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مجل�ض الوزراء

قرار رقم )16( ل�شنة 2011

بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )1( ل�شنة 2007

ب�شاأن الائحة التنفيذية لقانون بطاقة الهوية رقم )46( ل�شنة 2006

 

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على القانون رقم )46( ل�شنة 2006 ب�شاأن بطاقة الهوية،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة التنفيذية لقانون بطاقة الهوية رقم )46( 

ل�شنة 2006،

وبناًء على عر�س رئي�س الجهاز المركزي للمعلومات،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

ُي�شتبدل بن�شو�س المواد ) 2 البندين 3، 9( و)3(، )7 بند 6(، )14(، )15( من القرار 

الهوية رقم )46( ل�شنة 2006،  التنفيذية لقانون بطاقة  رقم )1( ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة 

الن�شو�س الآتية:

مادة )2 البندين 3 ،9 (:

3- الب�شمة التي ي�شدر بتحديدها قرار من رئي�س الجهاز، وي�شتثنى من ذلك:

    اأ  – المعاقون واأ�شحاب العاهات الم�شتديمة التي تمنع اأخذ ب�شمة الإ�شبع اأو العين.

    ب- من يقل عمره عن �شنة اأو من بلغ �شن ال�شبعين وما فوق.

9-    بيان الجن�شية للبحريني، �شادر من الجهة المخت�شة بالإدارة العامة للجن�شية والجوازات 

والإقامة ويتعين لإدراج هذا البيان في بطاقة الهوية اأن يرد اإلى الجهاز مبا�شرة من الجهة 

المخت�شة بالإدارة العامة للجن�شية والجوازات والإقامة.

مادة)3(:

تكون بطاقة الهوية �شالحة لمدة خم�س �شنوات لالأ�شخا�س الذين تقل اأعمارهم عن �شبعين 

عامًا، وع�شر �شنوات لالأ�شخا�س الذين تبلغ اأعمارهم �شبعين عامًا وما فوق.

اأو  فاقد  بدل  اإ�شدار  اأو  تجديدها  اأو  اإ�شدارها  تاريخ  من  الهوية  بطاقة  �شالحية  تاريخ  ويبداأ 

تالف لها، ويجب تقديم طلب التجديد خالل ال�شهر ال�شابق لنق�شاء مدة �شالحية البطاقة.

مادة )7 بند 6(:

6-  اإذا تبين له عدم �شحة اأي من البيانات المخزنة في ال�شريحة الإلكترونية لبطاقة الهوية 

اأن يطلب من الجهاز ت�شحيح تلك البيانات، فور علمه بذلك.
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مادة)14(:

بدل  ا�شتخراج  اأو  تجديدها  اأو  الهوية  بطاقة  لإ�شدار  الجهاز  يح�شلها  التي  الر�شوم  تحدد 

فاقد اأو تالف لها على النحو التالي: 

1- ديناران للبحريني)اإ�شدار جديد اأو تجديد(.

2- اأربعة دنانير للبحريني )بدل فاقد اأو تالف(.

3- ع�شرة دنانير لغير البحريني )اإ�شدار جديد اأو تجديد اأو بدل فاقد اأو تالف(.

مادة)15(:

تحدد للخدمات الإ�شافية التي يقدمها الجهاز الر�شوم التالية:

1- دينار واحد لأي تغيير في البيانات المخزنة في ال�شريحة الإلكترونية.

2- دينار واحد لإ�شدار اأية �شهادة اأو اإ�شعار اأو اإفادة بالبيانات ال�شخ�شية.

3- اأربعة دنانير للبحريني وع�شرة دنانير لغير البحريني ل�شتبدال �شورة حامل بطاقة الهوية

ويجوز بقرار من رئي�س الجهاز اإ�شافة خدمات اأخرى، على اأن يحدد رئي�س الجهاز – بعد 

موافقة مجل�س الوزراء- الر�شوم الم�شتحقة على تلك الخدمات.

المادة الثانية

لقانون  التنفيذية  الالئحة  2007ب�شاأن  ل�شنة   )1( رقم  القرار  من   )6( المادة  اإلى  ُي�شاف 

بطاقة الهوية رقم )46( ل�شنة 2006 بنٌد جديٌد برقم )5(، ن�شه الآتي:

مادة )6 بند 5(: 

 5- اتخاذ الإجراءات الالزمة للتحقق من �شحة ودقة البيانات ال�شخ�شية من جهة الإ�شدار، 

وفي جميع الأحوال يعتد الجهاز ب�شحة البيانات المدرجة ب�شجالت جهة الإ�شدار.

المادة الثالثة

ُيلغى البند )3( من المادة )5( من القرار رقم )1( ل�شنة 2007 ب�شاأن الالئحة التنفيذية 

لقانون بطاقة الهوية رقم )46( ل�شنة 2006، ويعاد ترقيم باقي بنود المادة .

المادة الرابعة

لتاريخ  التالي  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  – تنفيذ  يخ�شه  فيما  – كل  الــوزراء  على 

ن�شره في الجريدة الر�شمية.

                                                                                           رئي�ض مجل�ض الوزراء

خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 3 جمادى الأولى 1432هـ

المــــوافــــــــق:  7 اأبـــــــــريــــــــــــل 2011م


