
 1970لسنة ) 6(مرسوم رقم 
 بقانون تنظيم

 تسجيل المواليد والوفيات
 

 . ان آل خليفة حاآم البحرين وتوابعهالمنحن عيسى بن س
  ، مجلس الدولة بإنشاء 1970لسنة ) 1(من المرسوم رقم ) 6(بعد االطالع على المادة 

  ، وبناء على رئيس دائرة الصحة
  . وبعد موافقة مجلس الدولة

 
 : اآلتي لقانون قررنا ا

 : فالتعاري: أوال 
  )1(مادة 

م ،  أل من ا  إخراجه أو بعد خروجه    الحياة أعراضهو المولود الذي تظهر عليه       :  المولود الحي ) أ  
  . وذلك بصرف النظر عن مدة الحمل

 من  إخراجه أو بعد خروجه     الحياة أعراضهو المولود الذي ال تظهر عليه          : المولود الميت    ) ب  
  .أسبوعا 28 تقل مدة الحمل عن  الوذلك على أنم ، ألا

 لال تشم  وعلى هذا    الحياة فتره من    أية بعد   الحيوية الوظائف   لجميع التوقف الدائم     هي : الوفاة) ج  
  . الوفيات المواليد الموتى

 
  : التبليغ عن المواليد: ثانيا
  )2(مادة 

ا ، يلزم التبليغ عنها ، خالل فتره ال                ، سواء آان المولود حيا أو ميت             ة والد أيةفي حالة حدوث      
  - : شمل التبليغ البيانات التاليةيتتجاوز أسبوعا من حدوث الوالدة ، على أن 

 
  .  والحروف ، ومحلهاباألرقامبالتاريخ الهجري والميالدي موضحا  : الوالدةيوم   (1) 

 
 .   ميتاأم وهل ولد حيا أنثىذآر أم :  نوعه وسم الطفل ا (2) 

 
  . امتهإقه و مهنته ومحل ته ، وديانتاسم الوالد ثالثيا ، سنه وجنسي (3) 

 
  . قامتهاإها ، ديانتها ، مهنتها ، محل يت ثالثيا ، سنها ، جنسالوالدةاسم  (4) 

 
  .  وقرابته للمولودإقامتهاسم المبلغ ، وسنه ومهنته ومحل  (5) 

 
 . دةشرفا على الوالأ المولدة الذين أواسم الطبيب  (6) 

 
 

  )3(مادة 
  -:  المكلفون بالتبليغ عن الوالدة هماألشخاص



 
 .  والدي المولودأحد (1)

 
  .  البالغيناألقاربمن حضر الوالدة من ) (2
 

 أي محل آخر    أو الصحي المرآز   أو المولدة الذين باشرا الوالدة ، سواء بالمستشفى          أوالطبيب  ) (3
  . حصلت فيه الوالدة

 
  .  التي حصلت فيها الوالدةةمختار القري(4) 

 
  . وتكون مسئولية المذآورين عن التبليغ بحسب الترتيب المقدم وال يقبل التبليغ عن غير ذي صلة

 
 )4(مادة 

 ، الدائرة الوحدات الصحية التي تحددها أو دائرة الصحة إلى شفهيا أويجب التبليغ عن الوالدة آتابيا 
تين موقعا عليها من الموظف المسئول والمبلغ ، ويرسل          خمن نس  الوالدة التبليغ عن    استمارةوتكتب  
 .  التبليغإليها الصحية التي قدم الوحدة دائرة الصحة وتحفظ الصورة لدى إلى االستمارةاصل 

 
  )5(مادة 

 يتحقق من صحة البيانات الواردة في استمارة التبليغ عن الوالدة                أنيجب على الموظف المسئول       
ليمات التي تصدرها دائرة الصحة بهذا الشأن ويعتبر توقيعه على االستمارة                ذلك على ضوء التع    و

 . فيها  بصحة البياناتإقرارا
 

  )6(مادة 
 الصحة بالمنامة    دائرةد في مقر      يلبالموا في استمارة التبليغ في سجل خاص             الواردةتقيد البيانات    

وظف المختص وترسل بعد     لممن ا ويؤشر على استمارة التبليغ برقم وتاريخ التسجيل ويوقع عليها             
 بدائرة المالية واالقتصاد الوطني حيث تقيد البيانات في سجل خاص مماثل             اإلحصاء مكتب   إلىذلك  

 بدائرة الصحة بعد التأشير عليها بالتسجيل في            للحفظللسجل السابق ذآره ، وتعاد استمارة التبليغ            
 .  سجل المكتب

 
  )7(مادة 

 واحد من تاريخ قيد التبليغ        أسبوع خالل   حي شهادة ميالد لكل مولود        تصدر دائرة الصحة بالمنامة    
 الوحدة الصحية التي سجلت التبليغ عن الوالدة وذلك لتسجيلها                  إلىوترسل الدائرة شهادة الميالد        

 .  المولود بعد دفع الرسم المقرريحد والدأل
 
 

  )8(مادة 
 دائرة إلى السفر خارج البحرين أو اإلقامة ثناءأ نللبحرينيييجب التبليغ بالبريد المسجل عن من يولد 

  .  يوما من تاريخ الوالدة30الصحة بالبحرين في معاد ال يتجاوز 
 



 آانت  إذا البحرين    إلى من يوم الوصول        أسبوعاآذلك يجب التبليغ شخصيا في ميعاد ال يتجاوز               
يجب أن يصحب التبليغ بشهادة و . ا واحدا في البالد التي حصلت فيها الوالدة لم تتجاوز شهراإلقامة

 يصدق التبليغ من هيئه رسمية في حالة عدم                أن أوالميالد من الدولة التي حصلت فيها الوالدة               
 .  في المادة الثانيةالمبينةشمل التبليغ البيانات ي شهادة ميالد في تلك الميالد ، آما يجب أن إصدار

 
  )9(مادة 

 مخفر للشرطة ويحرر محضر         إلى يسلمه     أندة   يجب على آل من عثر على طفل حديث الوال                 
بالمالبسات والظروف التي وجد فيها المولود يوضح به مكان العثور عليه وتاريخه وينتدب الطبيب               
الشرعي ليقرر السن التقريبي للطفل ، ويختار للطفل اسم آما يختار لوالديه اسمان وهميان وتثبت                    

لم   ما وعنوانه ومهنتهص الذي عثر عليه ولقبه          ديانة الطفل مسلما ويوضح بالمحضر اسم الشخ           
  .  اسمهإثباتيرفض 

 
 يبلغوا  أن األطفال هؤالء    الستقبال المعدةوعلى مراآز الشرطة في البالد والمؤسسات والمالجئ             

 شهادة  وإصدار وذلك لقيد المولود      إليها سلم   أودائرة الصحة عن آل طفل حديث الوالدة عثر عليه             
  . ميالد له

 
  : التبليغ عن الوفيات : ثالثا

 
  )10(مادة 

 بعد ثمانية وعشرين      أمواتا المولودين    األطفال بالبحرين ، ويشمل ذلك          المتوفينيجب التبليغ عن      
 الوحدات الصحية التي تحددها الدائرة ، وذلك خالل ثمان           أو دائرة الصحة    إلى من الحمل ،     أسبوعا

  -:شمل التبليغ البيانات التالية ي أنجب  الوضع ، ويأو ساعة من حصول الوفاة أربعين و
 

  والحروف ساعتها ومحل الوفاةاألرقاميوم الوفاة بالتاريخ الهجري والتاريخ الميالدي موضحا (1) 
.  
 

  .أنثى  أم ذآر - المتوفىوع  ن(2)
 

  . إقامته وديانته ومهنته ومحل وجنسيته ثالثيا وسنه المتوفىاسم (3 )
 

  . فينو آانا معرإذا ثالثيا ىالمتوفاسم والدي (4) 
 

  . سبب الوفاة(5) 
  )11(مادة 

  - : المكلفون بالتبليغ هماألشخاص
 

  .  آان حاضراإذا توفىمال والديحد  أ(1)
  .   البالغيناألقاربن حضر الوفاة من (2) 

 .   في سكن واحد من البالغينالمتوفىلمن يقطن مع ) (3
  . لمتوفىا الكشف على أجرىالطبيب الذي ) (4



 أو مدرسة   أو مستشفى   أو إذا حصلت الوفاة في فندق       بإدارته الشخص القائم    أوصاحب المحل    ) 5(
  .  محل آخرأي أوسجن 

  .  التي حصلت فيها الوفاةةمختار القري ) 6(
 

  . وتكون مسئولية المذآورين عن التبليغ بحسب المتقدمين وال يقبل التبليغ من غير ذي صفه
 

 )12(مادة 
الوحدات التي تحددها      وأ دائرة الصحة       إلى شفهيا عن الوفاة في البحرين             أويجب التبليغ آتابيا       

وتكتب استمارة التبليغ عن الوفاة من نسختين موقعا عليها من قبل موظف دائرة الصحة                    . الدائرة  
صحية  ال الوحدة دائرة الصحة وتحفظ الصورة لدى        إلىالمسؤول والمبلغ ، ويرسل اصل االستمارة        

  .  التبليغإليهاالتي قدم 
 

 )13(مادة 
ذلك على  و   في استمارة التبليغ     الواردة يتحقق ، من صحة البيانات       أنيجب على الموظف المسئول     

  إقراراضوء التعليمات التي تصدرها دائرة الصحة بهذا الشأن ، ويعتبر توقيعه على االستمارة                           
  . بصحة البيانات فيها

 
 )14(مادة 

 في استمارات التبليغ في سجل خاص بالوفيات في مقر دائرة الصحة بالمنامة                 الواردةبيانات  تقيد ال 
 المختص ، وترسل بعد      الموظفويؤشر على االستمارة التبليغ برقم وتاريخ التسجيل ويوقع عليها             

مماثل  خاص بدائرة المالية االقتصاد الوطني حيث تقيد البيانات في سجل              اإلحصاء مكتب   إلىذلك  
 التبليغ للحفظ بدائرة الصحة بعد التأشير عليها بالسجل في                  استمارةوتعاد  . للسجل السابق ذآره      

  . سجل المكتب
 

 )15(مادة 
 من تاريخ قيد التبليغ عنها وترسل شهادة              أسبوعتصدر دائرة الصحة بالمنامة شهادة وفاه خالل              

 اقرب أو المتوفىحد والدي ألها ليمك لتسحدة الصحية التي سجلت التبليغ عن الوفاة وذلو الإلى الوفاة
 . إليهقربين ألا

 
 
 

 )16(مادة 
 إلى السفر خارج البحرين      أو اإلقامة أثناء نالبحرينيييجب التبليغ بالبريد المسجل عن المتوفين من         
بليغ ت يصحب ال  أنويجب  . الوفاة   يوما من تاريخ      30دائرة الصحة بالبحرين في ميعاد ال يتجاوز          

 في حالة   من هيئة رسمية   يصدق على التبليغ     أن أووفاة من البالد التي حصلت فيها الوفاة         بشهادة ال 
  في المادة العاشرةالمبينة يشمل التبليغ البيانات أن، آما يجب      شهادة وفاة في تلك البالد     عدم إصدار 

. 
 

 )17(مادة 



 أو الشرعيالطبيب  خفر للشرطة عنها فورا ويندب         م وجب تبليغ اقرب       إنسان عثر على جثة       إذا
 الوفاة وتقدير    أسباب الصفة التشريحية لمعرفة       وإجراءجثة  الطبيب الصحة المختص للكشف على        

وال يجوز دفن الجثة    .  البسات والظروف التي وجدت فيها الجثة      م ويحرر محضر بال   المتوفىعمر  
 . صة بالتحقيقختة الملط من السبإذن إال
 

 المالحظات برقم   بخانة، والتأشير    د المتوفى بسجل المتوفين    دائرة الصحة لقي   إلىويرسل المحضر   
 يشمل المحضر على وصف دقيق       أن آانت الجثة لمجهول وجب       وإذا  ، المحضر المذآور وتاريخه  

 ) .مجهول االسم( اسم المتوفى عبارة بخانةيزة ويكتب ملها وعلى عالماتها الم
 

 : الجزاءات: رابعا
 

، يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز شهرين           رد ينص عليها قانون آخ        عقوبة اش   بأية لخالاإل ممع عد 
 - :  هاتين العقوبتينبإحدى أومسين دينارَا خوبغرامة ال تتجاوز 

 
 أو متوفى وترتب على ذلك قيد المولود               أو عن مولود       التبليغ قصد     وءآل من تكرر منه بس        ) أ

 .المتوفى بسجالت قيد المواليد والوفيات اآثر من مره
 
 وسائل غير مشروعة     أو ة طرق احتيالي   إلى التجأ    أو من تعمد تقديم بيانات غير صحيحة            آل) ب

  تقرر شطب القيد الذي يثبت عدم صحتهأن ويجوز للمحكمة  . متوفى بالسجالت أوبقصد قيد مولود    
. 
 
آل من يحدث أي تغير في البيانات الواردة في سجالت قيد المواليد أو الوفيات بدون قرار من                      ) ج
 .لمحكمة المختصة ا

 
 . ضياع السجالتأو إتالف في بيتسب أوف عمدا تلآل من ي) د
 
 
 
 
 
 

 :  عامةأحكام: خامسًا
 

 )19(مادة 
 التالية النتهاء الموعد القانوني للتبليغ             األولىيجوز قيد المواليد والوفيات خالل الثالثة شهور                   

 الوحدة  إلىك بعد تقديم طلب آتابي       ، وذل  من هذا القانون   10 ،   8 ،   2المنصوص عليه في المواد      
 .الصحية ودفع الرسم المقرر

 
 فترة عام واحد من حدوث الميالد أو الوفاة فيجب تقديم              أقصى تأخر التبليغ اآثر من ذلك وبحد          إذا

  . دائرة الصحة بالمنامة ودفع الرسم المقررإلىالطلب 



 
 )20(مادة 

 بعد صدور قرار    إال الوفاة   أوعد سنة من تاريخ الميالد       ن الذين يبلغ عنهم ب    فوال يقيد المواليد والمتو   
 دائرة الصحة من صاحب الشأن        إلى يقدم طلب آتابي      أنبالقيد من المحكمة وفي هذه الحالة يجب           

  . التي تثبت صحة الطلب بعد دفع رسم قدرة دينار واحدواألدلةتوضح فيه البيانات الالزمة 
 

 )21(مادة 
 الوفاة المبلغ    أوول بالوحدة الصحية ما يدعو للشك في صحة الوالدة                الموظف المسئ   لدى وجد    إذا

 . دائرة الصحةإلى وإرسالها األسباب على استمارة التبليغ مع ذآر ة آتابرأيه إثباتعنها، فعليه 
 

 )22(مادة 
 أو مستخرجا رسميا للبيانات الواردة في سجل قيد المواليد                 إعطاء يطلب    أنيجوز لكل ذي شأن        

 . دائرة الصحة بالمنامة ودفع الرسم المقررإلىالوفيات وذلك بعد تقديم طلب آتابي سجل قيد 
 

 )23(مادة 
 بناء على قرار من المحكمة وبعد إال الوفيات أو بيانات قيدت في سجل قيد المواليد  أيةال يجوز تغير

 .دفع الرسم المقرر
 .األصليةبيانات  للحذف أو التغير في عمود خاص بالسجل بدون محو إثباتويكون 

 
 بحفظ سجالت قيد المواليد والوفيات المحافظة عليها بحيث تكون في حالة                 المكلفوعلى الموظف    

  .جيدة
 

 )24(مادة 
لهم بالسجالت قبل صدور هذا         يرر التبليغ عن المواليد والمتوفين وقيدهم ممن لم يسبق تسج                    حي

 اإلجراءات وآذلك      10 ،      8 ،      2 قيد بالمواعيد المنصوص عليها في المواد              تالقانون دون ال     
 حصل التبليغ خالل ستة اشهر من       إذا من هذا القانون     20 ،   19 ،   18المنصوص عليها في المواد     

 . المقرررسم دائرة الصحة العامة مع دفع الإلى يتقدم صاحب الطلب أنالقانون على  تاريخ نفاذ هذا
 

 )25(مادة 
ة رت الرسمية عن سجالت قيد المواليد والوفيات الصادتعتمد شهادات المواليد والوفيات والمستخرجا
ات المواليد والوفيات ابتداء من تاريخ نفاذ       عثبات واق إلبموجب هذا القانون الوثائق الرسمية الوحيدة        

  .هذا القانون
 

 )26(مادة 
 تنفيذ هذا القانون ويصدر رئيس دائرة الصحة القرارات                 - آل فيما يخصه      -على رؤساء الدوائر    

  .مضى شهر من تاريخ نشر في الجريدة الرسميةبعد ، ويعمل به  زمة لتنفيذهالال
 

  عيسى بن سلمان آل خليفة
  حاآم البحرين وتوابعها

 



  صدر بقصر الرفاع
  هـ1390 صفر 24بتاريخ 

  م1970 أبريل 30الموافق 
 
 


