاا  التف ياال الاا بلرماانسااااااي 

 الفختص بيس  األحرا .

إ ا تر ي مراطن بيري ي خن ج  .ب

الففلجااا  و ااا  على الفرصف 

بنإلخطن   الهيئ الفختص إبال  

على  ل  نوةااهنلة الر نة مصاا    

م هفن من الساافن ة أو الق صاالي  

أو مجت  التف يل ال بلرمنسااااااي 

 الفختص بيس  األحرا .

 (11مادة )

 المكل ون بالتبليغ عن الوفاة

 

 

 
 

 (11مادة )
 

   ننلى ال  وان الفرمي للمننا  

 إعادة صوغ المادة.و

 

 (11مادة )

 الموافقة ملى قرار  جلس ال واب -

  للما   لى ال  وان الفرمي ب

 .إما   صود الما  و

 

 (11مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

الممل ون بيييالتبلرو عن الوفييياة  م 

    من:

 

د   ييد والييد  المتوفى  و   يي -1

ضرن إ ا مييييان  ل لبييييا بنييييا ييييه ا  

 .ا اضر  

 

 

من  ضيير الوفاة من األقارب  -2

 البالضرن.

 

 

 )نص المادة ب د الت ديل(

يُكلف بالتبليغ عن الوفاة، أ  من 

األشىىىىىىى ىىاص التىىالي ذكرهم علي 

 الترتيب 

أح  أصر  الفتر ى أو  روعه  -1

البنلغين أو أ وا ه أو أ ن به 

ال ااانل ااا  مفن حتى الااا   ااا  

 ح روا الر نة.

 

مان يُاقايا  ماع الافاتار اى  اي  -2

مسااجن واح  من البنلغين ولر 

 ل  يجن من أ ن به.

 )نص المادة ب د الت ديل(

يُكلف بالتبليغ عن الوفاة، أ  من 

األشىىىىىىى ىىاص التىىالي ذكرهم علي 

 الترتيب 

أح  أصاار  الفتر ى أو  روعه  -1

بنلغين أو أ وا ه أو أ ن به  ال

حتى الااا   ااا  ال ااانل ااا  مفن 

 ح روا الر نة.

 

قااياا  مااع الاافااتاار ااى  ااي  -2 ماان يااُ

ولر مسااااجن واح  من البنلغين 

 ل  يجن من أ ن به.

 

 

يُكلف بىىالتبليغ عن الوفىىاة، أ  من 

األشىىىىىىى ىىىاص التىىىالي ذكرهم علي 

 الترتيب 

أح  أصااااار  الفتر ى أو  روعه  -1

أ اان بااه الباانلغين أو أ وا ااه أو 

ل ااا  مفن  ل ااان حتى الااا   ااا  ا

 ح روا الر نة.

 

من يُقي  مع الفتر ى  ي مساااجن  -2

واحاا  من الباانلغين ولر ل  يجن 

 من أ ن به.

 



112 
 

نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

متوفى في  -3 ل من ر طن مت ا

 مسمن وا د من البالضرن.

 
 

طبرب الصييييييي ي ال    جرى  -4

 المشا على المتوفى.

صييييا ب الم    و الشييييخ   -5

لت  بددارته، إ ا  صييييييي ال ا م 

الوفاة في فندق  و مستش ى  و 

مدرسييي  و سييجن  و    م   

 . خر

 

 

 

الطبياا  الفعاانلج الاالي أ رى  -3

 الجشف على الفتر ى.

 

الطبياا  الشاااااارعي  ي حاانلاا   -4

الر نة خن ج الفسااتشاافينت أو 

 و رل ةبه    ن ي .

صااااانح  الفيل أو الشاااااخص  -5

القاان   بااإلا تااه إ ا حصاااااالااا 

 ي    ق أو مسااتشاافى  الر نة

أو م  ساااااا  أو مجنق عفل أو 

 أي ميل آخر.

 

الطبياا  الفعاانلج الاالي أ رى  -3

 الجشف على الفتر ى.

 

الطبياا  الشاااااارعي  ي حاانلاا   -4

الر نة خن ج الفساااتشااافينت أو 

 و رل ةبه    ن ي .

صاااااانح  الفيل أو الشااااااخص  -5

القاان   بااإلا تااه إ ا حصاااااالااا 

الر نة  ي    ق أو مساااتشااافى 

أو م  سااااااا  أو مجنق عفل أو 

 أي ميل آخر.

 

الطبيااا  الفعااانلج الااالي أ رى  -3

 الجشف على الفتر ى.

 

الطبي  الشرعي  ي حنل  الر نة  -4

خن ج الفساااااتشااااافينت أو و رل 

 ةبه    ن ي .

صااااااانح  الفيل أو الشااااااخص  -5

ته إ ا حصااالا الر نة القن   بإلا 

 ي    ق أو مستشفى أو م  س  

 أو مجنق عفل أو أي ميل آخر.

 

م ير مؤسس  اإلصالح والتاايل  -6

إ ا  ن ا الر نة لاخل أح  مرا   
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

 

 

 

 

الموظا المخت   ا  علمه  -6

بواقعييييي الوفيييياة التي ت ييييد  

 خارج المملمي.

 

وتمون مسيييي ولري الممل رن بالتبلرو 

عن الوفياة مسييييييي ولريي مبياشيييييييرة 

م ير مؤسااااااساااااا  اإلصااااااالح  -6

والتاايل إ ا  ن ا الر نة لاخل 

أح  مرا   الفؤساااااسااااا ، وال 

يااال ر الفجااانق  ي ةااااااهااانلة 

الاار ااانة، وتاا اا اا  الااال اايااا  

الت فياااليااا  إ راتات التبلي  

الاافااعاافاار  بااهااان  ااي و ا ة 

 .الصي 

 

الفرصف الفختص حن  علفه  -7

الر ااانة التي تيااا   برا عااا  

 خن ج الففلج .

اإلصااااااالح م ير مؤسااااااسااااااا   -6

والتاايل إ ا  ن ا الر نة لاخل 

أح  مرا   الفؤسااااااساااااا ، وال 

يل ر الفجنق  ي ةهنلة الر نة، 

فياااليااا   ت  ل لال يااا  ا وت    ا

إ راتات التبلي  الفعفر  بهاان 

 . ي و ا ة الصي 

 

 

الفرصف الفختص حاان  علفااه  -7

برا عااا  الر ااانة التي تيااا   

 خن ج الففلج .

الفؤسااساا ، وال يل ر الفجنق  ي 

ةااااااهنلة الر نة، وت    الال ي  

ي   ل ب ت ل فياااليااا  إ راتات ا ت  ل ا

 .الفعفر  بهن  ي و ا ة الصي 

 

 

تص حااان  علفاااه الفرصف الفخ -7

برا ع  الر نة التي تي   خن ج 

 الففلج .

وتجرق مساااائرلي  الفجلفين بنلتبلي  

عن الر اانة مساااااائرلياا  مباانةاااااارة 

بيسااااااا  الترتي  الفتق و، وت تفى 

ي  إ ا  نو أي م ه   ال  الفساااااائرل
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

ب سييييييب الترترب المت دم، وتنت ي 

  ه المسييييييي ولري إ ا قام    منهم 

 بالتبلرو.

وتجرق مسئرلي  الفجلفين بنلتبلي  

عن الر نة مساااااائرلي  مبنةاااااارة 

بيساااا  الترتي  الفتق و، وت تفى 

ال  الفساااااائرلي  إ ا  نو أي م ه  

بنلتبلي ، وال يُقبل التبلي  من غير 

 . ي صف 

 

وتجرق مسئرلي  الفجلفين بنلتبلي  

الر نة مساااااائرلي  مبنةاااااارة عن 

بيسااااا  الترتي  الفتق و، وت تفى 

ال  الفساااااائرلي  إ ا  نو أي م ه  

بنلتبلي ، وال يُقبل التبلي  من غير 

  ي صف .

 

باانلتبلي ، وال يُقباال التبلي  من غير 

  ي صف .

 

 (12مادة )

 مواعيد التبليغ عن الوفيات

 

 

 

 (12مادة )
 

   ما    لى ال  وان الفرمي لل

 إعادة صوغ المادة.و

 

 (12مادة )

 الموافقة ملى قرار  جلس ال واب -

  ال  وان الفرمي للما    لىب

 .إما   صود الما  و
 

 (12مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

 

التبلرو عن الوفرييييات خال  رتم 

 المواعرد التالري من تاررخ الوفاة:

الوفيياة داخيي  المملمييي:  مييان  -1

 و ربعرن ساعي.

المملمي:  ال ون الوفاة خارج  -2

 .اروم  

 )نص المادة ب د الت ديل(

 

يكون التبليغ عن واق ىىىة الوفىىىاة 

دا ىىىىل المملكىىىىة  الل التي تتم 

اثنتين وسىىب ين سىىاعة من تاريخ 

 ااة، وتكون المدة سىىىتين يوم  الوف

من تاريخ الوفاة  ذا حدثت  ارج 

 .المملكة

 )نص المادة ب د الت ديل(

 يكون التبليغ عن واق ة الوفاة

التي تتم دا ل المملكة  الل 

اثنتين وسب ين ساعة من تاريخ 

 االوفاة، وتكون المدة ستين يوم  

من تاريخ الوفاة  ذا حدثت  ارج 

 المملكة.

 

يكون التبليغ عن واق ة الوفاة التي 

تتم دا ل المملكة  الل اثنتين 

وسب ين ساعة من تاريخ الوفاة، 

من تاريخ  اوتكون المدة ستين يوم  

 الوفاة  ذا حدثت  ارج المملكة.

 (13مادة )

 التبليغ عن جثة  نسان مج ول
 

 

 (13)مادة 

 

   نننلى ال  وان الفرمي للمنننا   -

الوار   "مجهر "  لى  لمة و

 (13مادة )

 

الننمننوافننقنننة مننلننى قننرار  ننجننلننس  -

ال  وان الفرمي  نننلى ب ال واب

 (13مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

 

 

 

 

إ ا ع  ر على ج ي إنسان مجهو ، 

رو عنها وقرد ا بسيييييج  رمون التبل

لإلجراءات التي  االوفرييييات طب يييي  

  ت دد ا الال  ي التن ر ري.

"إ ا ُع ر على   اا   ب نند مبننار 

 الوار   في بداية الما  .إ سنق" 

 

 )نص المادة ب د الت ديل(

إ ا ع  ر على ج ي إنسييييييان، رمون 

و عنهيييا وقريييد يييا بسيييييييجييي  التبلر

لإلجراءات التي  االوفرييييات طب يييي  

 ت دد ا الال  ي التن ر ري.

"مجهر "  لى  لمة   وللما  

"إ ا ُع ر  الوار   ب ننند مبنننار 

الوار   في على     إ سااااااانق" 

 .بداية الما  

 )نص المادة ب د الت ديل(

إ ا ع  ر على ج ي إنسان، رمون 

و عنها وقرد ا بسج  الوفرات التبلر

لإلجراءات التي ت دد ا  اطب   

 الال  ي التن ر ري.

 

 

 

 

 

 

إ ا ع  ر على ج ي إنسان، رمون 

و عنها وقرد ا بسج  الوفرات التبلر

لإلجراءات التي ت دد ا  اطب   

 الال  ي التن ر ري.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 (14مادة )

 تلريح الدفن

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في  الي الوفاة الطبرعري ال رجول 

دفن الج ييييي بضرر تصيييييييررل من 

طبريييب الصييييييي يييي المخت  في 

 (14مادة )

 ( ب د  عادة الترقيم15مادة )
 

 

   ننلى ال  وان الفرمي للمننا   

إما    ع   إما   صننود الما  و

( لتةننننننب  14ترق م المنننا   )

 ( ب د إما   الترق م.15الما   )

 

 )نص المادة ب د الت ديل(
 

  يجو  دفن الجثىىىة في حىىىالىىىة 

الوفاة الطبي ية    بتلىىىىىريح من 

الطبيىىىىب الم ىىىىالج أو الطبيىىىىب 

 (14مادة )
 

 

الننمننوافننقنننة مننلننى قننرار  ننجننلننس  -

 نننلى ال  وان الفرمي ب ال واب

 ع   إما   صننود الما    وللما  

( لتةننب  14إما   ترق م الما   )

 .( ب د إما   الترق م15الما   )

 المادة ب د الت ديل()نص 

  يجو  دفن الجثة في حالة الوفاة 

الطبي ية    بتلريح من الطبيب 

الم الج أو الطبيب الشرعي. أما 

 (14مادة )
 ب د  عادة الترقيم (51مادة )

 

 

 

 

 

 

 

  يجو  دفن الجثة في حالة الوفاة 

الطبي ية    بتلريح من الطبيب 

الم الج أو الطبيب الشرعي. أما  ذا 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

إ ا وجدت شبهي وولارة الص ي، 

تييد  على  ن الوفيياة جنييا رييي،  و 

ظييروا تييييدعييو إلييى  لييييك، فييال 

رصرح بالدفن إال بعد إبالغ الجهي 

ال ضيييا ري المختصيييي، وال صيييو  

عد  لدفن ب با ها  على تصيييييييررل من

إرداع الطبرب الشيييييييرعي ت ررره، 

وعلى  ارس الم برة عدم السماح 

عد اسيييييييتالمه  بدفن    ج ي إال ب

 لتصررل الدفن.

 

 

 

وجدت شىىىىب ة الشىىىىرعي. أما  ذا 

تدل علي أن الوفاة جنائية فال يتم 

الىىىدفن    ب ىىىد الحلىىىىىىىول علي 

 .تلريح بذلك من النيابة ال امة

 ذا وجدت شب ة تدل علي أن 

الوفاة جنائية فال يتم الدفن    ب د 

الحلول علي تلريح بذلك من 

 .النيابة ال امة

وجدت شب ة تدل علي أن الوفاة 

جنائية فال يتم الدفن    ب د 

الحلول علي تلريح بذلك من 

 .النيابة ال امة
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 (15مادة )

 اكتمال التسجيل
 

د ا م رييير عتبر المولود  و المتوفى 

بسج  الموالرد  و الوفرات،  سب 

 ال الي، عند إتمام ال رد.

 (15مادة )

 اكتمال التسجيل

 

  مادة، مت إعادة ترقرم   ا ال

 المواد الال  ي.

 

 (15مادة )
 

 

لننمننوافننقنننة مننلننى قننرار  ننجننلننس ا -

ب نننلى المنننا    وإمنننا    ال واب

 .ترق م الموا  الال قة

 

 

 

 (16مادة )

است راج ش ادة الميالد أو 
 الوفاة

 

 

 

 

است داث  سمى الفةل الرابع 

ال ج ة وسرية الب انات واستخراج 

ويتنم    والوفا  ش ا ات الم ال 

(  20  19  18  16الموا  )

 (16مادة )

 

 لمواف ي على قرار مجلس النوابا

باست دا  مسمى ال ص  الرابت 

ال جري وسرري البرانات واستخراج 

ويتنم   شهادات المرالد والوفاة

 الفصل الرابع

اليجي  وسري  البين نت  

 والر نة واستخراج ةهنلات الفيالل

 (16منلة )

 ( بع  إعنلة التر ي 19منلة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و لى ال  اوي  الفرم ة للموا  

)استخراج ش ا   الم ال  او الوفا   

الف ص والت ق ق  السرية  

 ال ج ة(.

 

الفصل الرابع اليجي  وسري  

البين نت واستخراج ةهنلات 

 الفيالل والر نة

 (16منلة )

 ( بع  إعنلة التر ي 19منلة )

 

(  20  19  18  16الموا  )

و لى ال  اوي  الفرم ة للموا  

)استخراج ش ا   الم ال  او الوفا   

الف ص والت ق ق  السرية  

 ال ج ة(.

 

الفصل الرابع اليجي  وسري  

البين نت واستخراج ةهنلات 

 الفيالل والر نة

 (16منلة )

 ( بع  إعنلة التر ي 19منلة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

 

 

 

لم     ص ي ال ق في استخراج 

شيييييييهييييادة مرالد  و وفيييياة تتعلق 

بالشييييخ  المولود  و المتوفى  و 

باصييييوله  و ب روعه  و بالواجه، 

و لييييك على الن و اليييي   تبرنييييه 

 الال  ي التن ر ري.

 

 

 

  المواف ييي على ن  المييادة ممييا

ورد في مشييييروع ال انون، مت 

 يي ا العنوان ال رعي للمييادة، 

تضررر موقت المييييادة وإعييييادة و

 (.19ترقرمها لتصبل برقم  

  جلس ال وابالموافقة ملى قرار  -

نص الما    ما  الموافقة ملىب

ور  في  شروع القانون   ع 

 لى ال  وان الفرمي للما    

تغ  ر  وقع الما   وإما   و

 .(19ترق م ا لتةب  برقم )

 

 

 

 

 

 

لم     ص ي ال ق في استخراج 

شهادة مرالد  و وفاة تتعلق بالشخ  

المولود  و المتوفى  و باصوله  و 

ب روعه  و بالواجه، و لك على 

 الن و ال   تبرنه الال  ي التن ر ري.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 (17مادة )

البال ات المتص رة عن الميالد أو 

 الوفاة

 

 

 

 

 

 

 (17مادة )

 ( ب د  عادة الترقيم14مادة )

 

   ننلى ال  وان الفرمي للمننا   

  ننل  (إ ا ُو اا    إ الل مبننار  )

( في  ي حاانلاا  و رلمبننار  )

صنندر الفقر  األولى    الما    

وإما   صنن ا ة الفقرت   ال ان ة 

تةننويب الخطا و  وال ال ة    ا

لمنننة )ثالث  (  في   ل  وي  ا

الوار   بالفقر  األولى لتةننننب  

تغ  ر  وقع المننا     و)ثالثون(

 (17مادة )
 

 

الننمننوافننقنننة مننلننى قننرار  ننجننلننس  -

 نننلى ال  وان الفرمي ب ال واب

 (إ ا ُو     إ الل مبار  )  وللما  

(  ي حاانلاا  و رل  ننل مبننار  )

في صننننننننندر الفقر  األولى    

الفقرت    الما    وإما   صنننن ا ة

ب تةننننننوي  وال ان ة وال ال ة    ا

الخطا ال  وي في  لمة )ثالث  ( 

بالفقر  األولى لتةننننننب    الوار 

تغ  ر  وقع المنننا     و)ثالثون(

 (17مادة )

 ( ب د  عادة الترقيم14مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

 

 

 

 في  الي وجود ع ر لدى المملا

بالتبلرو عن المرالد  و الوفاة  ا  

برنييه وبرن التبلرو خال  المواعرييد 

انون، الم ررة بموجيييب  ييي ا ال ييي

بيي لييك  ار ييدم المملا بييالتبلرو طلبيي  

 رس خال  موعد  قصييييييياه إلى الر

من تييياررخ انتهييياء  ا ال رن رومييي  

به   ا الع ر  االمرعاد الم رر مبرن  

لتةننننننب  برقم  وإما   ترق م ا

(14). 

 

 

 )نص المادة ب د الت ديل(

ع ر لدى المملا بالتبلرو   ذا ُوِجد  

عن المرالد  و الوفيياة  ييا  برنيييه 

عرييييد  موا ل رو خال  ا ل ب ت ل رن ا وب

انون، الم ررة بموجيييب  ييي ا ال ييي

بيي لييك  ار ييدم المملا بييالتبلرو طلبيي  

إلى الر رس خال  موعد  قصييييييياه 

من تييياررخ انتهييياء  ارومييي   ثالثون

إما   ترق م ا لتةننننننب  برقم  ع 

(14.) 

 

 )نص المادة ب د الت ديل(

ع ر لدى المملا بالتبلرو   ذا ُوِجد  

عن المرالد  و الوفييياة  يييا  برنيييه 

عرييييد  موا ل رو خال  ا ل ب ت ل رن ا ب و

انون، ر دم الم ررة بموجب   ا ال 

لى بيي لييك إ االمملا بييالتبلرو طلبيي  

الر رس خال  موعييييد  قصيييييييييياه 

من تييياررخ انتهييياء  ارومييي   ثالثون

به   ا الع ر  االم رر مبرن  المرعاد 

 

 

 
ِجد   بالتبلرو   ذا ُو لدى المملا  ع ر 

عن المرالد  و الوفاة  ا  برنه وبرن 

لتبلرو خال  المواعرييييد الم ررة  ا

انون، ر دم المملا بموجب   ا ال 

بييي ليييك إلى الر رس  ابيييالتبلرو طلبييي  

من  اروم   ثالثونخال  موعد  قصاه 

 االم رر مبرنيي  تيياررخ انتهيياء المرعيياد 

بييه مييا ر رييد  ابييه  يي ا العيي ر ومرف يي  

 .الرسم الم ررسداد 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

به ما ر رد سييييييداد الرسيييييم  اومرف   

 الم رر.

رجيييب  ن ربيييت الر رس  و من و

وضيييه في الطلب خال  خمسيييي ر 

من تاررخ ت درمه، وفي  اعشر روم  

طلب رجب  ن رمون  الي رفض ال

 ، ورعتبر مضيا  ا الرفض مسبب  

من تيييياررخ ت ييييدرم  ا ال ون روميييي  

الطلييب دون إصييييييييدار قرار فرييه 

 بم ابي رفض ضمني له.

ي  الي رفض الطلب صيييرا ي  وف

لود  و ال ر ريييد المو ا و ضيييييييمنييي  

المتوفى إال بعيييد صيييييييييدور  مم 

به   ا الع ر  االم رر مبرن  المرعاد 

به ما ر رد سييييييداد الرسيييييم  اومرف   

 .الم رر

ويجىىىب أن يبىىىت الرئيس أو من 

ي وضىىىىىىىه في الطلب  الل ثالثين 

م   مه، وي تبر  ايو قدي تاريخ ت من 

مضىىىىىىي تلك المدة دون  لىىىىىىدار 

فيىىه بمثىىابىىة الموافقىىة علي  قرار

 الطلب.

 

و  يُقيىىد المولود أو المتوفي في 

حىىالىىة رفا الطلىىب    بموجىىب 

به ما ر رد سييييييداد الرسييييييم  اومرف   

 .الم رر

ويجىىىب أن يبىىىت الرئيس أو من 

ي وضىىىىىىىه في الطلب  الل ثالثين 

من تىىاريخ تقىىديمىىه، وي تبر  ايومىى  

مضي تلك المدة دون  لدار قرار 

 الموافقة علي الطلب. فيه بمثابة

 

 

و  يُقيىىد المولود أو المتوفي في 

حىىالىىة رفا الطلىىب    بموجىىب 

 

ويجىىىىب أن يبىىىىت الرئيس أو من 

ي وضىىىىىىىىه في الطلىىب  الل ثالثين 

من تىىاريخ تقىىديمىىه، وي تبر  ايومىى  

مضىىي تلك المدة دون  لىىدار قرار 

 فيه بمثابة الموافقة علي الطلب.

 

 

و  يُقيد المولود أو المتوفي في 

حالة رفا الطلب    بموجب حكم 

 ن ائي من المحكمة الم تلة.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

نهييا ي من الم ممييي المختصييييييييي 

 ب لك.

 

حىىكىىم نىى ىىىىائىىي مىىن الىىمىىحىىكىىمىىىىة 

 .الم تلة

حىىكىىم نىى ىىىىائىىي مىىن الىىمىىحىىكىىمىىىىة 

 الم تلة.

 (18مادة )

 ال حص والتحقيق

 

 

 

 

 

 (18مادة )

 ( ب د  عادة الترقيم16مادة )

 

   ننلى ال  وان الفرمي للمننا   

يقرو باااإبال  ) إ الل مبنننار و

   ننل مبننار  ال ياانباا  العاانماا (

يقرو بإبال  الجهنت الق ن ي  )

الوار   في السننطر ( الفختصاا 

 ع تغ  ر  المنننا   األخ ر    

 (18مادة )
 

 

الننمننوافننقنننة مننلننى قننرار  ننجننلننس  -

 نننلى ال  وان الفرمي ب ال واب

يقرو ) إ الل مبنننار   وللمنننا  

  ننل  بااإبال  ال ياانباا  العاانماا (

الجهااانت يقرو باااإبال  ) مبنننار 

 الوار   في( الق ن ي  الفختص 

 (18مادة )

 ( ب د  عادة الترقيم16مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

 

 

على الر رس  و من ر وضيييييه عند 

قرام    شيييخ  بدرداع مسيييتندات 

 و برييانييات  و معلومييات  و عنييد 

طلبييه ال صيييييييو  على    منهييا 

بموجييب   مييام  يي ا ال ييانون  ن 

رتامد من صيي ي ودقي وسييالمي ما 

رراد إرداعه  و طلبه بمافي الطرق 

المتا ي، وفي  الي الشييك في عدم 

ر وم بييدبالغ الجهييات صييييييي تهييا 

 وقع المنننا   وإمنننا   ترق م نننا 

 .(16) لتةب  برقم

 

 )نص المادة ب د الت ديل(

 

على الر رس  و من ر وضيييييه عند 

قرام    شيييخ  بدرداع مسيييتندات 

 و برييانييات  و معلومييات  و عنييد 

طلبييه ال صيييييييو  على    منهييا 

بموجييب   مييام  يي ا ال ييانون  ن 

رتامد من صيي ي ودقي وسييالمي ما 

اعه  و طلبه بمافي الطرق رراد إرد

المتا ي، وفي  الي الشييك في عدم 

 ع  السننننننطر األخ ر    المننا   

تننغنن نن ننر  ننوقننع الننمنننا   وإمنننا   

 .(16ترق م ا لتةب  برقم )

 )نص المادة ب د الت ديل(

 

على الر رس  و من ر وضييييييه عند 

قرام    شيييخ  بدرداع مسيييتندات 

 و برييانييات  و معلومييات  و عنييد 

طلبيييه ال صيييييييو  على    منهيييا 

بموجيييب   ميييام  ييي ا ال يييانون  ن 

رتامد من صييي ي ودقي وسيييالمي ما 

رراد إرداعه  و طلبه بمافي الطرق 

المتا ي، وفي  الي الشيييك في عدم 

 

 

 

 
على الر رس  و من ر وضييييييييه عند 

قرام    شيخ  بدرداع مسيتندات  و 

برييانييات  و معلومييات  و عنييد طلبييه 

ال صيييييييو  على    منهيا بموجييب 

  مييام  يي ا ال ييانون  ن رتييامييد من 

ص ي ودقي وسالمي ما رراد إرداعه 

 و طلبه بمافي الطرق المتا ي، وفي 

يقوم  الي الشييييك في عدم صيييي تها 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

ال ضييييييييا رييي المختصييييييييي التخييا  

 اإلجراءات الاللمي بشانها.

يقوم بىىإبالغ النيىىابىىة صييييييي تهييا 

التخا  اإلجراءات الاللمي  ال امة

 بشانها.

 

 يقوم بإبالغ النيابة ال امةص تها 

 التخا  اإلجراءات الاللمي بشانها.

التخيييا   بىىىإبالغ النيىىىابىىىة ال ىىىامىىىة

 اإلجراءات الاللمي بشانها.

 

 (19مادة )

 السرية

 

 

 

 

 

 

 

 (19مادة )
 ( ب د  عادة الترقيم17مادة )

 

   ننلى ال  وان الفرمي للمننا   

ماااع عااا و ) إ نننالل منننبنننار و

  ل  اإلخال  باحجنو القرا ين(

ماااع عااا و اإلخاااال  ) منننبنننار 

 (بنلقرا ين واللرا ح والقرا ات

   ع الوار   في صننننننندر الما  

 (19مادة )

 

 الموافقة ملى قرار  جلس ال واب -

   لى ال  وان الفرمي للما  ب

مع ع و اإلخال  ) إ الل مبار و

   ل مبار  باحجنو القرا ين(

مع ع و اإلخال  بنلقرا ين )

الوار   في ( واللرا ح والقرا ات

   ع تغ  ر  وقع صدر الما  

 (19مادة )

 ( ب د  عادة الترقيم17مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

 

 
 

مييت عييييدم اإلخييال  بيييياليي ييوانييريين 

واللوا ل وال رارات  ات الصييييييلي 

بسيييييييررييي المعلومييات والبرييانييات، 

تعتبر جمرت البرييييانييييات الم رييييدة 

بالسج  سرري، ال رجول استعمالها 

 و نشييييييير ا  و تداولها إال بال در 

إجراءات ال   ت تضييييره مباشييييرة 

قضييييا ري،  و ألعراض تممرن    

ي رسيييييييمري من ال رام باعمالها جه

لمنننا   قع ا غ  ر  و وإمنننا    ت

  .(17لتةب  برقم ) ترق م ا

 )نص المادة ب د الت ديل(

 مع عدم اإل الل بصحكام القوانين

 ات الصيييييلي بسيييييرري المعلومات 

والبرييانييات، تعتبر جمرت البرييانييات 

الم ردة بالسييييج  سييييرري، ال رجول 

استعمالها  و نشر ا  و تداولها إال 

بال در ال   ت تضيييييييره مباشيييييييرة 

إجراءات قضييييييا ري،  و ألعراض 

ي رسييييمري من ال رام تممرن    جه

لتةب   وإما   ترق م ا الما  

 .(17برقم )

 )نص المادة ب د الت ديل(

بصحكام القوانين  مع عدم اإل الل 

 ات الصييييييلي بسييييييرري المعلومات 

والبرييانييات، تعتبر جمرت البرييانييات 

الم ردة بالسييييج  سييييرري، ال رجول 

استعمالها  و نشر ا  و تداولها إال 

بال در ال   ت تضيييييييره مباشيييييييرة 

إجراءات قضيييييييا ري،  و ألعراض 

ي رسيييييمري من ال رام تممرن    جه

 

 

 

 مع عدم اإل الل بصحكام القوانين

 ات الصلي بسرري المعلومات 

والبرانات، تعتبر جمرت البرانات 

الم ردة بالسج  سرري، ال رجول 

استعمالها  و نشر ا  و تداولها إال 

بال در ال   ت تضره مباشرة 

إجراءات قضا ري،  و ألعراض 

ي رسمري من ال رام تممرن    جه
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 واللوا ل وال راراتلل وانرن  اطب   

 المنظمي لها.

 

لل وانرن واللوا ل  ابيياعمييالهييا طب يي  

 وال رارات المنظمي لها.

لل وانرن واللوا ل  ابيياعمييالهييا طب يي  

 .وال رارات المنظمي لها

لل وانرن واللوا ل  اباعمالها طب   

 .وال رارات المنظمي لها

 (20مادة )

 الحجية

 

 

 

 

 

 

 

 (20مادة )

 الترقيم( ب د  عادة 18مادة )

 

  الموافقننة ملى نص المننا    مننا

 ع ، قانونالور  في  شنننننروع 

 نننلى ال  وان الفرمي للمنننا   

 رامنا  التةنننننن    اإل الئي و

 لتةننننننب )إ شاااااااان هاان(  لسلمننة

وتغ  ر  وقع  (، إ شااااااااان اااان)

 (20مادة )
 

 

الننمننوافننقنننة مننلننى قننرار  ننجننلننس  -

الموافقة ملى نص الما   ب ال واب

، قانونال ما ور  في  شننننننروع 

 لى ال  وان الفرمي للما    ع 

 رامنننا  التةنننننن    اإل الئي و

 لتةننننننب )إ شااااااااان هااان(  لسلمنننة

 وتغ  ر  وقع الما   (، إ شاان ان)

 (20مادة )

 ( ب د  عادة الترقيم18مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

 

 
 شيييا هاإنت عتبر السيييجالت التي رتم 

 و   ظهييييا طب ييييا  أل مييييام  يييي ا 

الشيييييييهيييادات  ال يييانون، ومييي ليييك

ل للوا  اوالصور المستخرجي طب   

ن ريييي    ت ل رارات الصييييييييييادرة   اوا

أل مامه،  ي الو ا ق الرسيييييييمري 

الو ريييدة إل بيييات البريييانيييات التي 

 ا توتها.

لتةننننننب   وإما   ترق م ا الما  

 .(18برقم )

 

 )نص المادة ب د الت ديل(

 شاسها نتعتبر السجالت التي رتم 

 و   ظهييييا طب ييييا  أل مييييام  يييي ا 

الشيييييييهيييادات  ال يييانون، ومييي ليييك

ل للوا  اوالصور المستخرجي طب   

ن ريييي    ت ل رارات الصييييييييييادرة   اوا

أل مامه،  ي الو ا ق الرسيييييييمري 

الو ريييدة إل بيييات البريييانيييات التي 

 ا توتها.

لتةننننننب  برقم  وإمننا   ترق م ننا

(18). 

 )نص المادة ب د الت ديل(

 اسها نشىىتعتبر السييجالت التي رتم 

 و   ظهييييا طب ييييا  أل مييييام  يييي ا 

الشيييييييهيييادات  ال يييانون، ومييي ليييك

ل للوا  اوالصييور المسييتخرجي طب   

ن ريييي    ت ل رارات الصييييييييييادرة   اوا

أل مامه،  ي الو ا ق الرسيييييييمري 

الو ريييدة إل بيييات البريييانيييات التي 

 ا توتها.

 

 

 
 اسها نشىىىتعتبر السيييجالت التي رتم 

 و   ظها طب ا  أل مام   ا ال انون، 

الشيييييييهيييادات والصيييييييور  ومييي ليييك

للوا ل وال رارات  االمسييتخرجي طب   

أل مييامييه،  ي  االصيييييييييادرة تن ريي   

الو ا ق الرسيييييييمري الو ردة إل بات 

 البرانات التي ا توتها.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

برييانييات وال رجول تضررر    من 

السيييج  إال بموجب  مم قضيييا ي 

 نها ي.

تضررر    من برييانييات وال رجول 

السيييج  إال بموجب  مم قضيييا ي 

 نها ي.

 

وال رجول تضررر    من بريييانيييات 

السييييج  إال بموجب  مم قضييييا ي 

 نها ي.

 

 

وال رجول تضررر    من برييييانييييات 

السيييييج  إال بموجب  مم قضيييييا ي 

 نها ي.

 

 (21مادة )

 الرسوم المقررة

 

 

 

 

است دا  مسمى ال ص  الخامس 

ورتضمن مادة وا دة ف ط ، الرسوم

و  ا العنوان  ،(21و ي  

  .ال رعي للمادة

 

 (21مادة )

 

 الموافقة ملى قرار  جلس ال واب -

باست داث  سمى الفةل 

ويتنم   ا    الخا س الرسوم 

(  و لى 21وا د  فقط وهي )

 ال  وان الفرمي للما  .

 ال لل ال امس

 الرسوم 

 (21مادة )

 ( ب د  عادة الترقيم20مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال لل ال امس

 الرسوم

 (21مادة )

 ( ب د  عادة الترقيم20مادة )

 

  الموافقننة ملى نص المننا    مننا

   ع قانونالور  في  شنننننروع 

 ننلى ال  وان الفرمي للمننا    

وإما   ترق م ا لتةننننننب  برقم 

(20 .) 

 

 ال لل ال امس

 الرسوم

 (21مادة )

 ( ب د  عادة الترقيم20مادة )

قننرار  ننجننلننس الننمننوافننقنننة مننلننى  -

الموافقة ملى نص الما   ب ال واب

  قانونال ما ور  في  شننننننروع 

 ع  لى ال  وان الفرمي للما    

وإمننا   ترق م ننا لتةننننننب  برقم 

(20). 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

بعييد مواف ييي  –رصيييييييييدر الولرر 

بت ييدرييد  اقرار   –مجلس الولراء 

الرسييييييوم التي ر  صييييييلها الجهال 

شهادات والصور  صدار ال نظرر إ

ليليوا ل  االيمسييييييييتيخيرجييييي طيبي يييي  

ام أل م اوال رارات الصادرة تن ر   

 يي ا ال ييانون، وميي لييك اإلفييادات 

والبرانات بشييان الموالرد والوفرات 

والتيياخرر في التبلرو عنهييا بعيي ر، 

 

 

 

بعييد مواف ييي  –رصيييييييييدر الولرر 

بت ييدرييد  اقرار   –مجلس الولراء 

الرسييييييوم التي ر  صييييييلها الجهال 

شهادات والصور  صدار ال نظرر إ

ليليوا ل  االيمسييييييييتيخيرجييييي طيبي يييي  

ام أل م اوال رارات الصادرة تن ر   

 يي ا ال ييانون، وميي لييك اإلفييادات 

والبرانات بشييان الموالرد والوفرات 

والتيياخرر في التبلرو عنهييا بعيي ر، 

بدال مبار    - قررت اللج ة اسننننننت

(   ل مبار  تيصاااااالهن الهيئ )

 . (ييصلهن الجهن )

 )نص المادة ب د الت ديل(

ب د  وافقة  جلس  –يةدر الوزير 

بت ديد الرسوم  اقرارً  –الوزراء 

 نب ر إصدار تيصلهن الهيئ التي 

المستخرجة الش ا ات والةور 

للوائ  والقرارات الةا ر   اطبقً 

أل سام هلا القانون  و لل   ات ف لً 

اإلفا ات والب انات بشان الموال د 

والوف ات والتاخ ر في التبل غ م  ا 

 

 

 

بعد مواف ي مجلس  –رصدر الولرر 

بت درد الرسوم  اقرار   –الولراء 

نظرر إصدار  تحلل ا ال يئةالتي 

المستخرجي الشهادات والصور 

للوا ل وال رارات الصادرة  اطب   

أل مام   ا ال انون، وم لك  اتن ر   

اإلفادات والبرانات بشان الموالرد 

والوفرات والتاخرر في التبلرو عنها 

بع ر، ورستمر العم  بالرسوم 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

ورسييتمر العم  بالرسييوم السييارري 

لولرر  قرار ا ل رن صييييييييييدور 

أل مام   ا  اجدردة طب   بالرسييوم ال

 ال انون.

ورسييتمر العم  بالرسييوم السييارري 

ل قرار ا ولرر ل رن صييييييييييدور 

أل مام   ا  اجدردة طب   بالرسييوم ال

 .ال انون

ب لر  ويستمر ال مل بالرسوم 

   صدور قرار الوزير السارية ل 

أل سام هلا  اجديد  طبقً بالرسوم ال

 القانون.

 

السارري ل رن صدور قرار الولرر 

أل مام   ا  اجدردة طب   بالرسوم ال

 ال انون.

 (22مادة )

 ال قوبات

 

 

 

 

 

ست دا  مسمى ال ص   سادس ا ال

ورتضييييييمن مادة وا دة ، الع وبات

(، ورعطى ن س 22ف ط و ي  

 اليييعييينيييوان الييي يييرعيييي ليييليييمييييادة

  الع وبات(.

 (22مادة )

 

الننمننوافننقنننة مننلننى قننرار  ننجننلننس  -

باست داث  سمى الفةل  ال واب

ويتنننننننم   السننننننا و ال قوبات 

(  22 نننا   وا ننند  فقط وهي )

 ال لل السادس 

 ال قوبات

 (22مادة )

 ( ب د  عادة الترقيم21مادة )

 ال قوبات
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال لل السادس

 ال قوبات

 (22مادة )

 ( ب د  عادة الترقيم21مادة )

 

   ننلى ال  وان الفرمي للمننا   

إما   ص ا ة صدر الما    ع و

( (15الفااانلة )إ الل مبنننار  )

( (14)الفااانلة   نننل مبنننار  )

وإمننا     (6الوار   في الب نند )

ترق م المنننا   لتةنننننننب  برقم 

(21).  

ال  وان الفرمي وي طى نفس 

 للما   )ال قوبات(.

 ال لل السادس

 ال قوبات

 (22مادة )

 ( ب د  عادة الترقيم21مادة )

 

الننمننوافننقنننة مننلننى قننرار  ننجننلننس  -

 نننلى ال  وان الفرمي ب ال واب

إما   صننننن ا ة صننننندر   وللما  

الفاانلة المننا    ع إ الل مبننار  )

الفااانلة (   نننل مبنننار  )(15)
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

 

 
رعييياقيييب بيييال بس، وبضراميييي ال 

تتجيياول خمسيييييييمييا ييي درنييار،  و 

بييد ييدى  يياترن الع وبترن ميي  من 

 من األفعا  اآلتري:   ارتمب 

 

 

 

 

 )نص المادة ب د الت ديل(

مع عدم اإل الل بصية عقوبة أشىىد 

ينص علي ىىا قىىانون ال قوبىىات أو 

ي ىىاقىىب بىىالحبس،  أ  قىىانون ة ر

وبىىىىالىغىرامىىىىة الىتىي   تىتىجىىىىاو  

هاتين  مسمائة دينار، أو بإحد  

ي   كب أ كل من ارت  من اال قوبتين 

 األف ال اآلتية 

 بلو بسوء قصد عن مولود  و  -1

متوفى، وترتب على  لك قرد 

المولود  و المتوفى بالسيييييييج  

  م ر من مرة.

  (6( الوار   في الب ننند )(14)

وإما   ترق م الما   لتةننب  برقم 

(21). 

 )نص المادة ب د الت ديل(

مع عدم اإل الل بصية عقوبة أشىىىد 

ينص علي ىىا قىىانون ال قوبىىات أو 

ي ىىاقىىب بىىالحبس،  أ  قىىانون ة ر

وبىىىىالىىغىىرامىىىىة الىىتىىي   تىىتىىجىىىىاو  

 مسمائة دينار، أو بإحد  هاتين 

 من اال قوبتين كىىل من ارتكىىب أيىى  

 األف ال اآلتية 

قصييد عن مولود  و   بلو بسييوء -1

متوفى، وترتييب على  لييك قرييد 

 

 

 

 

مع عدم اإل الل بصية عقوبة أشىىىىىىد 

ينص علي ا قانون ال قوبات أو أ  

ي ىىىىاقىىىىب بىىىىالحبس،  قىىىىانون ة ر

وبالغرامة التي   تتجاو   مسمائة 

دينار، أو بإحد  هاتين ال قوبتين 

من األف ىىىال  اكىىىل من ارتكىىىب أيىىى  

 اآلتية 

ابلغ بسننننوء قةنننند م   ولو  او  -1

 توفى  وترتنننب ملى  لننن  ق ننند 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 بلو بسوء قصد عن مولود  و  -1

متوفى، وترتب على  لك قرد 

المولود  و المتوفى بالسيييييييج  

  م ر من مرة.

برانات عرر ص ر ي  اقدم عمد   -2

 و لجيا إلى طرق ا تريالريي  و 

وسييييييا   عرر مشييييييروعي ل رد 

 مولود  و متوفى في السج .

وت مم الم ممي بشيييييطب ال رد 

 ال   ر بت عدم ص ته.

خلا عن التبلرو، و و مملا ت -3

ن   لك،  و رفض ت درم  اقانو ب 

البرانات المطلوبي بموجب   ا 

برانات عرر ص ر ي  اقدم عمد   -2

 و لجيا إلى طرق ا تريالريي  و 

وسييييييا   عرر مشييييييروعي ل رد 

 مولود  و متوفى في السج .

وت مم الم ممي بشيييييطب ال رد 

 .ال   ر بت عدم ص ته

خلا عن التبلرو، و و مملا ت -3

ن   لك،  و رفض ت درم  اقانو ب 

البرانات المطلوبي بموجب   ا 

ال انون،  و رفض ال ضييييييور 

 لإلدالء بالمعلومات المطلوبي.

ج   بالسييييييي المولود  و المتوفى 

  م ر من مرة.

برانات عرر صيي ر ي  اقدم عمد   -2

 و لجييا إلى طرق ا ترييالرييي  و 

وسيييييييا   عرر مشيييييييروعي ل رد 

 مولود  و متوفى في السج .

وت مم الم ممي بشييييييطب ال رد 

 ال   ر بت عدم ص ته.

خلا عن التبلرو، و و مملا ت -3

بيي لييك،  و رفض ت ييدرم  اقييانونيي  

البرانات المطلوبي بموجب   ا 

ال انون،  و رفض ال ضيييييييور 

 لإلدالء بالمعلومات المطلوبي.

المولو  او المتوفى بالسجل ا  ر 

     ر .

ب انات   ر صنننننن   ة  اقدم ممدً  -2

او لجنننا إلى طرق ا ت نننال نننة او 

وسائل   ر  شرومة لق د  ولو  

 او  توفى في السجل.

وت سم الم سمننة بشننننننطننب الق نند 

 اللي ي بت مدم ص ته.

تخلأ م  التبل غ  وهو  سلأ  -3

بننللنن   او رفا تقننديم  اقننانونننً 

الب ننانننات المطلوبننة بموجننب هننلا 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

ال انون،  و رفض ال ضييييييور 

 مات المطلوبي.لإلدالء بالمعلو

في البريييانيييات  ا  يييد  تضررر   -4

الواردة في السييج  بدون  مم 

 نها ي من الم ممي المختصي.

 و تسيييييييبيييب في  ا تلا عميييد   -5

إتالا  و ضييييراع السييييجالت، 

وما رتعلق بها من مسيييييييتندات 

م  وظييي بموجييب   مييام  يي ا 

 ال انون.

( من 14خالا   مام المادة   -6

   ا ال انون.

 

في البريييانيييات  ا  يييد  تضررر   -4

الواردة في السييج  بدون  مم 

 نها ي من الم ممي المختصي.

 و تسيييييييبيييب في  ا تلا عميييد   -5

إتالا  و ضييييراع السييييجالت، 

وما رتعلق بها من مسيييييييتندات 

م  وظييي بموجييب   مييام  يي ا 

 ال انون.

من  (15)خالا   مام المادة  -6

   ا ال انون.

في البرييييانييييات  ا  ييييد  تضررر   -4

الواردة في السيييج  بدون  مم 

 نها ي من الم ممي المختصي.

 و تسبب في إتالا  ا تلا عمد   -5

 و ضيييييييراع السيييييييجالت، وما 

رتعلق بهييييا من مسيييييييتنييييدات 

 وظييي بموجييب   مييام  يي ا م 

 ال انون.

    (15)خالأ ا سام الما    -6

 هلا القانون.

 

القنننانون  او رفا ال نننننننور 

  ات المطلوبة.لإل الء بالم لو

في الب انات الوار    اا دث تغ  رً  -4

في السنننجل بدون  سم ن ائي    

 الم سمة المختةة.

او تسنننننبب في إتالى  ااتلأ ممدً  -5

او ضنن اع السننجالت  و ا يت لق 

ب نننا     سننننننت ننندات   فو نننة 

 بموجب ا سام هلا القانون.

 

   هلا  (15)خالأ ا سام الما    -6

 القانون.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 (23مادة )

 اإللغاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

است دا  مسمى ال ص  السابت 

من ورتض،   مام ختامري وتن ر ري

(، و  ا 25، 24، 23المواد  

العناورن ال رعري للمواد  اإللضاء، 

التن ر ري وال رارات الال  ي 

 المن  ة لل انون(.

 

ال لل السابع أحكام  تامية 

 وتن يذية

 (23مادة )

 ( ب د  عادة الترقيم22مادة )

 (23مادة )

 ال وابالموافقة ملى قرار  جلس  -

بنستي ا  مسفى الفصل السنبع 

 أحجنو ختنمي  وت فيلي ،

  24  23ويتنم  الموا  )

(  و لى ال  اوي  الفرم ة 25

للموا  )اإللغاء  الالئ ة الت ف لية 

 .والقرارات الم فل  للقانون(

ال لل السابع أحكام  تامية 

 وتن يذية

 (23مادة )

 ( ب د  عادة الترقيم22مادة )

 ال لل السابع 

 أحكام  تامية وتن يذية

 (23مادة )

 ( ب د  عادة الترقيم22مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

 

 

 

 

 

 
 

( 6ر لضى المرسيييييييوم ب انون رقم  

ني  بتنظرم تسيييييييجري   1970لسييييييي

 

  المواف ييي على ن  المييادة ممييا

 ييييانون، الورد في مشيييييييروع 

 ،  ا العنوان ال رعي للمادةو

وإما   ترق م ا  لتةننننننب  برقم 

(22). 

 

 قرار  جلس ال واب الموافقة ملى -

الموافقة ملى نص الما    ما ب

 لى وقانون  الور  في  شروع 

وإما     ال  وان الفرمي للما  

 .(22لتةب  برقم ) ترق م ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( لسني 6ر لضى المرسوم ب انون رقم  

بتنظرم تسجر  الموالرد  1970

والوفرات، مما ر لضى م  ن  رخالا 

   مام   ا ال انون.
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

رات، مما ر لضى م   رد والوف الموال

 ن  رخالا   مام   ا ال انون.

 

 

 

 (24مادة )

الالئحة التن يذية والقرارات 

 المن ذة للقانون

 

 

 

 (24مادة )

  عادة الترقيم( ب د 23مادة )
 

   ننلى ال  وان الفرمي للمننا   

(   ننل ساااااا اا إ الل  لمننة )و

( الوار   ثالث  أةااااااهرمبار  )

من تاان يا العفاال ب نند مبننار   

 (24مادة )

 
الننمننوافننقنننة مننلننى قننرار  ننجننلننس  -

 نننلى ال  وان الفرمي ب ال واب

( ساااااا اا إ الل  لمننة )  وللمننا  

( ثالثااا  أةااااااهر  نننل مبنننار  )

من تاان يا الوار   ب نند مبننار   

 (24مادة )

 ( ب د  عادة الترقيم23مادة )
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 

 
 

ر صييييييييدر ر رس مجلس الولراء، 

الال  ييي التن ريي رييي لهيي ا ال ييانون، 

خال   ال يييي  شيييييييهر من تييياررخ 

 العم  به.

 ع إمنننا   ترق م المنننا      باااه

 .(23لتةب  برقم )

 

 ) ص الفنلة بع  التع يل( 

ر صييييييييدر ر رس مجلس الولراء، 

الال  ييي التن ريي رييي لهيي ا ال ييانون، 

 من تاررخ العم  به. سنةخال  

 ع إما   ترق م الما      العفل به

 .(23لتةب  برقم )

 ) ص الفنلة بع  التع يل( 

يُةنننننندر رئ س  جلس الوزراء  

الالئ ننة الت ف ننليننة ل ننلا القننانون  

    تاريخ ال مل به. س  خالل 

 

 

 

 

ر صييييييييييدر ر رس مجلس الولراء، 

الال  ي التن ر ري له ا ال انون، خال  

 من تاررخ العم  به. سنة

 (25مادة )

 

 

عييلييى ر ييرييس مييجييلييس الييولراء 

 –م  فرما رخصيييييييه  –والولراء 

 (25مادة )

 ( ب د  عادة الترقيم24مادة )

 

  المواف ييي على ن  المييادة ممييا

 ع  ، انونالورد في مشيييييروع 

 (25مادة )

 

قننرار  ننجننلننس الننمننوافننقنننة مننلننى  -

المواف ييييي على ن  بيييي ال واب

 (25مادة )

 ( ب د  عادة الترقيم24مادة )

عيييليييى ر يييريييس ميييجيييليييس اليييولراء 

 –مي  فرميا رخصييييييييه  –والولراء 
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نصوص مواد مشروع القانون كما 
 وردت من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرهتا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

به من  ر    ا ال انون، ورعم   تن 

الروم التيييالي لتييياررخ نشيييييييره في 

 الجرردة الرسمري.

إما   ترق م الما   لتةننب  برقم 

(24). 

 

المييادة ممييا ورد في مشيييييييروع 

 ع إمننا   ترق م المننا    ، ييانونال

 .(24لتةب  برقم )

 

تن ريي   يي ا ال ييانون، ورعميي  بييه من 

الروم التييييالي لتيييياررخ نشيييييييره في 

 الجرردة الرسمري.

 

 


