
 2:93لسوة  43قاهون رقم 

 فً شؤن نظام المعلومات المدنٌة

 الدستور ، من 341 و311 و 56بعد االطالع على المواد  
فً شان الجنسٌة الكوٌتٌة والقوانٌن المعدلة  3161لسنة  36وعلى القانون رقم 

 له ،
فً شؤن إقامة األجانب والقوانٌن المعدلة له  3161لسنة  31وعلى القانون رقم 

، 
فً شؤن االحصاء والتعداد المعدل بالقانون  3151لسنة  71على القانون رقم و

 ،3115لسنة  51رقم 
بؤنشاء دٌوان المحاسبة المعدل بالمرسوم  3154لسنة  13وعلى القانون رقم 

 ،3111لسنة  4بالقانون رقم 
فً شؤن المناقصات العامة المعدل بالقانون  3154لسنة  11وعلى القانون رقم 

 ،3111لسنة  13، والمرسوم بالقانون رقم  3113لسنة  31رقم 
 فً شؤن تنظٌم قٌد الموالٌد والوفٌات،  3151لسنة  15وعلى القانون رقم 

بقواعد اعداد المٌزانٌات العامة  3111لسنة  13وعلى المرسوم بقانون رقم 
 والرقابة على تنفٌذها والحساب الختامً، 

 فً شؤن الخدمة المدنٌة ، 3111  ةلسن 36وعلى المرسوم بالقانون رقم 
 فً شؤن التعبئة العامة، 3113لسنة  56وعلى المرسوم بالقانون رقم 

 وافق مجلس االمة على القانون اآلتً نصه ، وقد صدقنا علٌه وأصدرناه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فــاريـعـث

 

 

 

انً المبٌنةة قةرٌن فً تطبٌق أحكام هذا القانون ٌقصد بالمصطلحات اآلتٌة المع
 :كل منها

 وزٌر التخطٌط   الوزٌر  -3

 الهٌئة العامة للمعلومات المدنٌة.   الهٌئة -7

 الوزارات واإلدارات والمإسسات والهٌئات العامة. الجهات الحكومٌة -1

 الواقعات المدنٌة والبٌانات الفردٌة. المعلومات المدنٌة -4

 -عناصر الحالة المدنٌة للفرد وهً : الواقعات المدنٌة -6

 –اإلقامةةةة  -الجنسةةةٌة  -الطةةةال   -الةةةزوا  -المةةةٌالد 
 الوفاة

 

 الخصائص التً تعٌن كل فرد بذاته وهً : البٌانات الفردٌة  -5

الحالة  -السكن  -الدٌانة  فصٌلة الدم -الجنس  -االسم 
أو  الوظٌفةة (إن وجةد )المإهل الدراسً  -االجتماعٌة

بٌانةةةةات الخدمةةةةة العسةةةةكرٌة  -المهنةةةةة وجهةةةةة العمةةةةل
تةةارٌد دخةةول الكوٌةةت  لزامٌةةة بالنسةةبة للكةةوٌتٌٌناإل

وٌجةةوز بقةةانون  ألول مةةرة بالنسةةبة لؽٌةةر الكةةوٌتٌٌن
 .أي واقعات مدنٌة أو بٌانات فردٌة أخرى إضافة

 

المواعٌةةةةد التةةةةً ٌصةةةةدر بتحدٌةةةةدها قةةةةرار مةةةةن   الموعد المحدد -1
 الوزٌر لتنفٌذ اإلجراءات 

 المنصوص علٌها فى هذا القانون.   

 

 

 (:1مادة )



 

 

 

 

 

 

 
 ء الوظامإهشا

 

 
 

وكذلك  ٌنشؤ نظام للمعلومات المدنٌة ٌحتوي على سجل كامل لجمٌع الكوٌتٌٌن
 ؼٌر الكوٌتٌٌن المتواجدون بالكوٌت ٌشمل على بٌان دقٌق للمعلومات المدنٌة

المتعلقة بهم، وٌصدر من الوزٌر بعد موافقة مجلس اإلدارة، بتحدٌد معنى 
 .تطبٌق أحكام هذا القانون التواجد فً

 

الفئات من ؼٌر الكوٌتٌٌن  واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، ٌجوز قٌد بعض
ٌحددها مجلس  فً سجل خاص لدى الهٌئة طبقا للقواعد واإلجراءات التً

 .اإلدارة
 
 

 
ٌكون لكل فرد مقٌد نظام المعلومات المدنٌة رقم ثابت ٌسمى الرقم المدنً 

ً المعامالت والسجالت و جمٌع الجهات تدوٌن الرقم المدنً ف وٌجب على
 .كما ٌجوز استخدام هذا الرقم فً تنظٌمها وحفظها الملفات الخاصة باألفراد

 
 
 

ٌتم قٌد األفراد فً نظام المعلومات المدنٌة بؤسمائهم وحسب جنسٌاتهم، 
من : اسم الفرد، اسم األب، اسم الجد، وٌضاؾ اسم العائلة أو  وٌتكون االسم

د، وإذا كان اسم الفرد أو أحد أصوله مركبا وجب وج لقبها أو اسم الجد إن
الفرد أسم والدته، وٌجوز قٌد األسماء  اعتباره وحدة واحدة. وٌبٌن مع اسم

 .العربٌة بالحروؾ اإلفرنجٌة إضافة إلى الحروؾ
 

 (:3مادة )

 (:4مادة )

 (:5مادة )

 (:6مادة )



 
 

ٌكون لكل فرد مقٌد فً نظام المعلومات المدنٌة عنوان، والعنوان هو مكان 
على نحو معتاد، وٌصدر الوزٌر بعد موافقة مجلس ٌقٌم فٌه الفرد  السكن الذي

 .تعدده وان فً حالةالعن اإلدارة قرارا بتحدٌد
 

هو عنوان من ٌقٌم  ومع ذلك فإن العنوان بالنسبة للقاصر أو المحجوز علٌه
المفقود  معه فً معٌشة واحدة أو من ٌنوب عنه قانونا، أما عنوان الؽائب أو

 .فهو عنوان من ٌنوب عنه قانونٌا
 

 
 
 

ٌكون العنوان المقٌد لدى الهٌئة هو المعتمد فً جمٌع المعامالت التً تقضً 
عنوان الفرد فٌها وتعتبر الهٌئة مرجعا رسمٌا لتوفٌر البٌانات الخاصة  إثبات

 .األفراد بعناوٌن
 هظام المعلومات المدهية فيالقيد 

 

 
 

زمة للقٌد فً ٌصدر الوزٌر قرارا بٌان النماذ  واألورا  والمستندات الال
المعلومات المدنٌة وعلى األفراد المشار إلٌهم فً الفقرة األولى من  نظام

هذا القانون أن ٌتقدموا لقٌد أنفسهم فً نظام المعلومات المدنٌة  ( من7المادة )
المراحل التً ٌصدر بتحدٌدها قرار من الوزٌر، وٌكون  وفقا للمواعٌد وعلى

مواعٌد المشار إلٌها لكوٌت بعد انقضاء البا قٌد ؼٌر الكوٌتً الذي ٌتواجد
 .المحدد خالل الموعد

 :االلتزام على رب األسرة بالنسبة لكل من هذا وٌسري
 

القصر وكذلك أوالده البالؽٌن وأقاربه  الوالدان إن وجدا وزوجته وأوالده -3
 .الذٌن ٌقٌمون معه فً معٌشة واحدة

  ومن فً حكمهم الخدم -7
  .من ٌنوب عنه م طلب القٌد بواسطة صاحب الشؤن أووفً جمٌع األحوال ٌقد

 

 

 (:7مادة )

 (:8مادة )

 (:9مادة )



 
على مكاتب الصحة إخطار الهٌئة على النموذ  الذي ٌعد لهذا الؽرض بما 

 إلٌها ورودها تبلٌؽات الموالٌد خالل عشرٌن ٌوما من تارٌد ٌرد إلٌها من
 

بٌانات المولود لدٌها وإعطاإه رقما مدنٌا وإفادة مكتب  وعلى الهٌئة قٌد
وإفادة برقم المدنً خالل ثالثة أٌام من  حة الذي أخطرها رقما مدنٌاالص

 التً تعطى لمن أبلػ عن تارٌد األخطار لتدوٌنه على صورة قٌد المٌالد
 .المٌالدواقعة
 

 .لم ٌكن الرقم المدنً مدونا علٌها وال ٌجوز إعطاء صورة قٌد المٌالد ما
 

ٌئة بتبلٌؽات الموالٌد التً لله وٌكون إخطار قنصلٌات دولة الكوٌت بالخار 
من تارٌد ورود التبلٌػ  ترد إلٌها طبقا ألحكام هذه المادة خالل ثالثٌن ٌوما
خالل خمسة عشر ٌوما  إلٌها، وتتم إفادة الهٌئة القنصلٌة بالرقم المدنً للمولود

 .من تارٌد إخطارها ببٌاناته
 

 
 
 

 لهذا الؽرض بماعلى مكاتب الصحة إخطار الهٌئة على النموذ  الذي ٌعد 
  فاة خالل أسبوعٌن من تارٌد ورودهالو ٌرد إلٌها مكن تبلٌؽات

 
 
 

 على الجهات المختصة بوزارة الداخلٌة موافاة الهٌئة بصورة رسمٌة من
المراسٌم والقرارات الصادرة بمنح الجنسٌة أو إسقاطها أو سحبها أو ردها 

لجهات موافاة الهٌئة من تارٌد صدورها، كما ٌجب على هذه ا خالل أسبوعٌن
وعلى النموذ  الذي ٌعد  باألسلوبأو إلؽائها  اسبوعٌا بحاالت منح اإلقامة

 لهذا الؽرض
 
 
 

 على الجهات المختصة بتوثٌق عقود الزوا  أو شهادات الطال  أو التصاد 
علٌها موافاة الهٌئة بصورة رسمٌة من هذه الوثائق خالل إسبوعٌن من تارٌد 

لى إدارات الكتاب بالمحاكم إبالغ الهٌئة على النموذ  ٌجب ع إبرامها كما

 (::مادة )

 (:21مادة )

 (:22مادة )



ٌصدر من أحكام نهائٌة بإثبات الزوا  أو بطالنه  الذي ٌعد لهذا الؽرض بما
 لتفرٌق أو إثبات النسب وذلك خاللا أو فسخه أو بالطال  أو بالتطلٌق أو

 نهائٌا من تارٌد صدور الحكم أسبوعٌن
 
 

القانون ٌلتزم األفراد  من هذا 7المادة  مع مراعاة حكم الفقرة الثانٌة من
تؽٌٌر فً  المقٌدون فً نظام المعلومات المدنٌة بإبالغ الهٌئة عن أي

 المعلومات المدنٌة المتعلقة بهم خالل الموعد المحدد وعلى من ٌتلقى البالغ
 .إعطاء المبلػ إٌصاال بذلك بعد التحقق من شخصٌته

 
 .ة صاحب الشؤن أو من ٌنوب عنهاإلبالغ بواسط وفً جمٌع األحوال ٌتم

 
 
 

من هذا القانون تتولى  1مع عدم اإلخالل بنص الفقرة األخٌرة من المادة 
الكوٌت فً الخار  قٌد المعلومات المدنٌة للكوٌتٌٌن المقٌمٌن  قنصلٌات دولة

هذه القنصلٌات، كما تتولى تسجٌل التؽٌٌرات فً  بدائرة اختصاص كل من
دورٌة بكشوؾ رسمٌة بحاالت القٌد  طار الهٌئة بصفةمعلوماتهم المدنٌة وإخ

 .أو التؽٌٌر والبٌانات المتعلقة بها
 

 .الوزٌر قرار بالنماذ  واإلجراءات التً تتبع فً هذا الشؤن وٌصدر
 
 
 
 
 
 
 

 البطاقة المدهية

 
 
 
 

 (:23مادة )

 (:24مادة )

 (:25مادة )



البطاقة  تصدر الهٌئة بطاقة لكل فرد مقٌد فً نظام المعلومات المدنٌة تسمى
 د هذه البطاقة لدى الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة فً إثباتالمدنٌة وتعتم

 شخصٌة صاحبها
 

 وٌجب على كل شخص ٌبلػ من العمر ثمانٌة عشر عاما أن ٌحمل بطاقة
 .مدنٌة

 
 وٌصدر بتحدٌد نموذ  البطاقة والبٌانات التً تتضمنها وإجراءات الحصول

 .قرار من الوزٌرعلٌها ومدة صالحٌتها وموعد تجدٌدها لكل من الكوٌتٌٌن 
 
 
 

 مع مراعاة حكم المادة الثانٌة من هذا القانون، ال ٌجوز للجهات الحكومٌة
والبنوك والشركات والجامعات والمدارس والجمعٌات واألندٌة وؼٌرها من 

االعتبارٌة العامة والخاصة واألفراد أن ٌقبلوا أو ٌستخدموا أو  األشخاص
و مستخدم أو عامل أو عضو أو أحدا بصفة موظؾ أ ٌستبقوا فً خدمتهم

 .المدنٌة طالب إال إذا كان حاصال على البطاقة
 

المسئول  وٌكون الموظؾ المختص بشئون العاملٌن أو األعضاء أو الطلبة هو
 .عن تنفٌذ حكم هذه المادة

 
 

المدنٌة فً حالة فقدها أو تلفها أن ٌخطر الهٌئة خالل  على صاحب البطاقة
على بطاقة أخرى طبقا لإلجراءات  أن ٌحصلالموعد المحدد، وعلٌه 

 والرسوم التً ٌصدر بتحدٌدها قرار من الوزٌر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:26مادة )

 (:27مادة )



 اسجخراج البياهات

 
 
 
 

 لكل شخص أن ٌستخر  بٌانا رسمٌا بالمعلومات المدنٌة المتعلقة به أو
بؤصوله أو بفروعه أو بؤزواجه وكذلك لرب األسرة بالنسبة لألفراد الملزم 

 .نص الفقرة الثانٌة من المادة السابعةل بقٌدهم طبقا
بالفقرة السابقة إال بموجب توكٌل  وال ٌجوز إعطاء البٌان لؽٌر من ذكر
 .خاص مصد  علٌه ممن تعلق به البٌان

 
 .البٌان بعد سداد الرسوم التً ٌصدر بتحدٌدها قرار من الوزٌر وٌعطى

 
 
 
الحكومٌة واألشخاص عدم اإلخالل بؤحكام المادة السابقة، ٌجوز للجهات  مع

الخاصة واألفراد أن ٌحصلوا من الهٌئة على ما ٌحتاجونه من  االعتبارٌة
المعلومات المدنٌة بشرط موافقة الهٌئة بعد التحقق  معلومات مسجلة فً نظام

وجدواها والؽرض منها وأي شروط  من حاجة الطالب إلى هذه المعلومات
 .أخرى تراها الزمة

 
 .وإخطار الطالب بذلك كتابة لطلبوللهٌئة الحق فً رفض ا

 
الموعد المحدد إلى مجلس  وٌجوز التظلم من القرار الصادر بالرفض خالل

 .نهائٌا اإلدارة، وٌكون قرار المجلس الصادر فً موضوع النظام
 

والرسوم  وٌصدر الوزٌر قرارا بالبٌانات التً ٌجب أن ٌشتمل علٌها الطلب
 .المقررة

 
 
 

المادة السابقة، أن ٌستخدمها  ٌحظر على من حصل على معلومات بناْء على
أجله، وٌجب علٌه  فً ؼٌر الؽرض الذي وافقت الهٌئة على إعطائها له من
 .االلتزام بالشروط التً أعطٌت له المعلومات بمقتضاها

 (:28مادة )

 (:29مادة )

 (::2مادة )



ٌجوز للهٌئة وقؾ تزوٌد  16عدم اإلخالل بالعقوبة المقررة فً المادة  ومع
 .بالمعلومات التً ٌطلبها مستقبال للمدة التً تحددها ؾالمخال

 
 
 

للموظفٌن الذٌن ٌندبهم المدٌر العام للتفتٌش على من أعطٌت له  ٌكون
دخول األماكن العامة المخصصة الستخدامها للتؤكد من  المعلومات الحق فً

المعلومات بمقتضاها وإثبات ما ٌقع من  تنفٌذ الشروط التً صرح بإعطاء
 .فات فً هذا الشؤنمخال

 
 

على الجهات الحكومٌة وؼٌرها االعتداد بما تتضمنه سجالت الهٌئة من 
مدنٌة، وتعتبر الصور والشهادات المستخرجة من الهٌئة عنها حجة  معلومات

 .لم ٌقم الدلٌل على عكسها فٌما هو ثابت فٌما ما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:31مادة )

 (:32مادة )



 
 
 
 
 
 
 

 أحكام عامة

 
 
 
 

 إبالغ الهٌئة -أو من ٌنوب عنهم  -ً والوحدات السكنٌة على أصحاب المبان
عن حدوث أي تؽٌٌر من شؤنه أن ٌإثر فً عنوان المبنى أو الوحدة السكنٌة، 

 .الموعد المحدد و ذلك خالل
 
 
 

إثبات  -أو من ٌنوب عنهم  - على أصحاب المبانً المعدة للسكن االستثماري
الهٌئة خالل الموعد  وعلٌهم إخطارالرقم المدنً للمستؤجر فً عقد اإلٌجار. 
 .المحدد على النموذ  الذي ٌعد لهذا الؽرض

 
 
 

 على الجهات الحكومٌة المختصة بإصدار أو تجدٌد أو قٌد الرخص التجارٌة
والصناعٌة وتصارٌح العمل والسجل التجاري أن تطلب من أصحاب 

تقدٌم  والصناعٌة والحرفٌة وؼٌرها أو من ٌنوب عنهم المنشآت التجارٌة
 .بالمنشؤة لدى الهٌئة شهادة تفٌد قٌد جمٌع العاملٌن

 
إجراءات الحصول  وٌصدر الوزٌر قرارا بنموذ  الشهادة المشار إلٌها و

 .علٌها ومدة صالحٌتها والرسوم المطلوبة
 
 

جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وأصحاب المهن والحرؾ  على

 (:33مادة )

 (:43مادة )

 (:35مادة )

 (:36مادة )



اد الذٌن ٌستخدمون أفرادا لدٌهم إخطار والصناعٌة واألفر والمحالت التجارٌة
تؽٌٌر فً المهنة أو الوظٌفة أو الحرفة ألي من  الهٌئة عند التحا  أو ترك أو

 األسلوبالمدنً، وذلك على النموذ  أو  العاملٌن لدٌهم مع بٌان االسم والرقم
 .المحدد المعد لهذا الؽرض وخالل الموعد

 
 ئة عن أسماء ومهن أو وظائؾ أووعلى الجهات السالفة الذكر تزوٌد الهٌ

حرؾ كافة العاملٌن لدٌهم عند إنشاء نظام المعلومات المدنٌة وفقا للموعد 
 .واإلجراءات التً ٌصدر بها قرار من الوزٌر المحدد

 
 

الثقافٌة واالجتماعٌة والتعلٌمٌة والتدرٌبٌة  وعلى وزارة التربٌة والمإسسات
بالغ عن أسماء الطلبة والمتدربٌن اإل بجمٌع مستوٌاتها الحكومٌة واألهلٌة

لكل منهم وأرقامهم المدنٌة  الملتحقٌن لدى هذه الجهات والمرحلة التعلٌمٌة
 .خالل الموعد المحدد من كل عام

 
المختص بشئون الموظفٌن أو الطلبة أو المتدربٌن أو  وٌكون الموظؾ

 .حكم هذه المادة صاحب الشؤن هو المسئول عن تنفٌذ
 
 
 

لها تعبئة النماذ  المتعلقة بنظام  القادمٌن إلى الكوٌت أو المؽادرٌنعلى جمٌع 
المختصة فً أماكن  المعلومات المدنٌة التً تقدم لهم عن طرٌق السلطات

خالل  الدخول أو الخرو ، وعلى هذه السلطات إعادة النماذ  إلى الهٌئة
من قوائم الموعد المحدد. وعلى الهٌئة تزوٌد السلطات المشار إلٌها بنسخة 

 القادمٌن والمؽادرٌن بعد تفرٌؽها وإعدادها بمعرفتها فً الموعد تسجٌل
 .المحدد

 
 

تكلٌفهم بؤداء الخدمة  على وزٌر الدفاع إخطار الهٌئة بؤسماء الذٌن انتهى
العسكرٌة. وذلك فور  العسكرٌة اإللزامٌة. وأسماء المفقودٌن أثناء العملٌات

ٌجوز االطالع  تعتبر هذه البٌانات سرٌة الانتهاء التكلٌؾ أو تحقق الفقد. و
 .العامة علٌها إال بموافقة وزٌر الدفاع أو بإذن من القضاء أو النٌابة

 
 

 (:37مادة )

 (:38مادة )

 (:39مادة )



 
تنفٌذ أحكام هذا القانون  لمندوبً الهٌئة الذٌن ٌندبهم المدٌر العام فً سبٌل
بالمعلومات المدنٌة لدى  االطالع على الدفاتر والسجالت والملفات المتعلقة

 .الخاصة جهات الحكومٌة وؼٌرها وٌستثنى من حكم هذه المادة المساكنال
 

 .ذلك وعلى سلطات األمن مساعدتهم على أداء مهمتهم كلما طلب منها
 
 

 
اإلدالء بما لدٌه من  للهٌئة أن تطلب من أي فرد خاضع ألحكام هذا القانون

ظام لن بٌانات أو معلومات تتعلق به أو بمن ٌنوب عنهم وتكون الزمة
المعلومات المدنٌة. ولها أن تطلب منه الحضور أمام أحد موظفٌها لهذا 

 .وٌكون الطلب باعتماد المدٌر العام الؽرض
 
 
 
 

أن تقوم بإجراء حصر شامل للسكن  القانون فً سبٌل تطبٌق هذا للهٌئة
 .إنشاء نظام المعلومات المدنٌة والمبانً والمساكن والمنشآت وذلك ألؼراض

 
واألفراد تزوٌد الهٌئة  الجهات ذات الصفة العامة والخاصة وعلى جمٌع

 .بالبٌانات والوثائق الالزمة إلجراء هذا الحصر
 

 .الوزٌر قرارا بالمواعٌد واإلجراءات الالزمة لهذا الؽرض وٌصدر
 
 
 
تنفٌذ نظام المعلومات المدنٌة بالنسبة لجمٌع األفراد المنصوص علٌهم فً  ٌتم

( من هذا القانون خالل مدة ال تجاوز خمسة 7مادة )األولى من ال الفقرة
 به سنوات من تارٌد العمل

 
 
 
 

 (::3مادة )

 (:41مادة )

 (:42مادة )



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العقوبات

 
 
 

هذا  من 34ٌعاقب بؽرامة ال تتجاوز عشرة دنانٌر كل من ٌخالؾ أحكام المادة 
 .القانون وٌجوز تحرٌر المحضر على أن ٌدفع مبلػ دٌنارٌن

 
 
 

،  37،  1 ز مائة دٌنار كل من ٌخالؾ أحكام المواد ٌعاقب بؽرامة ال تتجاو
 .من هذا القانون 76،  71،  77،  36

 

فً شؤنهم. وٌجوز  وتتعدد الؽرامة بتعدد األشخاص الذٌن وقعت المخالفة
ً من تارٌد تحرٌر  للهٌئة أن تتصالح مع المخالؾ خالل خمسة عشر ٌوما

 (:43مادة )

 (:44مادة )



خالفة ولو تعدد المحضر على أن ٌدفع مبلػ عشرٌن دٌناراً عن كل م
 .فً شؤنهم األشخاص الذٌن وقعت

 

المخالفة  وال ٌجوز الصلح إذا لم ٌنفذ المخالؾ اإلجراء الذي تحررت فً شؤنه
 .خالل المدة المشار إلٌها بالفقرة السابقة

 
 

بؽرامة ال تتجاوز ثالثمائة دٌنار كل من امتنع عن اإلدالء بالبٌانات  ٌعاقب
 .المدنٌة المعلومات المطلوبة لنظام

 
 

مدة ال تزٌد على ستة أشهر  مع عدم اإلخالل بؤي عقوبة أشد ٌعاقب بالحبس
 :العقوبتٌن وبؽرامة ال تتجاوز خمسمائة دٌنار أو بإحدى هاتٌن

علمه  كل من أدلى ببٌانات ؼٌر صحٌحة لنظام المعلومات المدنٌة مع)أ( 
 .بذلك
 صة برقم بطاقتهكل من ٌطلب منه اإلدالء إلى أي جهة عامة أو خا)ب( 

 .المدنٌة فٌدلً عن عمد برقم بطاقة لٌست له
 .من هذا القانون 31كل من خالؾ أحكام المادة ) (
 
 
 

بالحبس مدة ال تتجاوز ثالث سنوات  مع عدم اإلخالل بؤي عقوبة أشد ٌعاقب
المعلومات المدنٌة  كل من أفشى سرا من أسرار العمل أو بٌانا من بٌانات

 بحكم عمله ٌكون قد أطلع علٌه
 
 

 إهشاء الهيئة

 
 
 
 

تنشؤ هٌئة عامة ذات شخصٌة اعتبارٌة مستقلة تسمى الهٌئة العامة للمعلومات 
 .تلحق بالوزٌر المدنٌة

 

 .القانون وتتولى تطبٌق نظام المعلومات المدنٌة الصادر بهذا

 (:45مادة )

 (:46مادة )

 (:47مادة )

 (:48مادة )



 
 

 :النحو التالً ٌكون للهٌئة مجلس إدارة برئاسة الوزٌر، وٌشكل على
 .الهٌئةمدٌر عام  -3
والشئون االجتماعٌة والعمل  ممثل عن كل من وزارات الداخلٌة -7

درجة  والصحة العامة والعدل والتخطٌط على أن ال تقل درجته عن
 .وكٌل وزارة مساعد

وظٌفة عامة وٌكون  اثنان من ذوي الخبرة والكفاءة ممن ال ٌتولون أي -1
 .للتجدٌد تعٌٌنهما بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثالثة سنوات قابلة

 .وٌختار مجلس اإلدارة من بٌن أعضاءه نائباً للرئٌس
 
 
 

 ٌتولى مجلس اإلدارة رسم السٌاسة العامة للهٌئة وله على األخص
 

إقرار مشروع المٌزانٌة والحساب الختامً قبل تقدٌمها إلى الجهات  -3
 .المختصة

 .الموافقة على التقرٌر السنوي العام عن أعمال الهٌئة -7
القوانٌن واللوائح والقرارات الخاصة بنظام  ظر فً مشروعالن -1

 .المعلومات المدنٌة
انعقاد المجلس وإجراءات العمل به واألؼلبٌة الالزمة  وضع نظام -4

 .واألحكام المتعلقة بنفاذ هذا القرارات لصحة انعقاده وإصدار قراراته
 خاصة اآلتً إصدار الئحة داخلٌة تتضمن بصفة -6
 

المالٌة  التً تتبع فً إدارة الهٌئة بما فً ذلك القواعدالقواعد  -أ
 .واإلدارٌة والمحاسبٌة

 

وعالواتهم وترقٌاتهم  قواعد تعٌٌن العاملٌن بالهٌئة ومرتباتهم -ب
من  11، 6ومكافآتهم وأحكام تؤدٌبهم دون اإلخالل بؤحكام المادتٌن 

 .قانون الخدمة المدنٌة
 
 

 
 

 

 (:49مادة )

 (::4مادة )

 (:51مادة )



أن ٌكون له نائب أو أكثر ٌصدر  وٌجوزٌتولى إدارة الهٌئة مدٌر عام 
العام الهٌئة فً  بتعٌٌنهم مرسوم بناء على عرض الوزٌر وٌمثل المدٌر

 عالقاتها بالؽٌر وأمام القضاء وٌكون مسئوالً عن تصرٌؾ الشئون
 .اإلدارٌة والمالٌة والفنٌة للهٌئة كما ٌحدد اختصاصات نوابه

 

تصاصاته المنصوص المدٌر العام فً بعض اخ وللوزٌر أن ٌفوض
 .علٌها فً هذا القانون

 
 
 

ٌكون للهٌئة مركز رئٌسً وٌجوز لها أن تنشئ مكاتب لها بمقار 
والدفاع والشئون االجتماعٌة والعمل والصحة والعدل  وزارات الداخلٌة
 .المدنٌة لتسجٌل المعلومات

 

  النظام وللهٌئة أن تنشئ مكاتب فً أٌة جهة حكومٌة مما ٌقتضٌه تنفٌذ
 .محافظة ا نجوز لها أن تنشئ مكتباً أو أكثر فً نطا  كلكم
 
 
 

للهٌئة من أول  ٌكون للهٌئة مٌزانٌة عامة ملحقة. وتبدأ السنة المالٌة
ٌونٌه من العام التالً. وتستثنى من  13ٌولٌه من كل عام وتنتهً فً 

السنة المالٌة األولى فتبدأ من تارٌد العمل بهذا القانون وتنتهً فً  ذلك
 .السنة المالٌة التالٌة ٌونٌه من 13
 
 

لها فً مٌزانٌة الدول سنوٌاً،  تتكون الموارد المالٌة للهٌئة مما ٌخصص
 .ومما تحصله من رسوم وأجور خدمات

 
 
 

تنفٌذ هذا  –كل فٌما ٌخصه  -على رئٌس مجلس الوزراء والوزراء 
 به من تارٌد نشره فً الجرٌدة الرسمٌة القانون. وٌعمل

 (:52مادة )

 (:53مادة )

 (:54مادة )

 (:54مادة )


