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 قرار رقم )8( ل�سنة 2022   

 باإ�سدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم )7( ل�سنة 2019 

بتنظيم ت�سجيل املواليد والوفيات

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على القانون رقم )7( ل�شنة 2019 بتنظيم ت�شجيل املواليد والوفيات،

وبناًء على عر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

املواليد  ت�شجيل  بتنظيم   2019 ل�شنة   )7( رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  باأحكام  ُيعمل 

والوفيات، املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية

على وزير الداخلية واملعنيني - ُكٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�شِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض الوزراء      

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ:23 جمادى الآخرة 1443هـ

المـــــــوافـــــق: 26 يــنــايـــــــــــــــــــر 2022م
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الالئحة التنفيذية للقانون رقم )9( ل�سنة 2019

بتنظيم ت�سجيل املواليد والوفيات

الف�سل الأول

تعاريف واأحكام عامة

مادة )1(

التعاريف

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة به ذات املعاين الواردة يف 

املادة )1( من القانون رقم )7( ل�شنة 2019 بتنظيم ت�شجيل املواليد والوفيات. 

مادة )2(

التبليغ عن واقعات املواليد والوفيات

يكون التبليغ عن واقعات املواليد اأو الوفيات على النماذج املعدة لهذا الغر�س.

ويجب تبليغ الهيئة عن الطفل املولود حيًا اأو ميتًا خالل املواعيد املقررة قانونًا عن طريق 

قيد  املخت�س  املوظف  ويتوىل  قانونًا،  امل�شئول  ال�شخ�س  عن  ال�شادر  الوفاة  اأو  امليالد  اإخطار 

املولود حيًا اأو ميتًا يف ال�شجل بعد التاأكد من حدوث الولدة اأو الوفاة.

مادة )3(

تعديل بيانات املواليد والوفيات

ال�شهادات  وكذلك  القانون،  لأحكام  طبقًا  ِحْفُظها  اأو  اإن�شاوؤها  يتم  التي  ال�شجالت  ُتعترب 

الوثائق الر�شمية الوحيدة  وال�شور امل�شتخَرجة طبقًا للقرارات ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه، هي 

اأيٍّ من بيانات ال�شجل اإل مبوجب حكم ق�شائي  لإثبات البيانات التي احتوتها. ول يجوز تغيري 

بات.

وعلى املوظف املخت�س، بعد ت�شلمه �شورة تنفيذية من احلكم امل�شار اإليه، التاأ�شري يف ال�شجل 

�شمن خانة املالحظات على بيانات ومنطوق احلكم ال�شادر يف �شاأن هذا التغيري، وت�شدر �شهادة 

جديدة على �شوء هذا التعديل.
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مادة )4(

حفظ بيانات ال�سجل

ِجل كمرجع �شامل لقيد املواليد والوفيات طبقًا مِلا هو من�شو�س عليه يف القانون. ُيعتَمد ال�شِّ

ومع مراعاة اأحكام املادة )17( من القانون، يجب على ق�شم املواليد والوفيات بالهيئة �شمان 

�شرية املعلومات والبيانات املقيدة بال�شجل، وحفظها ب�شفة دائمة بطريقة حتفظها من التلف.

الف�سل الثاين

البيانات املطلوبة للتبليغ عن واقعة امليالد 

واإجراءات التبليغ عنها

مادة )5(

البيانات املطلوبة للتبليغ عن واقعة امليالد 

يجب اأن يت�شمن منوذج التبليغ عن واقعة امليالد، البيانات الآتية:

1- بيانات الأم:

ا�شم الأم الثالثي. اأ- 

ب- الرقم ال�شخ�شي اأو رقم الجواز.

ج- نوع وثيقة الهوية.

الجن�شية. د- 

هـ- تاريخ الميالد.

العنوان )اإن وجد(. و- 

رقم الهاتف. ز- 

ح- الديانة.

ط- تاريخ اإبرام عقد الزواج.

ي- الحالة الجتماعية.

ك- عدد حالت الولدات ال�شابقة )عدد الأحياء / المتوفين منهم(.

ل- مدة الحياة الزوجية منذ اأول زواج لالأم.

م- الفترة الزمنية منذ تاريخ اآخر ولدة.

2- بيانات المولود: 

ا�شم المولود الرباعي باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال كان المولود اأجنبي غير  اأ- 

عربي، يكون ال�شم باللغة الإنجليزية فقط.

ب- جن�س المولود.
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ج- وزن المولود.

د- حالة الولدة )طبيعية - قي�شرية(.

هـ- تاريخ الميالد بالتقويمين الميالدي والهجري.

مدة الحمل بالأ�شابيع. و- 

نوع الولدة )مفرد - تواأم - ثالثي - اأخرى(. ز- 

ح- وقت الولدة.

ط- ا�شم الُموِلّد وم�شماه الوظيفي.

ي- مكان الولدة.

ك- ا�شم الم�شت�شفى اأو المركز ال�شحي. 

ل- المنطقة.

م- رقم اإخطار التبليغ.

3- بيانات الأب:

ا�شم الأب الثالثي. اأ- 

ب- الرقم ال�شخ�شي اأو رقم الجواز.

ج- نوع وثيقة الهوية.

الجن�شية. د- 

هـ- تاريخ الميالد.

العنوان. و- 

رقم الهاتف. ز- 

ح- الديانة.

4- بيانات الُمبِلغ:

ا�شم الُمبِلغ الكامل و�شفته. اأ- 

ب- الرقم ال�شخ�شي اأو رقم الجواز.

ج- نوع وثيقة الهوية.

الجن�شية.  د- 

هـ- رقم الهاتف.

البريد الإلكتروني. و- 

تاريخ الإخطار. ز- 

ح- توقيع الُمبِلغ. 
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مادة )6( 

املواعيد املقررة للتبليغ عن واقعة امليالد

تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  خالل  اململكة  داخل  تتم  التي  امليالد  واقعة  عن  التبليغ  يكون 

امليالد، وخالل �شتني يومًا من التاريخ نف�شه لتلك التي حتدث خارج اململكة.

مادة )7(

اآلية التبليغ عن واقعة امليالد التي تتم داخل اململكة

عن  بالتبليغ  القانون،  من   )7( املادة  يف  اإليهم  امل�شار  امليالد  عن  بالتبليغ  املكلفون  يلتزم 

واقعات امليالد التي تتم داخل اململكة، وذلك باإحدى الطريقتني الآتيتني:

اأن يكون التبليغ اإلكترونيًا من قبل الم�شت�شفى اأو المركز ال�شحي الذي تمت فيه الولدة.  -1

اأن يكون التبليغ من خالل الح�شور ال�شخ�شي لق�شم المواليد والوفيات بالهيئة.  -2

مادة )8( 

التبليغ الإلكرتوين من قبل امل�ست�سفى اأو املركز ال�سحي

يتعني اأن يكون التبليغ اإلكرتونيًا من قبل امل�شت�شفى اأو املركز ال�شحي الذي متت فيه الولدة 

يف احلالت الآتية:

اإذا كان المولود حيًا، وت�شدر �شهادة الميالد بعد التحقق من كافة البيانات المتعلقة بواقعة   -1

الميالد وفقًا لأحكام هذه الالئحة والقيد في ال�شجل. 

اإذا كان المولود ميتًا، وكانت وفاته بعد الأ�شــبوع الثاني والع�شــرون من الحمل فيكون التبليغ   -2

مق�شورًا فقط على وفاته، ول ت�شدر له �شهادة وفاة.

اإذا كان المولود حيًا ومن ثم فارق الحياة، فت�شدر له �شهادة ميالد ومن ثم ُت�شدر له �شهادة   -3

وفاة، وذلك كله بعد القيد في ال�شجل.

مادة )9(

التبليغ من خالل احل�سور ال�سخ�سي

يتعيــن اأن يكــون التبليــغ بح�شور �شــخ�شي لق�شــم المواليــد والوفيات بالهيئة فــي حال وجود  اأ- 

اإخطار، في الحالت الآتية: 

1- في حالت الولدات التي يثير ب�شاأنها طعن في الن�شب. 

2- في حالت عقود الزواج التي ل تتوافق مع النظام العام. 

3- في حالت الولدة التي تقل مدة الحمل فيها عن �شتة اأ�شهر قمرية من تاريخ اإبرام عقد 

الزواج.

4- في حال كانت الولدة قبل اإبرام عقد الزواج.
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ويتم قبول عملية التبليغ عن واقعة امليالد يف احلالت امل�شار اإليها اإذا كان التبليغ قد اأجري 

خالل امليعاد املقرر، ول ُيقبل قْيد املولود ول ت�شدر �شهادة ميالد له اإل مبوجب حكم ق�شائي بات 

باإثبات الن�شب.

اإذا كان التبليغ بح�شور �شخ�شي لق�شم المواليد والوفيات بالهيئة في الحالت المذكورة في  ب- 

الفقرة )اأ( من هذه المادة ل يت�شمن اإخطارًا، اأو كان لديه اإخطار وكان تقديمه بعد انق�شاء 

الميعاد المقرر للتبليغ، فال تقبل عملية التبليغ.

مادة )10(

التبليغ عن مولود جمهول الأبويني اأو جمهول الأب

يلتزم ال�شــخ�س الم�شــئول قانونًا بتبليغ الهيئة فورًا عن الطفل مجهول الأب اأو الأبوين اأو من  اأ- 

في حكمهم ل�شت�شدار اإ�شعار ميالد موؤقت.

ُيقيَّد الطفل مجهول الأب اأو مجهول الأبوين با�شــم مفتَر�س، م�شــلم الديانة، ول يجوز تغيير  ب- 

ا�شمه وَن�َشِبه اأو ديانته اإل بحكم ق�شائي بات.

يلتزم ال�شــخ�س الم�شــئول قانونًا بمبا�شــرة الإجراءات القانونية تمهيدًا للح�شول على حكم  ج- 

من المحكمة المخت�شة للقيد في ال�شجل واإ�شدار �شهادة ميالد للطفل.

ُيقيــد الطفــل في ال�شــجل بعــد �شدور حكم ق�شائي بــات من المحكمة المخت�شــة يو�شح فيه  د- 

ا�شم الطفل مجهول الأب اأو الأبوين وتاريخ ومكان الميالد والديانة وال�شم المفتر�س للوالد 

اأو الوالدين.

مادة )11(

اآلية التبليغ عن واقعة امليالد التي تتم خارج اململكة

يكون التبليغ عن واقعة امليالد التي تتم خارج اململكة، وفقًا لالإجراءات الآتية:

اإخطــار ال�شــفارة اأو القن�شليــة اأو مكتــب تمثيــل المملكة فــي الدولة التي تمت فيهــا الولدة،   -1

خالل �شــتين يومًا من تاريخ الميالد �شــخ�شيًا، وفي حال كان مقر ال�شــفارة اأو القن�شلية اأو 

مكتب التمثيل الدبلوما�شي بعيدًا عن محل اإقامة المبلغ فيكون الإخطار بالبريد الم�شجل اأو 

باأية طريقة اأخرى تعتمدها الهيئة.

يقوم الموظف المخت�س باإبالغ الهيئة باإخطار و�شــهادة الميالد م�شدقًا على كل منهما من   -2

ال�شفارة اأو القن�شلية اأو مكتب التمثيل الدبلوما�شي المخت�س.

اإذا ح�شلت الولدة في دولة ل يوجد بها تمثيل دبلوما�شي اأو قن�شلي للمملكة، يتم تبليغ ق�شم   -3

ت�شــجيل المواليد والوفيات بالهيئة بالبريد الم�شــجل اأو عن طريق وزارة الخارجية بالمملكة 

اأو اأية طريقة اأخرى تعتمدها الهيئة، وذلك خالل المواعيد المقررة قانونًا للتبليغ.
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مادة )12(

التحقق من �سخ�سية و�سفة املبلغ

يتعني على املوظف املخت�س اأن يتحقق من �شخ�شية و�شفة املبلغ بواقعة امليالد من خالل 

تقدمي البيانات الواردة يف املادة )5( من هذه الالئحة.

مادة )13(

اإ�سدار وت�سليم �سهادة امليالد

مع مراعاة اأحكام املادة )9( من القانون، ت�شدر الهيئة �شهادة امليالد للمولود احلّي بعد 

التحقق من ا�شتيفاء كافة اإجراءات التبليغ املطلوبة ودفع الر�شوم املقررة، وُت�شلمها للفئات الآتية:

اأحد والّدي المولود اأو من ينوب عنهم بتوكيل اأو تخويل ر�شمي.  -1

اأي �شخ�س ذا قرابة بالمولود اأو باأ�شوله حتى الدرجة الثانية، اأو لغيرهم اإذا ثبت للرئي�س اأو   -2

من يفو�شه اأن له م�شلحة في ذلك.

الف�سل الثالث

البيانات املطلوبة للتبليغ عن واقعة الوفاة

واإجراءات التبليغ عنها

مادة )14(

البيانات املطلوبة للتبليغ عن واقعة الوفاة

يجب اأن يت�شمن منوذج التبليغ عن واقعة الوفاة، البيانات الآتية:

1- بيانات المتوفى:

يكون  اأجنبي،  المتوفى  كان  واإذا  والإنجليزية،  العربية  باللغتين  الرباعي  المتوفى  ا�شم  اأ- 

ال�شم باللغة الإنجليزية فقط.

ب- الرقم ال�شخ�شي اأو رقم الجواز.

ج- نوع وثيقة الهوية.

الجن�شية. د- 

هـ- تاريخ الميالد.

العمر. و- 

الجن�س. ز- 

ح- الديانة.



العدد: 3582 – الخميس 27 يناير 2022

14

ط- العنوان.

ي- ا�شم الأم باللغتين العربية والإنجليزية )اإن وجد(.

بيانات الوفاة:  -2

تاريخ الوفاة. اأ- 

ب- وقت الوفاة.

ج- مكان الوفاة.

ت�شريح دفن الميت. د- 

هـ- ا�شم الم�شت�شفى الذي تم اإجراء الك�شف الطبي على المتوفى فيه.

المنطقة. و- 

ا�شم الطبيب المعالج اأو الطبيب ال�شرعي بح�شب الأحوال. ز- 

ح- رقم ت�شريح الطبيب. 

ط- تاريخ اإخطار الوفاة.

ي- اإذا كانت الوفاة خارج المملكة فتجب الإ�شارة اإلى البلد الذي حدثت فيه الوفاة وتاريخ 

و�شول الجثمان وتاريخ ووجهة �شحن الجثمان. 

3- بيانات المبلغ:

ا�شم المبلغ الكامل و�شفته باللغة العربية والإنجليزية. اأ- 

ب- الرقم ال�شخ�شي اأو رقم جواز ال�شفر.

ج- نوع وثيقة الهوية.

الجن�شية. د- 

هـ- رقم الهاتف.

�شلة القرابة )اإن وجدت(. و- 

البريد الإلكتروني. ز- 

ح- تاريخ الإخطار.

ط- توقيع المبلغ.

4- اأ�سباب الوفاة:

ال�شبب المبا�شر. اأ- 

ب- العوامل الأخرى التي اأدت اإلى الوفاة.

ج- الأ�شباب الأ�شا�شية.

اأ�شباب اأخرى هامة. د- 

5- اأية بيانات اأخرى تحددها الهيئة� 
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مادة )15(

البيانات املطلوبة للتبليغ عن وفاة جمهول الهوية

يجب اأن يت�شمن منوذج التبليغ عن واقعة الوفاة بالن�شبة ملجهويل الهوية، البيانات الآتية:

1- بيانات المتوفى:

الجن�س.   اأ- 

ب- العمر التقريبي.

ج- طول الج�شم. 

لون الج�شم. د- 

هـ- لون العين. 

لون ال�شعر. و- 

و�شف اإ�شافي )اإن وجد(. ز- 

2- بيانات الوفاة:

تاريخ الوفاة. اأ- 

ب- وقت الوفاة.

ج- مكان الوفاة.

ا�شم الطبيب ال�شرعي. د- 

هـ- رقم ت�شريح الطبيب ال�شرعي.

حالة ت�شريح الدفن. و- 

3- اأ�سباب الوفاة:

ال�شبب المبا�شر. اأ- 

ب- العوامل الأخرى التي اأدت اإلى الوفاة.

ج- الأ�شباب الأ�شا�شية.

اأ�شباب اأخرى هامة. د- 

4- اأية بيانات اأخرى تحددها الهيئة�

ويجب اأن يرفق بنموذج التبليغ عن واقعة الوفاة بالن�شبة ملجهويل الهوية تقرير املركز الأمني 

املخت�س.

مادة )16(

املواعيد املقررة للتبليغ عن واقعة الوفاة

يكون التبليغ عن واقعة الوفاة التي تتم داخل اململكة خالل اثنتني و�شبعني �شاعة من تاريخ 

الوفاة، وتكون املدة �شتني يومًا من تاريخ الوفاة اإذا حدثت خارج اململكة.
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مادة )17(

اآلية التبليغ عن واقعة الوفاة التي تتم داخل اململكة

بالتبليغ عن  القانون،  املادة )11( من  اإليهم يف  امل�شار  الوفاة  بالتبليغ عن  املكلفون  يلتزم 

واقعات الوفاة التي تتم داخل اململكة، وذلك اإلكرتونيًا اأو من خالل احل�شور ال�شخ�شي لق�شم 

املواليد والوفيات بالهيئة. 

مادة )18(

التبليغ عن واقعة الوفاة التي تتم خارج امل�ست�سفيات اأو املراكز ال�سحية  

يتعني اأن يكون التبليغ عن واقعة وفاة التي تتم خارج امل�شت�شفيات اأو املراكز ال�شحية، وفقًا 

لالإجراءات الآتية:

ــى، فاإذا ثبت له اأن  يقــوم المكلَّــف باإبالغ الطبيب المعاِلج لتوقيع الك�شــف الطبي على المتوفَّ  -1

ر اإخطارًا بذلك ي�شــلِّمه اإلى المكلَّف لت�شــليمه للموظــف المخت�س لقيد  الوفــاة طبيعيــة يحــرِّ

ى في ال�شجل. المتوفَّ

ك الطبيــب المعاِلج فــي اأن الوفاة قد تكــون غير طبيعية يقــوم باإبالغ  فــي حالــة مــا اإذا ت�َشــكَّ  -2

د فيه  الجهة الق�شائية المخت�شة لتنُدب الطبيب ال�شرعي المخت�س لإعداد تقرير فني يحدِّ

ى  �شــبب الوفــاة. وتقوم الجهــة الق�شائية المخت�شة باإخطار الموظــف المخت�س لقيد المتوفَّ

على اأن ُيرِفق بالإخطار ن�شخة من تقرير الطبيب ال�شرعي.

مادة )19(

التبليغ عن الوفيات بالن�سبة ملجهويل الهوية

اإن�شان جمهول الهوية، يجب اأن يكون التبليغ عنها وقيدها بال�شجل بعد  اإذا ُعرث على جثة 

التبليغ عنها لدى املركز الأمني املخت�س.

ول ُتدفن جثة جمهول الهوية اإل بت�شريح دفن �شادر عن اجلهة الق�شائية املخت�شة، على 

اأن يتم دفن اجلثة والحتفاظ باإحداثية تدل على مكان القرب بالتن�شيق مع املوظف امل�شئول عن 

املقربة.

اأمر من اجلهة الق�شائية املخت�شة والإدارة  اإ�شدار �شهادة الوفاة بناًء على  وتتوىل الهيئة 

العامة للمباحث والأدلة اجلنائية.

مادة )20(

التبليغ عن املفقود 

يتم قيد واإ�شدار �شهادة الوفاة بالن�شبة للمفقود بناًء على �شدور حكم ق�شائي بات بذلك 

من املحكمة املخت�شة.
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مادة )21(

اآلية التبليغ عن واقعة الوفاة التي تتم خارج اململكة 

يكون التبليغ عن واقعة الوفاة التي تتم خارج اململكة، وفقًا لالإجراءات الآتية:

اإخطار ال�شفارة اأو القن�شلية اأو مكتب تمثيل المملكة في الدولة التي تمت فيها الوفاة، خالل   -1

�شــتين يومــًا مــن تاريخ الوفاة �شــخ�شيًا، وفي حال كان مقــر ال�شــفارة اأو القن�شلية اأو مكتب 

التمثيــل الدبلوما�شــي بعيدًا عن جهة اإقامــة الُمبلغ فيكون الإخطار بالبريد الم�شــجل اأو باأية 

طريقة اأخرى تعتمدها الهيئة.

يقــوم الموظــف المخت�س باإبالغ الهيئة باإخطار وب�شــهادة الوفاة م�شدقًا على كل منهما من   -2

ال�شفارة اأو القن�شلية اأو مكتب التمثيل الدبلوما�شي المخت�س.

اإذا ح�شلت الوفاة في دولة ل يوجد بها تمثيل دبلوما�شي اأو قن�شلي للمملكة، يتم تبليغ ق�شم   -3

ت�شجيل المواليد والوفيات بالهيئة بالبريد الم�شجل اأو عن طريق وزارة الخارجية البحرينية 

اأو اأية طريقة اأخرى تعتمدها الهيئة، وذلك خالل المواعيد المقررة قانونًا للتبليغ. 

مادة )22(

التحقق من واقعة الوفاة و�سخ�سية و�سفة املبلغ

يتعني على املوظف املخت�س يف �شبيل التحقق من واقعة الوفاة القيام بالآتي: 

التحقــق مــن �شحــة التبليــغ عــن واقعة الوفاة مــن خــالل البيانات التــي يتم طلبهــا اأو طبقًا   -1

للتعليمات التي ي�شدرها الرئي�ــس في هذا ال�شــاأن، ويعتبر توقيعه على ال�شــتمارة اإقرارًا منه 

ب�شحة التبليغ عن الواقعة.

التحقــق مــن �شحــة البيانــات ومن �شفــة و�شــخ�شية المبلغ من خــالل طلب تقديــم الوثائق   -2

الثبوتية.

اإدخال البيانات الواردة في نموذج التبليغ عن الوفاة في ال�شجل.   -3

مادة )23(

اإ�سدار وت�سليم �سهادة الوفاة

ت�شدر الهيئة �شهادة الوفاة بعد التحقق من ا�شتيفاء كافة اإجراءات التبليغ املطلوبة ودفع 

الر�شوم املقررة، ويتم ت�شليمها اإىل اأحد اأ�شول املتوفى اأو فروعه من الدرجة الثانية اأو اأزواجه، 

ويجوز ت�شليم �شهادة الوفاة لغريهم مبوجب قرار ي�شدر من الرئي�س. 
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الف�سل الرابع

ا�ستخراج �سهادات امليالد اأو الوفاة

مادة )24(

�سروط ا�ستخراج �سهادات امليالد اأو الوفاة 

ى اأو  لكل ذي �شفة احلق يف ا�شتخراج �شهادة ميالد اأو وفاة تتعلق بال�شخ�س املولود اأو املتوفَّ

باأ�شوله اأو بفروعه اأو باأزواجه، على اأن يقدم امل�شتندات والوثائق الآتية:

جواز ال�شفر وبطاقة الهوية، واإخطار الميالد اأو الوفاة بح�شب الأحوال.  -1

�شهادة م�شدقة من الخارج في حال كانت واقعة الميالد اأو الوفاة خارج المملكة.  -2

مــا يثبــت دخــول الجثة اإلــى المملكة، اأو مــا يثبت دفن الجثــة خارجها في حــال كانت الوفاة   -3

خارج المملكة.

ول يجوز ا�شتخراج عدد يجاوز العدد امل�شموح ا�شتخراجه من ال�شهادات وال�شور ال�شادرة 

عنها، والذي ي�شدر بتحديده قرار من الرئي�س.

ويجب اإرفاق توكيل ر�شمي يف الأحوال التي يكون فيها مقدم الطلب وكياًل عن �شاحب ال�شاأن.


