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 الشخصية حتقيق بطاقات
 1994 لسنة 143 رقم المصرى  المدنية االحوال قانون  ضوء في

 1995 لسنة 1121 رقم الوزاري  بالقرار الصادارة التنفيذية والئحتة

 ما هو الرقم القومي
لكل مواطن ويرتبط به الرقم القومي هو رقم يصدر  -

  تى وفاته وال يتكرر حتي بعد وفاته منذ ميالده ح
 لقانون االحوال المدنية من الالئحة التنفيذية  3المادة 

تنشئ مصلحة االحوال المدنية رقما قوميا لكل مواطن يرتبط 
 منذ ميالده وال يتكرر بعد وفاته به

 كيف يتم حتديد الرقم القومي للمواطن 
تبدأ اولي مراحل اعطاء رقم للمواطن باصدار  -

 شهادة ميالد بإسمه عند والدته 

حيث يتوجه ذوى الشأن لمكتب الصحة لقيد واقعة  -
ميالد مولود جديد يتم اعطاؤه ايصال الستالم 

 ولود التي تصدر من السجل المدنيشهادة ميالد الم

بارسال التبيلغ للسجل المدني مكتب الصحة يقوم  -
 جالت وارساله لمركز المعلومات بقيده بالس

بتسجيل المواليد بقاعدة يقوم مركز المعلومات  -
ومي للمولود واصدار شهادة البيانات واصدار رقم ق

 الميالد بها الرقم القومي للمولود 

يتوجه ذوى الشأن الي السجل المدني بااليصال  -
 المستلم من مكتب الصحة الستالم شهادة الميالد 

 من الالئحة التنفيذية  12المادة 
يتم التبليغ عن واقعات الميالد بمعرفة المكلفين بذلك وفقا 

من القانون وتتخذ االجراءت االتيه بمعرفة  20لنص المادة 
 -:الجهات الموضحة بعد

 -:الصحية الجهة بمعرفة: اوال 
تسليم صاحب الشأن شهادة تحصين ضد االمراض  -

مع ايصال الستالم شهادة الميالد من قسم السجل 
 المدني 

 -:المعلومات مركز بمعرفة : ثالثا
تسجيل البيانات علي الحاسب االلي واصدار رقم قومي  -

 للمولود 
 اصدار شهادات الميالد  -
 -:المدني السجل بمعرفة: ثانيا 

  الميالد تسليم شهادات -

 ارقام الرقم القومىما هي دالالت 
 الرقم االول من اليسار : قرن الميالد  -
 الستة ارقام التالية هي تاريخ ميالده  -
 رقمين يعبران عن محافظة الميالد  -
 اربعة ميالد لرقم مسلسل  -
  رقم اخير اختياري لتأكيد صحة الرقم القومي -

 من الالئحة التنفيذية  3المادة 
 رقم بيانهم كالتالي  14من الرقم القومي ، ويتكون .. 

الرقم االول من اليسار قرن الميالد، الستة ارقام التالية: 
تاريخ الميالد، ورقمين لمحافظة الميالد، واربعة ارقام لرقم 



 

2 
 

مسلسل، ورقم اخير رقم اختياري للتأكيد علي صحة الرقم 
 القومي 

 ما هي البيانات الرئيسية التي جيب ان تشتمل عليها البطاقة 
أبعاد بطاقة تحقيق الشخصية هي ابعاد قياسية دولية تكون 

سم وسمك اقل من اسم  9سم وارتفاع  5حوالي بعرض 
 وتحتوي علي المعلومات االساسية التالية 

 مكتب االصدار  -
 المشار اليه بعاليه الرقم القومي  -
 االسم الرباعي  -
 محل االقامة  -
 النوع  -
 الديانة -
 المهنة  -
  اسم الزوج )لالناث المتزوجات( -
 تاريخ انتهاء صالحية البطاقة -

 من قانون الخدمة المدنية  49المادة 
تحدد الالئحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها 

 ومستندات واجراءات استخراجها
)الفقرة االخيرة مضافة من الالئحة التنفيذية  33المادة 

الوقائع  -2009لسنة  520بقرار وزير الداخلية رقم 
 ( 14/4/2009في  87المصرية العدد 

 وتحتوي البطاقة علي المعلومات التالية 
االسم الرباعي، محل االقامة، الرقم القومي، مكتب االصدار، 

النوع، الديانة، المهنة، اسم الزوج )لالناث المتزوجات(، تاريخ 
 انتهاء صالحية البطاقة

 ما هي مدة سريان البطاقة 
سنوات من تاريخ صدورها او حسب  7البطاقة صالحيتها 

 المدون بها 
 من قانون األحوال المدنية 52المادة 

يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق 
الشخصية، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب 

ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها. لتجديدها خالل 
ويجوز لوزير الداخلية عند االقتضاء أن يصدر قرارا بمد 

  .ا مبينا به شروط وأحوال ذلك المدسريانه

)الفقرة االخيرة مضافة من الالئحة التنفيذية  33المادة 
الوقائع  -2009لسنة  520بقرار وزير الداخلية رقم 

 ( 14/4/2009في  87المصرية العدد 
تصدر مصلحة االحوال المدنية بطاقة تحقيق الشخصية لكل 
مواطن مصري يزيد عمره عن ستة عشرة عاما، وتسري للمدة 

 يحددها وزير الداخلية بقرار منه التي
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لسنة  1723قرار وزير الداخلية رقم المادة االولي من 
2008  

تكون مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية سبع سنوات من 
تاريخ استخراجها على أن يتم تجديدها خالل ثالثة أشهر من 

 . تاريخ انتهاء تلك المدة

 جتديد البطاقة بعد مدة السبعة سنوات 
يجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها  -

 7) أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها خالل ثالثة
 سنوات(

اشهر من  3تكون العقوبة حال عدم التجديد خالل  -
غرامة ال تقل عن انتهاء مدة سريان البطاقةة هي 
 مائة جنيه وال تزيد مائتي جنيه.

 من قانون األحوال المدنية 52المادة 
يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق 
الشخصية، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب 
لتجديدها خالل ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها. 
ويجوز لوزير الداخلية عند االقتضاء أن يصدر قرارا بمد 

  .ا مبينا به شروط وأحوال ذلك المدسريانه

)الفقرة االخيرة مضافة من الالئحة التنفيذية  33المادة 
الوقائع  -2009لسنة  520بقرار وزير الداخلية رقم 

 ( 14/4/2009في  87المصرية العدد 
تصدر مصلحة االحوال المدنية بطاقة تحقيق الشخصية لكل 
مواطن مصري يزيد عمره عن ستة عشرة عاما، وتسري للمدة 

 يحددها وزير الداخلية بقرار منه التي

لسنة  1723قرار وزير الداخلية رقم المادة االولي من 
2008  

تكون مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية سبع سنوات من 
تاريخ استخراجها على أن يتم تجديدها خالل ثالثة أشهر من 

 . تاريخ انتهاء تلك المدة

 من قانون االحوال المدنية  66المادة 
فقرة اولي، بغرامة ال  52يعاقب علي مخالفة احكام المواد 

 تقل عن مائة جنيه وال تزيد مائتي جنيه. 
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 االبعاد القياسية للبطاقة 
أبعاد بطاقة تحقيق الشخصية هي ابعاد قياسية دولية تكون 

 سم وسمك اقل من اسم  9سم وارتفاع  5حوالي بعرض 
 من قانون الخدمة المدنية  49المادة 

تحدد الالئحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها 
 ومستندات واجراءات استخراجها

)الفقرة االخيرة مضافة من الالئحة التنفيذية  33المادة 
الوقائع  -2009لسنة  520بقرار وزير الداخلية رقم 

 ( 14/4/2009في  87المصرية العدد 
تصدر مصلحة االحوال المدنية بطاقة تحقيق الشخصية لكل 
مواطن مصري يزيد عمره عن ستة عشرة عاما، وتسري للمدة 
التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، وتحدد ابعاد البطاقة 

 طبقا للمواصفات القياسية الدولية كما يلي 
 ملليميتر  85و  72الي  85و  47 العرض -
 ملليميتر  54و  30الي  53و  92الطول  -
 ملليميتر  00و  84الي  00و  68السمك  -

 الصدار بطاقة حتقيق الشخصية ؟ ماهو السن القانونى 
السن القانوني الصدار بطاقة تحقيق شخصة هو  سن  -

 سنة  16ال 
ويجب علي المواطن ان يتوجه لطلب اصدار البطاقة  -

  16اشهر من بلوغه ذلك سن ال  6خالل 
من خالف ذلك، وتكون العقوبة  لمخالفةويعد مرتكبا  -

اشهر او غرامة ال تقل  6هي الحبس مدة ال تجاوز 
 جنيه وال تزيد عن خمسمائة جنيه 100عن 

ويكون التوجه الي قسم السجل المدني الذي يقيم  -
 بدائرته. 

 المدنية  حوالالامن قانون  48المادة 
يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطني جمهورية 
مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق 
شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خالل 

 .ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن
 من قانون االحوال المدنية  68المادة 

من هذا القانون بالحبس  48يعاقب علي مخالفة احكام المادة 
الذى ال يجاوز ستة اشهر او بالغرامة التى ال تقل عن مائة جنيه 

 وال تزيد عن خمسمائة جنيه. 

 اجلهة املعنية باصدار بطاقات حتقيق الشخصية 
مصلحة االحوال المدنية هي المختصة باصدار البطاقات 

 وتضم 
المدني الذي يتوجه اليه الطالب لتقديم قسم السجل  -

 الطلب ولالستالم الحقا

 من قانون االحوال المدنية  6المادة 
تختص مصلحة االحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع 
االحوال المدنية المشار اليها في المادتين السابقتين في 

شهادات  سجالت الوقائع المقابلة، كما تختص باصدار
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الميالد وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد االسرة وصور من  اصدار البطاقات مركز  -
جميع قيود االحوال المدنية المسجلة لديها علي النحو المبين 

 بالقانون والئحته التنفيذية

 اجراءات اصدار بطاقة حتقيق الشخصية 
 دور الطالب

يتوجة الطالب الي قسم السجل المدني المقيم  .1
  16اكماله سن ال شهور من 6بدائرته في خالل 

يقوم باستيفاء نموذج طلب استخراج بطاقة تحقيق  .2
شخصية مرفقا به المستندات المثبتة لصحة 

 البيانات مع البطاقة السابقة ان وجدت. 

 ومركز االصدار :دور قسم السجل المدني 
اخذ في التعامل مع المواطن: استيفاء االوراق،  .1

بصمة الطالب وصورته وتسجيلها فورا علي 
  الحاسب

في الدورة المستندية : قيد الطلب بالسجل المعد  .2
لذلك، اعداد بيان يومي بالطلبات، اعداد حافظة 

 مقدمة وارسالها الي مركز االصدار. بالطلبات ال

يقوم مركز االصدار باستالم الحوافظ بالطلبات  .3
ومراجعاتها واستكمال تسجيل البيانات واتخاذ 

ل البطاقة المصدرة اجراءات اصدار البطاقة ثم ارسا
 الي قسم السجل المدني 

 يقوم قسم السجل المدني بتسليم البطاقات  .4

 وجيوز استخراج البطاقة اونالين من املواقع التالية 
 moi.gov.egموقع وزارة الداخلية   -
 psm.gov.egموقع دليل الخدمات العامة  -
 موقع بوابة الحكومه  -

 البطاقة : اصدار مستندات
يذهب معه احد  طالب البطاقةشخصية ضمان ل -

  هاقاربه الي قسم السجل المدنى لضمان

)الفقرة االخيرة مضافة من الالئحة التنفيذية  33المادة 
الوقائع  -2009لسنة  520بقرار وزير الداخلية رقم 

 ( 14/4/2009في  87المصرية العدد 
 -المواطن : بمعرفة: اوال 

يتقدم المواطن خالل ستة اشهر من تاريخ اكماله  -
السادسة عشرة من عمره الي قسم السجل المدني 
الذي يقيم بدائرته بطلب الحصول علي بطاقة 

ق الشخصية مرفقا به المستندات المؤيدة تحقي
 لصحة البيانات مع البطاقة السابقة ان وجدت. 

 -السجل المدني : بمعرفة: ثانيا 
 اخذ بصمة الطالب  -
اخذ صورة الطالب في الحال وتسجيلها علي  -

 الحاسب 
 قيد الطالب بالسجل المعد لذلك  -
اعداد بيان يومي عما قدم من طلبات استبدال او  -

 استخراج بطاقات تحقيق الشخصية 
اعداد حافظة بالطلبات المقدمة موضحا بها االسم  -

 ورقم القيد وارسالها الي مركز االصدار 
استالم البطاقة من محطة االصدار بمركز  -

 المعلومات وتسليمها الصحاب الشأن 
 -مركز المعلومات : بمعرفة:  ثالثا

 استالم الحافظة بالطلبات من اقسام السجل المدني  -
علي البيانات  يتم مراجعة البيانات ومطابقتها -

الموجودة علي الحاسب االلي واستكمال تسجيل 
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ايصال مرافق تاريخه خالل  محل االقامة:اثبات  -
السنة الحالية او عقد ملكية معتمد من جهة حكومية 
او معتمد بحكم محكمة او موثق في الشهر العقاري 

 او عليه اثبات تاريخ 
بحسب الجهة بقواعدها المهنة : تثبت المهنة اثبات  -

رنت تأمينات التي يعمل بها فمن الممكن اثباتها بب
، بيان قيد بالجامعة، شهادة من جهة كارنية نقابة  ،

 العمل معتمده.
مثل وثيقة الزواج الحالة االجتماعية : يقدم بها بيان  -

 او الطالق

جميع البيانات الموجودة بالطلب ثم اتخاذ اجراءات 
  اصدار البطاقة 

بحافظة لقسم السجل ارسال البطاقة المصدرة  -
 المدني اتسليمها لصاحب الشأن 

 اعداد بيان التعبئة  -
 اعداد بيان التجنيد  -

 
 
 

 رسوم اصدار بطاقات حتقيق الشخصية 
استخراج صورة رسمية من اي قيد من قيود االحوال المدنية يكون 

 بمقابل رسم يحدد بقرار، تتغير هذه الرسوم علي اوقات متقاربة
ويمكن التعرف علي الرسوم المحددة للخدمات بزيارة ايا من 

 المواقع ذات الصلة ومنها 
 www.egypt.gov.egموقع بوابة الحكومة المصرية  -
 .wwwمصلحة االحوال المدنية  –موقع وزارة الداخلية  -

cso.moi.gov.eg 
 www. psm.gov.egموقع الخدمات العامة  -

يونيو 7تاريخ الزيارة  ومن موقع مصلحة االحوال المدنية في
 انواع من البطاقات  3يتبين ان هناك  2021
 يوم 15تصدر بعد جنية  45عادية برسم  -
 ايام  3تصدر بعد  جنية 120مستعجلة برسم  -
 تصدر في اليوم التالي جنية 45مميزة برسم  -

 من قانون االحوال المدنية  55المادة 
يحدد وزير الداخلية بقرار منه، مقابل اصدار البطاقة 

او تالف بما الشخصية او تغيير بياناتها او اصدار بدل فاقد 
 ال يجاوز عشرين جنيها 

 من قانون االحوال المدنية  16لمادة ا
مع عدم االخالل بالتزام مصلحة االحوال المدنية وفروعها بتقديم 
خدمات االحوال المدنية بصورتها العادية يجوز لها تقديم اي من 
هذه الخدمات بصورة عاجلة بمقابل لمن يرغب من االفراد 

ما ال يجاوز مائة والهيئات، وذلك مقابل تكاليف اصدارها الفعلية ب
 جنيه عن كل خدمة 

 طاقة حتقيق الشخصية وهل جيوز عدم االحتجاج بها ؟ حجية ب
االحتجاج بما ورد بالبطاقة من  يجب علي كافة الجهات

تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة بيانات حيث 
البيانات الواردة بها متى كانت صالحة لالستعمال وسارية 

 الفقرة االولي من قانون األحوال المدنية  50المادة 
تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة 
بها متى كانت صالحة لالستعمال وسارية المفعول، وال يجوز 
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المفعول، وال يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية 
 االمتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.

ي للجهات الحكومية أو غير الحكومية االمتناع عن اعتمادها ف
 إثبات شخصية صاحبها. 

 وجوب محل بطاقة حتقيق الشخصية دائما 
دائما حمل  16يتعين علي كل من بلغ سن ال -

بطاقته وتقديمها لمندوبي السلطات العامة متي 
 لالطالع عليها  طلبت منه

ويعد مرتكبا لمخالفة من ال يحمل بطاقته او من  -
يرفض تقديمها للسلطات العامة فور طلبها منه 
ويترتب علي ذلك توقيع عقوبة الغرامة ال تقل عن 

 جنيه.   200جنيه وال تجاوز  100
ويحدث عمال ان يتم عمل جنحه عدم حمل بطاقة   -

 في القسم 
وعدم حمل البطاقة في المصالح العامة او في  -

لجهات الخاصة اوجب القانون علي تلك الجهات ا
عدم تنفيذ المعاملة ومن ذلك التسكين في الفنادق 

  سيلي بيانه  كمااو التشغيل 

 
 

 الفقرة الثانيةمن قانون األحوال المدنية  50لمادة ا
( من هذا 48ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة )

السلطات العامة  القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي
فورا كلما طلب إليه ذلك لالطالع عليها، وال يجوز لمندوبي 

  .السلطات العامة سحبها أو االحتفاظ بها

 من قانون االحوال المدنية  68المادة 
من  50المادة  الفقرة الثانية من يعاقب علي مخالفة احكامو 

هذا القانون بالغرامة التى ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد عن 
 جنيه. مائتي

 

 ما هي حدود صالحيات السلطات العامة يف بطاقة املواطن ؟
يجوز لمندوبي السلطات العامة طلب البطاقة  -

 لالطالع عليها فقط 
 وال يجوز لهم سحبها او االحتفاظ بها  -
 50نص المادة  واذا خالف مندوبي السلطات العامة -

بأن قام بسحب البطاقة أو االحتفاظ بها ينطبق 
من قانون االحوال المدنية  68عليه نص المادة 

وهي الغرامة التي التقل عن مائة وال تزيد عن مائتي 
   جنيه

 من قانون األحوال المدنية  50المادة 
( من هذا 48ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة )

بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة القانون حمل 
فورا كلما طلب إليه ذلك لالطالع عليها، وال يجوز لمندوبي 

 .السلطات العامة سحبها أو االحتفاظ بها

 من قانون االحوال المدنية  68المادة 
من هذا  50المادة  الفقرة الثانية من يعاقب علي مخالفة احكامو 

 مائتيقل عن مائة جنيه وال تزيد عن القانون بالغرامة التى ال ت
 جنيه.
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 تعطل تنفيذ اخلدمات احلكومية باحلصول علي بطاقة الرقم القومي
- 

 
 من قانون االحوال المدنية  2المادة 

تلتزم الجهات القائمة علي تقديم الخدمات الحكومية 
للمواطنين بالحصول علي بيانات الرقم القومي للمستفيدين 
من خدماتها، وعلي المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات ان 

وتحدد الرقم القومي لدى تلك الجهات يبادورا باثبات بيانات 
. ءالخدمات المشار اليها بقرار من رئيس مجلس الوزرا
في ويترتب علي عدم استيفاء البيانات المنصوص عليها 

الفقرة االولي خالل سنة من تاريخ العمل بهذه المادة ايقاف 
 تقديم الخدمة

 التشغيل دون بطاقة حتقيق الشخصية او ببطاقة غري سارية 
ال يجوز للمختصين بالجهات الحكومية او غير  -

تشغيل احدا او اعتباره طالبا دون حمله الحكومية 
 بطاقة تحقيق شخصية سارية المفعول 

ويعاقب المختص حال مخالفة ذلك بالحبس مدة ال  -
 500الي  200اشهر او بالغرامة من  3تجاوز 
 جنيه. 

 من قانون األحوال المدنية  56المادة 
ال يجوز للمختصين بالجهات الحكومية أو غير الحكومية أو 

أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم أحدا  األفراد
( من هذا القانون، بصفة 48ممن تنطبق عليه أحكام المادة )

موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب إال إذا كان حاصال 
على بطاقة تحقيق شخصية صالحة لالستعمال وسارية 

 المفعول

 من قانون االحوال المدنية  70المادة 
 من هذا القانون بالحبس 56ة احكام المادة يعاقب علي مخالف

مدة ال تجاوز ثالثة اشهر او بالغرامة التى ال تقل عن مائتي 
 جنيه وال تزيد على خمسمائه جنيه. 

 التسكني بالفنادق  
يجب علي مديرو الفنادق وما يماثلها ان يثبتوا  -

 بسجلالتهم البيانات الموضحة ببطاقة كل نزيل 
ومخالفة ذلك يوجب العقوبة علي مجير الفندق  -

اشهر و بالغرامة من  6بالحبس مدة قد تصل الي 
 االف جنيه او باحدي العقوبتين  3000الي  1000

 من قانون االحوال المدنية  57المادة 
على مديري الفنادق أو النزل أو ما يماثلها من األماكن المعدة 

هم البيانات الموضحة في إليواء الجمهور أن يثبتوا في سجالت
 .بطاقة كل من ينزل في تلك األماكن

 من قانون االحوال المدنية  71المادة 
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 من هذا القانون بالحبس 57يعاقب علي مخالفة احكام المادة 
مدة ال تجاوز مدته سته اشهر و بالغرامة التى ال تقل عن 
الف جنيه وال تزيد على ثالثة االف جنيه، او بإحدى هاتين 

 العقوبتين. 

 تغيري بيانات بطاقة حتقيق الشخصية 
اذا طرأ تغيير علي اي بيان من بيانات البطاقة  -

يتعين علي المواطن التوجه بطلب تغيير بيانات 
 البطاقة الي القسم الذي يقيم بدائرتع 

أشهر من حدوث  3يتعين تقديم الطلب خالل  -
 التغيير 

 100مخالفة ذلك يوجب توقيع عقوبة الغرامة من  -
  جنيه 200الي 

 من قانون األحوال المدنية  53المادة 
إذا طرأ تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية 

يتقدم للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن 
من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني خالل ثالثة أشهر 
 الذي يقيم بدائرته 

 .لتحديث بياناته

 من قانون االحوال المدنية  66المادة 
، بغرامة ال تقل عن مائة  53يعاقب علي مخالفة احكام المواد 

 جنيه وال تزيد مائتي جنيه. 

  بطاقة بطاقة حتقيق الشخصيةاو تلف فقدان 
في حال فقد او تلف البطاقة يتعين علي صاحبها طلب 

 التلف يوم من تاريخ الفقد او 15اصدار بطاقة بديلة خالل 
وال يجوز للمواطن االحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له 

  بطاقة بدال منها وفقا الحكام القانون 
 100ومخالفة ذلك يوجب توقيع عقوبة الغرامة من  -

 جنيه 200الي 

 من قانون األحوال المدنية 54المادة 
على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى 

المدني الذي يقيم بدائرته خالل خمسة عشر يوما قسم السجل 
من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل 

وال يجوز للمواطن االحتفاظ أو التعامل ببطاقة  فاقد أو تالف
  صدرت له بطاقة بدال منها وفقا الحكام القانون 

 من قانون االحوال المدنية  66المادة 
فقرة اولي ، بغرامة ال  54المواد يعاقب علي مخالفة احكام 

 تقل عن مائة جنيه وال تزيد مائتي جنيه. 

 محل املواطن لبطاقتني 
ال يجوز ان يكون المواطن حامال الكثر من بطاقة   -

باحتفاظه بالبطاقة القديمة طالما صدرت له بطاقة 
 وعليه تسليمها او االقرار بفقدها. بديلة 

 المدنيةمن قانون األحوال  54المادة 
بطلب التقدم  على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها

 للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف. 
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ومخالفة ذلك يوجب توقيع عقوبة الحبس مدة قد  -
جنيه  200تصل الي سنة اوغرامة ال تقل عن 

 جنيه  500وتصل الي 

واذا ترتب علي تلك المخالفة ضررا يعاقب الفاعل  -
اشهر + الغرامة من  6بالحبس مدة ال تقل عن 

 جنيه او احدى العقوبتين  1000الي  500

وال يجوز للمواطن االحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له 
 بطاقة بدال منها وفقا ألحكام القانون 

 من الالئحة التنفيذية  34المادة 
لبطاقة السابقة وفي جميع االحوال يجب علي المواطن تسليم ا

 عند استالمه للبطاقة البديلة مالم يقر بفقدها 

 من قانون االحوال المدنية  69المادة 
من  54المادة الفقرة الثانية من يعاقب علي مخالفة احكام 

تزيد مدته على سنة او بالغرامة هذا القانون بالحبس الذى ال 
جنيه. التى ال تقل عن مائتي جنيه وال تزيد عن خمسمائة 

فاذا ترتب علي الفعل ضرر يعاقب الفاعل بالحبس مدة ال 
تقل عن ستة اشهر وبغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال 

 تزيد عن علي الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين.

 اجراءات اصدار بطاقة بديلة يف حالة فاقد ها او تالفها
الي قسم  من تاريخ الفقد يوم 15التوجه خالل  -

 الذي يقيم بدائرته  السجل المدنى 
 الحصول علي االستمارة المناسبة واستيفاء بياناتها  -
 تسليم البطاقة القديمة  -

 

 من قانون األحوال المدنية 54المادة 
على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى 
 قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خالل خمسة عشر يوما
من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل 

وال يجوز للمواطن االحتفاظ أو التعامل ببطاقة  فاقد أو تالف
  صدرت له بطاقة بدال منها وفقا الحكام القانون 

 تزوير بيانات البطاقة 
تعتبر بطاقة تحقيق الشخصية محرر رسمي سواء  -

كانت مطبوعة او ما ورد بها من بيانات بالسجالت 
 الورقية او االلكترونية 

فاذا وقع بها تزوير تكون العقوبة االشغال الشاقة  -
  سنوات 5المؤقته او السجن لمدة ال تقل عن 

 من قانون االحوال المدنية  72المادة 
في تطبيق احكام هذا القانون وقانون العقوبات تعتبر البيانات 
المسجلة بالحاسبات االلية وملحقاتها بمراكز معلومات 
االحوال المدنية ومحطات االصدار الخاصة بها المستخدمة 
في اصدار الوثائق وبطاقات تحقيق الشخصية بيانات واردة 

السابقة في محررات رسمية. فاذا وقع تزوير في المحررات 
او غيرها من المحررات الرسمية، تكون العقوبة االشغال 

 الشاقة المؤقتة او السجن لمدة ال تقل عن خمس سنوات.
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  استعمال بطاقة الغري
استعمال بطاقة الغير يعد جنحة توجب عقوبة  -

الحبس مدة ال تقل عن سنة وغرامة ال تقل عن 
جنيه او بإحدى  1000جنيه وال تزيد عن  500

 العقوبتين 
كذلك يعد مرتكبا لذات الجريمة من مكن غيره من  -

 استعمال بطاقته

مع عدم االخالل بأية ةمن قانون االحوال المدنية  73المادة 
منصوص عليها في قانون العقوبات او في غيره من  عقوبة اشد
الذى ال تقل مدته عن سنة وبغرامة ال  يعاقب بالحبسالقوانين 

تقل عن خمسمائه جنيه وال تزيد على الف جنيه بإحدى هاتين 
العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير او مكنه من استعمال 

 بطاقته بالتواطؤ. 

 الشخصية ؟ما هي بدائل  بطاقة حتقيق 
المجندين في وقت الحرب لهم بطاقة خاصة  -

تصدرها وزارة الدفاع تقوم مقام بطاقة تحقيق 
 الشخصية فقط 

وفيما عدا ذلك فال يوجد اي مستند يقوم مقام بطاقة  -
 تحقيق الشخصية 

 من قانون الخدمة المدنية  51لمادة ا
يقوم مقام بطاقة تحقيق الشخصية بالنسبة للمجندين في وقت 
الحرب بطاقة مرور تصدرها وزارة الدفاع طبقا للشروط 

 واألوضاع التي يعينها وزير الدفاع بقرار منه

 ارج او اصدار بدل فاقد او تالف او اجراء تغيري فيهاطاقة اذا كان املواطن باخلءات احلصول علي باجراما هي 
بلد التي يقيم تقديم الطلب الي قنصلية مصر باليتم  -

الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج  وافيها 
 حال عدم وجود قنصلية بالبريد المسجل 

م سجل مدنى قس القنصلية بارسال الطلب اليتقوم  -
 ارج المواطنين بالخ

 االجراءات العادية فيما بعد ذلك تتخذ  -
القنصلية القيد المطلوب وتسلمه لصاحب تتسلم  -

 الشأن

 من قانون االحوال المدنية  62 لمادةا
طلبات الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية أو بدل م تقد

الفاقد أو التالف لها أو طلب إجراء أي تغيير فيها أو تجديدها 
بالنسبة للمواطنين الموجودين بالخارج إلى قنصليات جمهورية 

ن بالخارج في مصر العربية أو قسم سجل مدني المواطني
حالة عدم وجود قنصلية وذلك خالل المواعيد المقررة 
بالقانون. وتنظم الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات التي 

 تتبع في هذه األحوال

 من الالئحة التنفيذية 41لمادة ا
تقوم قنصليات جمهورية مصر العربية بإرسال طلبات الحصول 

الخارج على حافظة على بطاقة تحقيق شخصية لمواطن مقيم ب
إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج حيث تتخذ اإلجراءات 
العادية في شأن إصدار البطاقات أو تحديث بياناتها ثم ترسل 

 الشأن  صحابنصليات لتسليمها الللقالبطاقات 
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 مليالدا
 للمواطنني واملقيمني جبمهورية مصر العربية

 استخراج صور رمسية من قيد امليالد – التسجيل –القيد  –االبالغ 
 1994لسنة  143في ضوء قانون االحوال المدنية المصرى رقم 

 1995لسنة  1121الصادارة بالقرار الوزاري رقم والئحتة التنفيذية 

 : التبليغ بواقعة امليالد من قبل صاحب الشأن  اوال
 ؟اليها لالبالغ عن واقعة ميالد  اجلهة التي يتوجه املواطنما هي 

االخطار بواقعة الميالد يتعين اوال بيان ان هناك فارقا بين 
 وبين قيدها 

الحقا استخراج فالقيد هو الذي يتم علي اساسه  -
 شهادة الميالد

اما االخطار يقصد به ان يقوم المكلف بالتبيلغ عن  -
واقعة الميالد للجهة المعنية بتلقي االخطارات بوقائع 
الميالد ومن ثم يقوم مكتب الصحة بارسال التبليغات 

 . للسجل المدني للقيد 
  التبليغاتوالجهة المعنية بتلقي 

 مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته الواقعة هي 
بها مكاتب صحة فانه يتم االخطار  وفي المناطق التي ال يوجد

 في 
  الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل -
 العمدة او الشيخ او غيرها من الجهات  -

  1994لسنة  143من قانون االحوال المدنية رقم  4 المادة
إخطارات التبليغ عن وقائع الميالد مكاتب الصحة بتلقي تختص 
التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين  والوفاة

... ولوزير الصحة ان يحدد الجهة والشخص واألجانب المقيمين
الذي يتلقي تبليغات الميالد والوفاة بالجهات التي ليست بها 

 مكاتب صحة. 
 من قانون االحوال المدنيه  22الماده 
التقدم بالتبليغ بواقعة الميالد إلى مكتب الصحة الذي  يجب

حدثت بدائرته واقعة الميالد أو إلى الجهة الصحية التي 
يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات التي 
ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة أو الشيخ أو غيرها 
من الجهات، وعلى الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ 

ل التبليغات إلى مكاتب الصحة التي يتبعها كل منهم إرسا
 خالل سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ

 هل ختتص مكاتب الصحة بتلقي اخطارات ميالد املصريني فقط ؟ 
تختص مكاتب الصحة بتلقي اخطارات الميالد التي تحدث 

 داخل جمهورية مصر العربية 
 سواء بميالد المواطنين  -
 او االجانب المقيمين  -

او خالل فماذا اذا حدثت واقعة ميالد المصري خارج مصر 
 )سوال الحق( لمصر رحلة عودته

  1994لسنة  143من قانون االحوال المدنية رقم  4 المادة
مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن وقائع تختص 

التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية  الميالد والوفاة
 للمواطنين واألجانب المقيمين
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 ؟ ما املستند الذي حتصل عليه بعد اخطار مكتب الصحة بواقعة امليالد 
 شهادة التحصين من االمراض  .1
 ايصال الستالم شهادة الميالد من السجل المدني  .2

  1994لسنة  143من قانون االحوال المدنية رقم  4 المادة
مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن وقائع تختص 

التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية  الميالد والوفاة
، كما تختص باصدار شهادة للمواطنين واألجانب المقيمين

 مراض تسمح بمتابعة المولود صحيا. للتحصين ضد اال
الالئحة  1995لسنه  1121من القرار رقم   12المادة 

 1994لسنة  143لقانون االحوال المدنية رقم التنفيذية 
 تتخذ االجراءات االتية بمعرفة الجهة الصجية 

تسليم صاحب الشأن شهادة تحصين من االمراض  .1
مع ايصال الستالم شهادة الميالد من السجل 

 المدني  
 وما جزاء عدم االبالغ ؟ بواقعة امليالد ؟ متي واين جيب علي املكلف التبليغ 

حدوث واقعة  يوم من تاريخ 15يجب التبليغ خالل  -
  الميالد

يكون التبيلغ من قبل المكلفين به الي مكتب الصحة   -
 الذي حدثت بدائرته الواقعة 

المكلف باالبالغ فانه يعد مرتكبا  قيامعدم وفي حال  -
الي  100من غرامة تستوجب توقيع عقوبة ال لمخالفة
 جنيه  200

ومع ذلك يجوز التصالح مع المخالف مقابل دفع  -
جنيه باذن خاص من مدير المصلحة او  50مبلغ 

 من ينيبه ولعذر يقبله. 

 من قانون االحوال المدنية  19 المادة
لتبليغ عن وقائع الميالد خالل خمسة عشر يوما من يجب ا

تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على 
لنموذج المعد لذلك ومشتمال على البيانات نسختين من ا

والمستندات التي تحددها الالئحة التنفيذية والتي تؤكد صحة 
 الواقعة
 من قانون االحوال المدنية 66المادة 

، ... بغرامة ال تقل 19يعاقب علي مخالفة احكام المواد 
 جنيه.  200جنيه وال تزيد علي  100عن 

 من قانون االحوال المدنية  77المادة 
لمدير مصلحة االحوال المدنية بإذن خاص منه او من ينيبه 
والعذار يقبلها ان يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم 

من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ  66احكام المادة 
 خمسن جنيها
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 من هم املكلفون باالبالغ عن واقعة امليالد ؟
لم يكن حاضرا تكون  فإنوالد الطفل ان كان حاضرا  -

بموجب  وتثبتدته بشرط اثبات العالقه الزوجيه لوا
ان كانت الزوجية ال زالت قائمة او بحكم الزواج  عقد

   محكمة
يجوز قبول التبليغ ممن حضر الوالدة من االقارب  -

 للمولود واالصهار البالغين حتي الدرجة الثانية 
مديرى المستشفيات، ومديرو المؤسسات العقابية  -

 ودور الحجر الصحي التى تقع فيها الوالده. 

 من قانون االحوال المدنية  20 المادة
 م شخاص المكلفون بالتبليغ عن الوالدة هاال

 والد الطفل إذا كان حاضرا.  .1
النحو والدة الطفل شريطة إثبات العالقة الزوجية على  .2

 التنفيذية. الذي تبينه الالئحة
مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر  .3

 الصحي وغيرها من األماكن التي تقع فيها الوالدات. 
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الوالدة من األقارب  .4

النحو واألصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على 
 الذي تبينه الالئحة التنفيذية.

من غير األشخاص السابق وال يجوز قبول التبليغ  .5
 ذكرهم

 ؟كيف تثبت والدة الطفل العالقة الزوجية 
وفي حال امتناع الجهة وثيقة الزواج او بحكم محكمة  -

عن قبول التبيلغ يتعين التوجه الي ادارة السجالت 
  التي توجد بعاصمة كل محافظة بالمحافظة 

 من قانون االحوال المدنية  20 المادة
 م بالتبليغ عن الوالدة هشخاص المكلفون اال
الذي الزوجية على النحو والدة الطفل شريطة إثبات العالقة  -2

 تبينه الالئحة التنفيذية.
 قبول التبليغ ممن حضر الوالدة من االقارب واالصهار البالغني حىت الدرجة الثانية 

 يقصد بذلك االقارب واالصهار للوالدين 
 حيث انه يقصد بالصهر هو اقارب الزوج او الزوج 

 وعلي ذلك 
 يجوز قبول التبليغ من 

  جدى المولود )درجة اولي للوالدين( -

اعمام وعمات، اخوال وخاالت المولود )درجة ثانية  -
 لوالدي المولود(

 
 
 

 من قانون االحوال المدنية  20 المادة
 م شخاص المكلفون بالتبليغ عن الوالدة هاال
يجوز قبول التبليغ ممن حضر الوالدة من األقارب كما  -4

واألصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه 
 الالئحة التنفيذية.
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  واقعة امليالد التي يتعني تقدميها عند االخطار؟ ما هي املستندات املؤيدة لصحة 
ؤكد شهادة االطباء بما اجرونه من والدة تاخطار الوالدة " 

 علي  تشتملصحة الواقعه ويجب ان 
 تاريخ واقعة الوالدة  -
 اسم ام المولود  -
 نوع المولود  -

واعطاء الشهادة هو امر وجوبي علي االطباء، والمرخص لهم 
الصحي في حاالت  بالتوليد، مفتشي الصحة بعد توقيع الكشف

 التوليد االخري.

 من قانون االحوال المدنية  20 المادة
على األطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء ويجب ).... 

شهادة بما يجرونه من والدات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها 
واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات 
الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون 
بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حاالت 

 التوليد األخرى 
 

 ؟ )ساقط قيد(و اثر عدم التبليغ او فوات مواعيده ما ه
)انظر يعتبر المولود ساقط قيد وتتبع اجراءات اخري لقيده 

 القيد( افصل ساقطو 
 من قانون االحوال المدنية 43المادة 

في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميالد او الوفاة خالل المدة 
 الواقعة ساقط قيد ميالد او وفاة.  اعتبرت المحددة بالقانون 

 علي من تقع املسئولية حال عدم التبليغ عن واقعة امليالد ؟ 
تقع المسئوليه عن عدم التبليغ علي المكلفون  -

بالترتيب المشار اليه سابقا وهم والد الطفل، والدة 
 الطفل، مديرو المستشفيات بحسب االحوال. 

 من قانون االحوال المدنية  20 المادة
عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة  )........ ويسأل

 ق(المكلفون به بالترتيب الساب
  التبليغ به وفاة الطفل قبل 

 يتعين التفرقة بين حالتين 
 ميالد الطفل حيا ثم وفاته قبل االبالغ  -
 ميالد الطفل ميتا بعد الشهر السادس  -

 ميالد الطفل حيا ثم وفاته قبل االبالغ : اوال 
 االبالغ بميالده ثم وفاته  -
يتعين اتباع اجراءات القيد والوفاة المعتادة لقيد  -

 الواقعتين 
 ميالد الطفل ميتا بعد الشهر السادس : ثانيا 

 يصدر له تصريح دفن وال يصدر له شهادة وفاة  -
يثبت في نموذج التبليغ في خانة بيانات المتوفي  -

  عبارة طفل ميت بعد الشهر السادس 

 من قانون االحوال المدنية  28المادة 
توفى مولود قبل التبليغ عن والدته، فيجب التبليغ عن اذا 

والدته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من 
وفاته وتنظم الالئحة الحمل فيكون التبليغ مقصورا على 

 .التنفيذية اإلجراءات والمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ
 من الالئحة التنفيذية  18المادة 

عند التبيلغ عن واقعة والدة طفل ميت بعد الشهر السادس 
من الحمل يصدر له تصرح دفن وال يصدر للطفل شهادة 

عبارة وفاة ويثبت بنموذج التبيلغ في خانة بيانات المتوفي 
 طفل ميت بعد الشهر السادس 

 من الالئحة التنفيذية  19المادة 
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عند التبيلغ عن واقعة وفاة قبل التبليغ عن واقعة الميالد 
تتخذ نفس اجراءات قيد واقعتي الميالد والوفاة طبقا للظروف 

 العادية ويصدر للطفل شهادة ميالد وشهادة وفاة 

 تسمية املولود 
أخوين أو أختين من األب في اسم يجوز اشتراك ال  -

واحد، كما ال يجوز أن يكون االسم مركبا أو مخالفا 
  للنظام العام أو ألحكام الشرائع السماوية

جنيه  100وتكون العقوبة هي الغرامة ال تقل عن  -
 كونه كذلك. جنيه حال  200وال تزيد عن 

ومع ذلك يجوز التصالح مع المخالف مقابل دفع  -
اذن خاص من مدير المصلحة او جنيه ب 50مبلغ 

 من ينيبه ولعذر يقبله.
 

 من قانون االحوال المدنية 21 المادة
يجوز اشتراك أخوين أو أختين من األب في اسم واحد، ال 

كما ال يجوز أن يكون االسم مركبا أو مخالفا للنظام العام 
 .أو ألحكام الشرائع السماوية

 من قانون االحوال المدنية  66المادة 
، ... بغرامة ال تقل 21يعاقب علي مخالفة احكام المواد 

 جنيه. 200جنيه وال تزيد علي  100عن 
 من قانون االحوال المدنية  77المادة 

لمدير مصلحة االحوال المدنية بإذن خاص منه او من ينيبه 
والعذار يقبلها ان يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم 

من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ  66احكام المادة 
 خمسن جنيها. 

 جزاء االبالغ عن واقعة ميالد سبق االبالغ عنها 
القائم باالبالغ عن واقعة ميالد تم االبالغ عنها من  -

تستوجب  لمخالفهقبل احد المكلفين يعتبر مرتكبا 
هر او غرامة اش 6توقيع عقوبة الحبس من شهر الي 

 جنيه.  500الي  200من 

ويشترط لتحقق اركان هذه الجريمة ان يقوم باالبالغ  -
مع سبق علمه بذلك واتجاه ارادته الرتكاب ذلك 

  . علالف

ومع ذلك يجوز التصالح مع المخالف مقابل دفع  -
جنيه باذن خاص من مدير المصلحة او  100مبلغ 

 من ينيبه ولعذر يقبله.

 من قانون االحوال المدنية   67المادة 
كل من يبلغ عن واقعة ميالد او وفاة سبق االبالغ عنها من 
احد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس 
مدة ال تقل عن شهر وال تجاوز ستة اشهر او بغرامة ال تقل 

 عن مائتي جنيه وال تزيد عن خمسمائة جنيه. 
 من قانون االحوال المدنية  77المادة 

وال المدنية بإذن خاص منه او من ينيبه لمدير مصلحة االح
والعذار يقبلها ان يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم 

من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ  66احكام المادة 
خمسن جنيها. وله بإذن خاص منه او من ينيبه والعذار 
يقبلها ان يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم احكام 
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من هذا القانون مقابل دفع المخالف  69، 68 ،67المواد 
 جنيه  100مبلغ 

 (اجلهة التي تتلقي البالغ )اجلهة الصحيةدور ثانيا : 
 دور اجلهة الصحية يف تلقي التبليغ  

 دور الجهة الصحية في التعامل مع المبلغين 
يتلقي مكتب الصحة )او ما يقوم مقامه حال عدم  .1

وجوده( تبليغات وقائع الميالد من المكلفين واستقبال 
 المستندات التي تؤكد صحة الواقعة. 

 لذلكيتم تلقي االبالغ علي نموذج معد خصيصا  .2
 . ويكون هذا النموذج من نسختين

 ما يلي: تقوم الجهة الصحية بمراجعة  .3
 بمراجعة بيانات التبليغ 
 اثبات الرقم القومي للوالدين 
 اعتماد البيانات من الطبيب المختص 
  ارفاق المستندات المؤيدة لصحة الواقعة 

تقوم الجهة الصحية بقيد الواقعة بسجل المواليد  .4
لمدنية( )يختلف عن سجل مواليد االحوال االصحي 

 برقم مسلسل بكل جهة صحية. 
 شهادةتقوم الجهة الصحية بتسليم صاحب الشأن  .5

تحصين ضد االمراض مع ايصال الستالم شهادة 
 الميالد من قسم السجل المدني

 

 من قانون االحوال المدنية  19 المادة
ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج  .. 

المعد لذلك ومشتمال على البيانات والمستندات التي تحددها 
 الالئحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة

 الالئحة التنفيذية   12المادة 
يتم التبليغ عن واقعات الميالد بمعرفة المكلفين بذلك ... 

 وتختص الجهة الصحية
مراجعة بيانات التبليغ واثبات الرقم القومي لوالدى  .1

المولود واعتمادها من الطبيب المختص وارفاق 
 المستندات المؤيدة لصحة الواقعة

قيد الواقعة بسجل المواليد الصحي برقم مسلسل خاص  .2
 بكل جهة صحية لكل سنة ميالدية 

تسليم صاحب الشأن شهادة تحصين ضد االمراض مع  .3
 ايصال الستالم شهادة الميالد من قسم السجل المدني 

مراجعة التبليغات واعداد الحافظة االسبوعية واعتمادها  .4
 من الطبيب المختص 

بيلغات والمستندات مرفقة بالحافظة ارسال نسخة من الت .5
ايام من نهاية االسبوع  3الي قسم السجل المدني خالل 

 الصحي 
  حفظ النسخة االخرى من التبليغ .6

 االختصاص االداري للجهة الصحية )متهيدا للقيد(
تقوم الجهة الصحية بمراجعة كافة التبليغات واعداد  .1

 الحافظة االسبوعية واعتمادها من الطبيب المختص 
 من قانون االحوال المدنية  19 مادةال

ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج  .. 
المعد لذلك ومشتمال على البيانات والمستندات التي تحددها 

 الالئحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة
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ترسل نسخة من التبليغات والمستندات مرفقة  .2
لها خالل  المقابلبالحافظة الي قسم السجل المدني 

 ايام من نهاية االسبوع الصحي.  3
 تحتفظ بالنسخة الثانية من االبالغ لديها   .3

 الالئحة التنفيذية   12المادة 
المكلفين بذلك ... يتم التبليغ عن واقعات الميالد بمعرفة 

 وتختص الجهة الصحية
مراجعة بيانات التبليغ واثبات الرقم القومي لوالدى  .1

المولود واعتمادها من الطبيب المختص وارفاق 
 المستندات المؤيدة لصحة الواقعة

قيد الواقعة بسجل المواليد الصحي برقم مسلسل خاص  .2
 بكل جهة صحية لكل سنة ميالدية 

تسليم صاحب الشأن شهادة تحصين ضد االمراض مع  .3
 ايصال الستالم شهادة الميالد من قسم السجل المدني 

مراجعة التبليغات واعداد الحافظة االسبوعية واعتمادها  .4
 من الطبيب المختص 

ارسال نسخة من التبيلغات والمستندات مرفقة بالحافظة  .5
سبوع ايام من نهاية اال 3الي قسم السجل المدني خالل 

 الصحي 
  حفظ النسخة االخرى من التبليغ .6

 من قانون االحوال المدنية  7المادة 
علي الجهات الصحية ....  ارسال اخطارات اسبوعية عن 
وقائع االحوال المدنية التي ابلغت بها او قامت بقيدها الي 
اقسام السجل المدني المقابلة تتضمن البيانات الخاصة بكل 

بالمستندات التي تؤكد الواقعة وبياناتها وذلك واقعة مؤيدة 
خالل ثالثة ايام من انتهاء االسبوع  الذي سلم فيه التبليغ 
او الوثيقة. ويجب علي قسم السجل المدني القيام بتسجيل 
الوقائع التي وردت عنها اخطارات في سجالت الوقائع 

 المقابلة خالل ثالثة ايام من تاريخ ورود االخطار
  املوظف املختص بالتسجيل مبكتب الصحة التزامات

 تسجيل الواقعة طالما كانت مستوفاهيجب عليه  -
 لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة 

 يجب عليه التسجيل بدفتر المواليد الصحي  -

 من قانون االحوال المدنية  23 مادة
على الموظف المختص بمكاتب الصحة تسجيل  يجب

التبليغات المستوفاة لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة 



8 
 

 يجب عليه ذلك فورا فور تلقي التبيلغ  -
تسليم المبلغ شهادة تحصين من االمراض وايصال  -

 من قسم السجل المدنياستالم شهادة الميالد 

وبياناتها بدفتر المواليد الصحي فور تلقي التبليغ وتسليم 
المبلغ شهادة التحصين ضد األمراض المنصوص عليها في 

 .( من هذا القانون 4المادة )
 من قانون االحوال المدنية  29المادة 

يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغات بمكاتب 
الصحة التحقق من مطابقة البيانات الثابتة بالتبليغ على 
المستندات المرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحي، 

الميالد بأقسام كما يتعين على الموظف المختص بقيد وقائع 
السجل المدني مراجعة بيانات التبليغ على ذات النحو قبل 

 .قيد الواقعة بسجل المواليد

 هل جيوز رفض تسجيل واقعة ؟ 
ال يجوز رفض تسجيل وقائع االحوال المدنية، وفي  -

حال رفض رئيس قسم السجل المدني تسجيل الواقعة 
يحق لصاحب الشأن التظلم الي مدير ادارة االحوال 

 ايام عمل  7 خالل المدنية المختص 
ويكون علي مدير ادارة االحوال المدنية ابداء رأي  -

 يوم 30مسبب يعلن به صاحب الشان كتابة خالل 
 من رفع التظلم اليه. 

رفض مدير إدارة األحوال المدنية تسجيل وفي حال  -
أن يتظلم لمدير مصلحة يحق لصاحب الشأن الواقعة 

 . األحوال المدنية في ذات المواعيد السابقة
بعد رفعه لمدير مصلحة وفي حالة رفض القيد  -

يكون لصاحب الشأن عرض األمر االحوال المدنية 
قتية بالمحكمة الجزئية التي على قاضي األمور الو 

 . يقع في دائرتها قسم السجل المدني
ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة رفض الموظف المختص 
بالجهات الصحية وأقالم الكتاب بمحاكم األحوال الشخصية أو 
مكاتب التوثيق بالشهر العقاري تسجيل أية واقعة من الوقائع 

 التي تدخل في اختصاصه

 من قانون االحوال المدنية   15 المادة
رئيس قسم السجل المدني تسجيل أي واقعة أحوال  اذا رفض

مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير إدارة األحوال 
المدنية المختص خالل سبعة أيام وعلى مدير إدارة األحوال 
المدنية إبداء رأيه بقرار مسبب يعلن به صاحب الشأن كتابة 

من رفع التظلم إليه، ولصاحب الشأن في  خالل ثالثين يوما
حالة رفض مدير إدارة األحوال المدنية تسجيل الواقعة أن 
يتظلم لمدير مصلحة األحوال المدنية في ذات المواعيد 
السابقة. وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض 
األمر على قاضي األمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التي 

قسم السجل المدني. ويسري حكم الفقرة يقع في دائرتها 
السابقة في حالة رفض الموظف المختص بالجهات الصحية 
وأقالم الكتاب بمحاكم األحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق 
بالشهر العقاري تسجيل أية واقعة من الوقائع التي تدخل في 

 .اختصاصه
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 (قسم السجل املدنيالقيد )دور :  ثالثا
 ثانيا دور قسم السجل املدني 

استالم التبليغات والحافظة االسبوعية من مكتب  .1
 الصحة. 

مراجعة بيانات التبليغات والمستندات المرفقة  .2
بالحافظة االسبوعية واعتمادها وتتم مراجعتها علي 
الحوافظ الواردة بها والتأكد من استيفاء جميع بياناتها 

 . واتساقها واحكام القانون 
ايام من  3قيد الواقعة بسجل واقعات الميالد خالل  .3

 تاريخ ورود االخطار 
مركز ارسالها التبليغات بالحوافظ الخاصة الي  .4

لتسجيل البيانات وتدقيقها واعادتها   المعلومات
القسام السجل المدني مع بيان تفصيلي بالبيانات 

 التي تم تسجيلها 
 يقوم السجل المدني باستالم حافظة اصدارات .5

شهادات الميالد وشهادات الميالد االصلية مع بيان 
من مركز تفصيلي للبيانات التي تم تسجيلها 

 المعلومات 
يقوم بمطابقتها بحافظة التبليغات الصادرة لنفس  .6

 االسبوع الصحي للتأكد من صحتها 
 تسليم شهادة الميالد لصاحب الشأن .7

 من الالئحة التنفيذية  2المادة 
 تنشأ بمصلحة االحوال المدنية السجالت التالية 

 سجل واقعات الميالد وتسجل فيه واقعات الوالد  -1
 من الالئحة التنفيذية  5المادة 

تتلقي اقسام السجل المدني كافة التبليغات واالخطارات من 
مكاتب الصحة خالل المواعيد المقررة قانونا حيث يتم 
مراجعتها علي الحوافظ الواردة بها والتأكد من استيفاء جميع 
بياناتها واتساقها واحكام القانون ثم ارسالها بالحوافظ الخاصة 

تدقيقها واعادتها الي مركز المعلومات لتسجيل بياناتها و 
القسام السجل المدني مع بيان تفصيلي بالبيانات التي تم 
تسجيلها لمراجعتها والتأكد من صحة ادخال البيانات علي 
الحاسب االلي مرفقا بها شهادات الميالد لتسليمها لصاحب 

 الشأن. 
 من الالئحة التنفيذية  12المادة 

السجل المدني .. وتتخذ االجراءات التالية بمعرفة قسم 
 المختص

استالم التبليغات والحافظة االسبوعية من مكتب  .1
 الصحة. 

مراجعة بيانات التبليغات والمستندات المرفقة  .2
مركز الي  بالحافظة االسبوعية واعتمادها وارسالها

    .المعلومات
استالم حافظة اصدارات شهادات الميالد  .3

وشهادات الميالد االصلية مع بيان تفصيلي 
للبيانات التي تم تسجيلها من مركز المعلزمات 
لمطابقتها بحافظة التبليغات الصادرة لنفس 

 االسبوع الصحي للتأكد من صحتها 
 تسليم شهادة الميالد لصاحب الشأن .4
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 من قانون االحوال المدنية  29المادة 
يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغات بمكاتب 
الصحة التحقق من مطابقة البيانات الثابتة بالتبليغ على 
المستندات المرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحي، 
كما يتعين على الموظف المختص بقيد وقائع الميالد بأقسام 

و قبل السجل المدني مراجعة بيانات التبليغ على ذات النح
 . قيد الواقعة بسجل المواليد

 من قانون االحوال المدنية  7المادة 
...  ويجب علي قسم السجل المدني القيام بتسجيل الوقائع 
التي وردت عنها اخطارات في سجالت الوقائع المقابلة 

 خالل ثالثة ايام من تاريخ ورود االخطار
 مركز املعلومات : التسجيل رابعا
 مركز املعلومات  دور

استالم حوافظ التبليغات من قسم السجل المدني  .1
 المختص 

تسجيل البيانات علي الحاسب االلي واصدار رقم  .2
 قومي للمولود

 طباعة البيانات ومراجعتها علي التبليغات  .3
 االدخال  تصحيح اخطاء .4
اصدار شهادة ميالد وارسالها مع حافظ اصدارات  .5

تفصيلي بالبيانات التي تم شهادات الميالد مع بيان 
 تسجيله الي قسم السجل المدني

 
 

 من الالئحة التنفيذية  12المادة 
 مركز المعلومات .. وتتخذ االجراءات التالية بمعرفة 

من قسم السجل المدني التبليغات حوافظ استالم  .1
 المختص 

تسجيل البيانات علي الحاسب االلي واصدار رقم  .2
 قومي للمولود

 طباعة البيانات ومراجعتها علي التبليغات  .3
 تصحيح اخطاءاالدخال  .4
اصدار شهادة ميالد وارسالها مع حافظ اصدارات  .5

تفصيلي بالبيانات التي شهادات الميالد مع بيان 
 الي قسم السجل المدني تم تسجيلها 

 ؟ كيف يتم اصدار الرقم القومي للمولود وشهادة امليالد 

تسجيل بيانات حيت يقوم بيتم ذلك من خالل مركز المعلومات 
المولود علي الحاسب االلي واصدار رقم قومي له يتم اصدار 
شهادة الميالد وارسالها الي قسم السجل المدني لتسليمها لذوى 

 من الالئحة التنفيذية  12المادة 
 .. وتتخذ االجراءات التالية بمعرفة مركز المعلومات 

تسجيل البيانات علي الحاسب االلي واصدار رقم  -
 قومي للمولود
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الشأن بعد تسليمه لاليصال الذي حصل عليه من مكتب 
 . الصحة عند االبالغ بواقعة الميالد 

 ةاصدار شهادة ميالد وارسالها مع حافظ -
مع تفصيلي  اصدارات شهادات الميالد مع بيان

 الي قسم السجل المدني ابالبيانات التي تم تسجيله

 ادة امليالده: استخراج شخامسا 
 من له احلق يف طلب استخراج صورة من شهادة امليالد ؟

القاعدة العامة ألي شخص اي يستخرج من مصلحة  -
االحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود 

 الوقائع )كلمة قيد تعني انها مسجلة( اذا كانت 
o  المتعلقة به شخصيا 
o  او االجداد(او بأصوله )االب او االم 
o  )او بفروعه ) االبن او االبنة او الحفيد 
o .او بأزواجه 

ويجوز لكل ذي شأن من غير من تقدم ذكرهم طلب  -
بشرط  استخراج صورة من شهادة الميالد المقيدة

موافقة مدير المصلحة او من ينيبه، مما يعني انه 
يجوز لالخت استخراج صورة من شهادة ميالد 
اخوها او للمطلقة استخراج صورة شهادة ميالد 

 طليقها 
لقضائية طلب صورة رسمية من اي اويحق للجهات  -

 قيد

 من قانون االحوال المدنية  8المادة 
المدنية وفروعها  ألي شخص اي يستخرج من مصلحة االحوال

صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به او بأصوله او بفروعه 
او بأزواجه. وللجهات القضائية طلب صورة رسمية من اي قيد 
من هذه القيود.  ويجوز لمدير مصلحة االحوال المدنية او من 
ينيبه اعطاء الصور المشار اليها في الفقرة السابقة لكل ذي شأن 

تقدم ذكرهم.  وتحدد الالئحة التنفيذية اجراءات من غير من 
طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما ال يجاوز 
خمسة جنيهات. وتصدر كل من شهادة الميالد وشهادة الوفاة 

 ألول مرة بالمجان  

 اجراءات اصدار شهادة امليالد 
يختلف االمر بحسب ما اذا كان اصدار الول مرة ام صورة 

 رسمية من شهادة صدرت من قبل: 
الول مرة تصدر بموجب االيصال الذي يتسلمه  -

المبلغ عن واقعة الميالد  من مكتب الصحة ويتوجه 
 جل المدني الستالم شهادة الميالد. به لقسم الس

اما استخراج صورة رسمية من شهادة الميالد  -
 رة مسبقا يتبع ما يلي المصد

 من الالئحة التنفيذية 8المادة 
يقدم طلب الحصول علي صور قيود وقائع االحوال المدنية 
المسجلة بمصلحة االحوال المدنية وفروعها علي النموذج المعد 
 لذلك الي رئيس قسم السجل المدني بعد قيدها في الدفاتر المعدة 

 لذلك 
ي واذا كان مقدم الطلب من المنصوص عليهم في الفقرة االول

من القانون يؤشر رئيس قسم السجل  8او الثانية من المادة 
المدني بالقبول الستخراج صورة القيد المطلوب ويتم تسليم طالب 
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تقديم طلب الحصول علي صورة من قيد الميالد  -1
 بالنموذج المعد لذلك 

 يتم تقديم الطلب في قسم السجل المدني المختص  -2
يقيد القسم الطلب في القيد المعد لذلك وتسليم  -3

 الطالب صورة من االيصال
ترسل الطلبات علي صور القيود الي مركز  -4

المعلومات الستخراج الصور وارسالها الي قسم 
 السجل المدني 

يتسلم قسم السجل المدني صور الوثائق لتسليمها  -5
 للمواطنين بموجب االيصال

وفي الواقع العملي اصبحت تتم كل تلك االجراءات في نفس 
 اليوم فيما يخص اصدار شهادات الميالد.  

صورة القيد ايصاال علي النموذج المعد لذلك. وترسل طلبات 
الحصول علي صور القيود الي مركز المعلومات بحافظة 

قسام السجل المدني الستخراج صور القيود المطلوبة واعادتها ال
التي تتولي تسليمها الصحاب الشأن. وتعرض علي مدير 
مصلحة االحوال المدنية اومن ينيبه الطلبات التي تقدم اعماال 

من القانون وذلك للتحقق من مدى توافر وجود  8لنص المادة 
 مصلحة جادة لدى الطالب واصدار القرار الالزم بهذا لشأن. 

 تنفيذيةمن الالئحة ال 4المادة 
يتم اصدار الوثائق والشهادات والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا 

 القانون وفقا للنماذج والسجالت المرفقة 
 شهادة ميالد -15

 رسوم اصدار شهادة امليالد 
استخراج صورة رسمية من اي قيد من قيود االحوال المدنية يكون 

 اوقات متقاربةبمقابل رسم يحدد بقرار، تتغير هذه الرسوم علي 
ويمكن التعرف علي الرسوم المحددة للخدمات بزيارة ايا من المواقع 

 ذات الصلة ومنها 
 www.egypt.gov.egموقع بوابة الحكومة المصرية  .1
 .wwwمصلحة االحوال المدنية  –موقع وزارة الداخلية  .2

cso.moi.gov.eg 
 www. psm.gov.egموقع الخدمات العامة  .3

يونيو 7ومن موقع مصلحة االحوال المدنية في تاريخ الزيارة 
 يتبين ان  2021
 جنيه  75شهادة ميالد الول مرة :  -
  جنيه 58شهادة ميالد:  -

 من قانون االحوال المدنية  8المادة 
ألي شخص اي يستخرج ...   وتحدد الالئحة التنفيذية 

بما اجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها 
ال يجاوز خمسة جنيهات. وتصدر كل من شهادة الميالد 

   وشهادة الوفاة ألول مرة بالمجان

 من الالئحة التنفيذية  11المادة 
يحصل مبلغ خمسة جنيهات عن كل صورة رسمية من قيود 
وقائع الميالد والوفاة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تكاليف 

ء الخدمات التي تقدمها اصدار كافة الوثائق وكذا مقابل ادا
مصلحة االحوال المدنية وبما ال يجتوز الحد االقصي للمبالغ 

 المنصوص عليها في القانون. 
ويجوز لوزير الداخلية اعفاء من يثبت عدم قدرته علي اداء 
الرسوم المقررة لخدمات االحوال مدنية وكذا في حاالت الضرورة 

 والكوارث الطبيعية 
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 مجهورية مصر العربية خارج املقيمنيميالد املصريني 
 ميالد املصريني اثناء رحلة سفر ايل اخلارج او العودة ملصر

 1994لسنة  143في ضوء قانون االحوال المدنية المصرى رقم 
 1995لسنة  1121والئحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 

 متهيد 
خدمات المصريين بالخارج يختص بها القنصليات قاعدة  عامة وفي حال عدم وجود قنصلية في البلد المطلوب فيها الخدمة 

 يتم التواصل مع سجل مدني المواطنين بالخارج من خالل البريد المسجل 
 من قانون االحوال المدنية  10المادة 

تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجالت لقيد التبليغات عن وقائع االحوال المدنية وطلبات الحصول علي البطاقات 
 . وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج، وتنظم الالئحة التنفيذية االجراءات التي تتبع في هذه االحوال

 التبيلغ اوال : 
 ميالد مولود علي غير االراضي المصرية ثالثة فرضيات  التبيلغ تثير مسألة

 المولود اثناء رحلة عودة من الخارج الي مصر   اوال: -
 كانت الوالدة مصرية ومقيمة فعليا بالخارج او  السفر للخارج  ءميالد المولود اثنا ثانيا: -
 التبليغ بمولود ولد بالخارج وكان المكلف بالتبليغ بموجود بمصر  :ثالثا -

 ايل مصر اوال: التبيلغ مبيالد مولود خالل رحلة عودة 

يتبع في شأن المولود اثناء رحلة عودة فيما القيد 
والتسجيل واستخراج صورة من شهادة الميالد كافة 

 االجراءات العادية فيما عدا التبليغ 
من تاريخ  30يكون التبليغ خالل  :موعد التبليغ -

 يوم من تاريخ الواقعة 15الوصول بدال من 
يكون التبليغ في مكتب الصحة او  مكان التبليغ: -

الجهة الصحية في محل االقامة بديال عن الجهة 
 الصحية التي حدثت بدائرتها الواقعة.

 تتبع االجراءات العادية  االجراءات: -
 

 المدنيةمن قانون االحوال  24 المادة
اذا حدثت واقعة ميالد احد المواطنين خالل رحلة عودة من 
الخارج فيكون التبليغ عن الواقعة الي مكتب الصحة او الجهة 

 يوم من الوصول.  30الصحية في محل االقائمة خالل 

 من الالئحة التنفيذية 35المادة 
  -اوال بمعرفة صاحب الشأن :
العودة من الخارج فيجب التبليغ اذا حدثت واقعة الميالد اثناء 

عنها خالل ثالثين يوما من تاريخ الوصول الي مكتب الصحة 
او الجهة الصحية في محل االقامة ويتم التبليغ عنها وفقا 

 الجراءات التبليغ عن واقعة الميالد في الظروف العادية
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  االهل مقيمني فعليا باخلارجاذا كان او ثانيا: التبليغ مبيالد مولود خالل رحلة سفر ايل اخلارج 
اشهر من تاريخ  3يتم التبليغ خالل :  موعد التبيلغ -

 حصول الواقعة 
 يقدم التبليغ الي: مكان التبليغ -

  قنصلية مصر بالدولة محل الواقعة او محل
 الوصول 

 قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج الي و ا
 الفرع الرئيسي بالبريد المسجل الموصى عليه 

 بمعرفة صاحب الشأنالجراءات: يتبع ما يلي ا -

  السفر للخارج وكان  اثناءاذا حدثت واقعة الميالد
صاحب الشأن مقيم بالبلد الذى وصل اليه في 
حدود المدة التي حددها القانون )ثالثة اشهر( 

 فعليه

  تحرير اخطار بالواقعة مصحوبا بالمستندات
الي  الرسمية التي تؤيد صحة الواقعة والتقدم بها

قنصلية جمهورية مصر العربية او ارسال 
المستندات بالبريد المسجل الموصى عليه الي 
قسم سجل مدنى المواطنين الخارج بالمركز 

 الرئيسي

 من قانون االحوال المدنية  58المادة 
تحدث للمواطنين يجب التبليغ عن وقائع الميالد والوفاة التي 
خالل ثالثة  خارجالموجودين بالخارج او اثناء السفر لل

اشهر من تاريخ الواقعة او الوصول، ويكون التبليغ من 
المكلفين به. ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية 
بالدولة محل الواقعة او الوصول او لقسم سجل مدني 
المواطنين بالخارج بمصلحة االحوال المدنية وتنظم الالئحة 

حتي اصدار شهادة الميالد التنفيذية اجراءات التبيلغ والقيد 
  الوفاة وتسليمها لصاحب الشأن.او 

 من الالئحة التنفيذية  35المادة 
واقعات الميالد التي تحدث بالخارج يتم التبيلغ عنها خالل 
ثالثة اشهر من تاريخ حدوثها الي قنصلية جمهورية مصر 
العربية او الي الجهة الصحية المختصة في محل االقامة 
بالنسبة للمواطن العائد من الخارج تتخذ بشأنها االجراءات 

 التالية 
 -اوال بمعرفة صاحب الشأن :

السفر للخارج وكان صاحب  اثناءاقعة الميالد اذا حدثت و 
الشأن مقيم بالبلد الذى وصل اليه في حدود المدة التي حددها 
القانون )ثالثة اشهر( فعليه تحرير اخطار بالواقعة مصحوبا 
بالمستندات الرسمية التي تؤيد صحة الواقعة والتقدم بها الي 

بالبريد  قنصلية جمهورية مصر العربية او ارسال المستندات
المسجل الموصى عليه الي قسم سجل مدنى المواطنين 

 الخارج بالمركز الرئيسي

 ثالثا: التبيلغ مبيالد مولود باخلارج وكان املكلف بالتبليغ موجودا مبصر  
  اذا كان يحمل المستندات -

تتبع االجراءات المعتادة مع مراعاة تقديم االوراق 
االجنية المءيدة لصحة الواقعة مصدقا عليها من 

  وزارة الخارجية 
 اذا كان ال يحمل المستندات  -

 من قانون االحوال المدنية  58المادة 
للمواطنين يجب التبليغ عن وقائع الميالد والوفاة التي تحدث 

خالل ثالثة اشهر  الموجودين بالخارج او اثناء السفر للخارج
من تاريخ الواقعة او الوصول، ويكون التبليغ من المكلفين 
به. ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية مصر العربية بالدولة 
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يتوجه صاحب الشأن الي سجل مدني المواطنين  -
اشهر من تاريخ  3خالل  للخارج المركز الرئيسي 

 حدوث الواقعة
 تتبع اجراءات قيد ساقط القيد  -
 يتم تقدير سن الطفل بالجهة الصحية بمحل اقامته -

محل الواقعة او الوصول او لقسم سجل مدني المواطنين 
بالخارج بمصلحة االحوال المدنية وتنظم الالئحة التنفيذية 

اصدار شهادة الميالد او الوفاة اجراءات التبيلغ والقيد حتي 
  وتسليمها لصاحب الشأن. 

 اثر عدم التبيلغ 
يعتبر المولود ساقط قيد وتتبع اجراءات ساقطوا القيد لقيده 

. 
 من قانون االحوال المدنية 59المادة 

في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميالد او الوفاة خالل المدة 
ساقط قيد ميالد او وفاة  المحددة بالقانونو اعتبرت الواقعة

 وتتظم الالئحة التنفيذية االجراءات التي تتبع لقيد الواقعة

  (القنصلية، اجلهة الصحية، السجل املدني) ثانيا : دور اجلهة التي تتلقي التبليغ
 دور اجلهة التي تلقت التبليغ اذا كانت القنصلية او اجلهة الصحية 

 اوال: دور القنصلية المصرية 
تقوم القنصلية باستالم االخطارات والمستندات  -

 الصادرة من الجهات الرسمية المقدمة من المواطن
تقوم القنصلية بمراجعة البيانات والتأكد من تمتع  -

 صاحب الشان بالجنسية المصرية 
تقوم القنصلية بتحرير التبليع من واقع بيانات  -

االخطار والمستندات واعتماد نموذج التبيلغ وختمه 
 بخاتم القنصلية. 

تقوم القنصلية بقيد االخطار بالدفتر الخاص  -
 بالواقعة 

بارسال االخطارات والمستندات الي تقوم القنصلية  -
 قسم سجل مدني المواطنين 

لة من قسم سجل استالم شهادات الميالد المرس -
مدني المواطنين بالخارج وقيدها بالدفتر وتسليمها 

 لصاحب الشان. 

 من الالئحة التنفيذية  35المادة 
يتم التبيلغ عنها خالل قعات الميالد التي تحدث بالخارج وا

ثالثة اشهر من تاريخ حدوثها الي قنصلية جمهورية مصر 
العربية او الي الجهة الصحية المختصة في محل االقامة 
بالنسبة للمواطن العائد من الخارج تتخذ بشأنها االجراءات 

 التالية 
بمعرفة قنصلية جمهورية مصر العربية او الجهة  : ثانيا

 -:الصحية المختصة 
من الجهات استالم االخطار والمستندات الصادرة  -

 الرسمية المقدمة من المواطن 
مراجعة كافة البيانات والتأكد من تمتع صاحب الشأن  -

 بالجنسية المصرية
تحرير نماذج التبيلغ من واقع بيانات االخطار  -

 والمستندات 
 اعتماد النماذج وختمها بخاتم القنصلية  -
 قيد الواقعة بالدفتر الخاص بها  -
ارسال االخطارات المقدمة من المواطنين ونماذج  -

 التبليغ المحررة الي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج 
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استالم شهادة الميالد المرسلة عن طريق قسم سجل  -
 مدني المواطنين بالخارج 

 استيفاء قيود الواقعة بالدفتر  -
 لشان فيها تسليم شهادة الميالد الي صاحب ا -

 والتسجيل واصدار شهادة امليالد )السجل املدني(  القيد: ثالثا 
 دور اجلهة التي تلقت التبليغ اذا كانت هي قسم سجل مدنى املواطنني باخلارج  

استالم المستندات ونماذج التبيلغ المرسلة عن  -
 طريق القنصلية او بالبريد المسجل الموصى عليه 

مراجعة المستندات والنماذج وارسالها الي مركز  -
المعلومات التخاذ اجراءات القيد واصدار شهادة 

 الميالد 
ارسال شهادة الميالد الي القنصلية عن طريق وزارة  -

 تكاليفالخارجية او لصاحب الشأن بعد سداد 
 االصدار واالرسال لمصلحة االحوال المدنية 

 الد االجنيية حفظ مستندات الواقعة وشهادة المي -
 

 من الالئحة التنفيذية  35المادة 
يتم التبيلغ عنها خالل قعات الميالد التي تحدث بالخارج وا

ثالثة اشهر من تاريخ حدوثها الي قنصلية جمهورية مصر 
العربية او الي الجهة الصحية المختصة في محل االقامة 
بالنسبة للمواطن العائد من الخارج تتخذ بشأنها االجراءات 

 التالية 
 -ثالثا : بمعرفة قسم سجل مدني المواطنين بالخارج:

ذج التبيلغ المرسلة عن طريق استالم المستندات ونما -
 القنصلية او بالبريد المسجل الموصى عليه 

مراجعة المستندات والنماذج وارسالها الي مركز  -
 المعلومات التخاذ اجراءات القيد واصدار شهادة الميالد 

ارسال شهادة الميالد الي القنصلية عن طريق وزارة  -
االصدار  تكاليفالخارجية او لصاحب الشأن بعد سداد 
 واالرسال لمصلحة االحوال المدنية 

 حفظ مستندات الواقعة وشهادة الميالد االجنيية -

 التسجيل بطرق اخري غري الواردة بالقانون املصري 
اذا تم وفقا الحكام قوانين يعتبر التسجيل صحيحا  -

ض مع قوانين جمهورية تلك الدولة بشرط اال يتعار 
 مصر العربية.

 من قانون االحوال المدنية  9المادة 
كل تسجيل لواقعة احوال مدنية حدثت في دولة اجنبية الحد 
مواطني جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحا اذا تم وفقا 

ض مع قوانين الحكام قوانين تلك الدولة بشرط اال يتعار 
 جمهورية مصر العربية. 

 اذا كان صاحب الشأن باخلارج استخراج صورة رمسية من شهادة امليالدرابعا : 
 تقديم الطلب بواسطة صاحب الشأن ايل القنصلية 

تقديم طلب استخراج صورة القيد المطلوبة علي النموذج  -
 المعد لذلك الى القنصلية التي يقيم في دائرتها .

 من الالئحة التنفيذية  40المادة 
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 استالم ايصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من القنصلية . -
ية التي يقيم في استالم صورة القيد المطلوبة من القنصل -

دائرتها او من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج 
 مباشرة .

 

يتبع في شان اصدار قيود واقعات االحوال المدنية للمواطنين 
 بالخارج االجراءات التالية 

 -: بمعرفة صاحب الشأن: اوال 
تقديم طلب استخراج صورة القيد المطلوبة علي النموذج  -

 المعد لذلك الي القنصلية التي يقيم في دائرتها 
 استالم ايصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من القنصلية  -
استالم صورة القيد المطلوبة من القنصلية التي يقيم في  -

 دائرتها او من قسم سجل مدني المواطنين  بالخارج مباشرة

  قنصليةدور ال
استالم طلب استخراج صورة القيد المطلوبة مرفقا به  -

النموذج المعد لذلك من صاحب الشأن وقيد الطلب 
 بالدفتر المعد لذلك 

تحرير ايصال بتاريخ ورقم قيد الطلب وتسليمه الي  -
 صاحب الشأن 

 ارسال الطلب الي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج -
استالم صورة القيد المطلوبة من قسم سجل مدني  -

 المواطنين بالخاج  
 تسليم صورة القيد المطلوبة الي صاحب الشأن  -
تحصيل الرسوم المقررة و تكاليف االصدار لحساب  -

 مصلحة االحوال المدنية 
 

 :من الالئحة التنفيذية  40المادة 
 -: بمعرفة القنصلية: ثانيا 

القيد المطلوبة مرفقا به استالم طلب استخراج صورة  -
النموذج المعد لذلك من صاحب الشأن وقيد الطلب بالدفتر 

 المعد لذلك 
تحرير ايصال بتاريخ ورقم قيد الطلب وتسليمه الي صاحب  -

 الشأن 
 ارسال الطلب الي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج -
استالم صورة القيد المطلوبة من قسم سجل مدني المواطنين  -

 بالخاج  
 تسليم صورة القيد المطلوبة الي صاحب الشأن  -
تحصيل الرسوم المقررة و تكاليف االصدار لحساب  -

 مصلحة االحوال المدنية

  املدني  دور السجل
استالم طلب استخراج صورة القيد المطلوبة علي  -

النموذج المعد من القنصلية او من صاحب الشأن 
في  مباشرة في حالة عدم وجود قنصلية وقيد الطلب

 الدفتر المعد لذلك .
احالة الطلب الي مركز المعلومات العداد صورة القيد  -

. 

 :من الالئحة التنفيذية  40المادة 
بمعرفة قسم السجل المدني بسجل مدني المواطنين بالخارج  : ثالثا

:- 
استالم طلب استخراج صورة القيد المطلوبة علي النموذج  -

المعد من القنصلية او من صاحب الشأن مباشرة في حالة 
 عدم وجود قنصلية وقيد الطلب في الدفتر المعد لذلك 

 احالة الطلب الي مركز المعلومات العداد صورة القيد  -
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استالم صورة القيد المطلوبة وارسالها الي القنصلية او  -
الي صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم وجود قنصلية 

 بعد سداد الرسوم المقر.

استالم صورة القيد المطلوبة وارسالها الي القنصلية او الي  -
جود قنصلية بعد صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم و 

 سداد الرسوم المقررة

 للمصريني باخلارج ميالدسقوط قيد خامسا : 
  مىت تعترب الواقعة ساقط قيد ميالد ؟

هي واقعات الميالد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ عنها في 
 اشهر( 3المواعيد المقررة )

 من الالئحة التنفيذية  38المادة 
تقدم طلبات قيد واقعات الميالد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ 
 عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج

  تقديم طلب قيد ساقط القيد  

يتعين علي صاحب الشأن تقديم طلب مرفقا به   -
 المستندات المؤيدة لصحة الواقعة 

يقدم الطلب علي النموذج المعد لذلك بالسجل او  -
 بالقنصلية 

 المستندات الواجب تقديمها 
شهادة الميالد الصادرة من الدولة التي حدثت الوالدة  -

 علي ارضها 
واالجراءات تقديم الطلب لالجهة التي يتوجه اليها الطالب 

 )سؤال الحق(

 من الالئحة التنفيذية  38المادة 
تقدم طلبات قيد واقعات الميالد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ 
عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج 
مرفقا بها شهادة الميالد الصادرة من الجهة التي حدثت الوالدة 

  من القانون  9طبقا لنص المادة علي ارضها 
 من قانون الخدمة المدنية  9المادة 

كل تسجيل لواقعة احوال مدنية حدثت في دولة اجنبية الحد 
مواطنى جمهورية مصرالعربية يعتبر صحيحا اذا تم وفقا الحكام 
قوانين تلك الدولة بشرط اال يتعارض مع قوانين جمهورية 

 مصرالعربية 

 اذا كان الطالب مقيما باخلارج 
يقدم الطلب الي القنصلية المقيم بدائرتها مرفقا به  -

 المستندات 
 تقوم القنصلية بقيد الطلب في الدفتر المعد لذلك  -
تقوم القنصلية بارسال الطلب الي قسم سجل مدني  -

 المواطنين بالخارج 
 يقوم السجل باتباع اجراءات القيد المقررة  -
لتقدير سن ساقط القيد االعتداد ببيانات يراعي بالنسبة  -

 شهادة الميالد المقدمة مع الطلب

 من الالئحة التنفيذية  38المادة 
تقدم طلبات قيد واقعات الميالد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ 
عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج 

هة التي حدثت الوالدة مرفقا بها شهادة الميالد الصادرة من الج
 من القانون  9علي ارضها طبقا لنص المادة 

واذا كان الطالب مقيما بالخارج يقدم الطلب الي القنصلية  -
المصرية المقيم بدائرتها وعليها قيده بالدفتر الخاص 
وارساله الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج التباع 

بالنسبة لتقدير سن علي ان يراعي االجراءات المقررة لذلك 
ساقط القيد االعتداد ببيانات شهادة الميالد المقدمة مع 

  الطلب
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 اذا كان الطالب موجودا مبصر 
 اذا كان الطالب يحمل المستندات 

 يتوجه الطالب الي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج  -
 تتبع اجراءات قيد عادية ويتسلم شهادة الميالد  -

 اذا كان ال يحمل مستندات 
 يتوجه للجهة الصحية التي يقيم بدائرتها  -
تقوم الجهة الصحية بارسال التبيلغ واالوراق الي قسم  -

 سجل مدنى المواطنين بالخارج 
يعرض السجل المدني المدنى االوراق علي اللجنة  -

 المختصة
 تصدر اللجنة قرارها بالقيد  -
حكومية صاحبة تكون التحريات بالرجوع الي الجهات ال -

 الشأن 

 من الالئحة التنفيذية  38المادة 
تقدم طلبات قيد واقعات الميالد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ 
عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج 
مرفقا بها شهادة الميالد الصادرة من الجهة التي حدثت الوالدة 

 من القانون  9علي ارضها طبقا لنص المادة 
اذا كان المواطن موجودا بأرض الجمهورية ويحمل  -

المستندات فعليه التقدم الي قسم سجل مدنى المواطنين 
بالخارج الذى عليه اتمام اجراءات ساقط قيد ميالد عادية 

 وتسليم شهادة الميالد لصاحب الشأن 
واذا كان المواطن موجودا بأرض جمهورية مصر العربية  -

المستندات المؤيدة لصحة الواقعة فعليه التقدم وال يحمل 
الي الجهة الصحية التي يقيم بدائرتها لتقدير سنه وارسال 
االوراق الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج التباع 

اللجنة المختصة واصدار قرارها  اجراءات العرض علي
بالقيد وتكون التحريات عن الواقعة بالرجوع الي الجهات 

 صاحبة الشأن.الحكومية 
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 اجراءات تسجيل طفل حديث الوالدة جمهول النسب
 دور من عثر علي الطفل، تسليم الطفل للجهات املختصة، قيده وتسجيله واصدار شهادة ميالد

 االقرار باالبوة او االمومة للطفل املعثور  عليه
 طفل ميت او وفاة الطفل بعد قيدهالعثور علي 

 1994لسنة  143في ضوء قانون االحوال المدنية المصرى رقم 
 1995لسنة  1121قرار الوزاري رقم والئحتة التنفيذية الصادارة بال

 علي طفل حديث الوالدة جمهول النسب شخص عثوراالجراءات الواجب اتباعها عند اوال : 
 املقصود بالطفل املعثور عليه يف احكام هذا القانون 

 طفل المعثور عليه مجهول الوالدين هو ال
قرار بموجب  )كريم النسب(ويسمي مجهول النسب بإسم 

بتعديل احكام قانون  2020 لسنة 1143رئيس مجلس 
 الطفل. 

  

 من قانون االحوال المدنية  25المادة 
مجهول الوالدين يسلم إذا عثر على طفل حديث الوالدة  

 -: فورا بالحالة التي عثر عليه بها إلحدى الجهات اآلتية
إحدى المؤسسات المعدة الستقبال األطفال  -

 حديثي الوالدة.
نقطة شرطة( التي  -قسم  -جهة الشرطة )مركز  -

 عثر عليه بدائرة اختصاصها.
 العمدة أو الشيخ في القرى.   -

حدى المؤسسات وفي جميع األحوال يتم تسليم الطفل إل
المعدة الستقبال األطفال حديثي الوالدة لرعايته صحيا، 
وإخطار جهة الشرطة التي يتعين عليها تحرير محضر 
بالواقعة وندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع 
الكشف الطبي عليه. وتنظم الالئحة التنفيذية واجبات 

 كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية

 ؟ملن يسلم الطفل املعثور عليه 
إحدى المؤسسات المعدة الستقبال األطفال حديثي  .1

 الوالدة.
نقطة شرطة( التي  -قسم  -جهة الشرطة )مركز  .2

 عثر عليه بدائرة اختصاصها.
 العمدة أو الشيخ في القرى. .3

 من قانون االحوال المدنية  25المادة 
الوالدين يسلم إذا عثر على طفل حديث الوالدة مجهول  

 -: فورا بالحالة التي عثر عليه بها إلحدى الجهات اآلتية
إحدى المؤسسات المعدة الستقبال األطفال  -

 حديثي الوالدة.
نقطة شرطة( التي  -قسم  -جهة الشرطة )مركز  -

 عثر عليه بدائرة اختصاصها.
 العمدة أو الشيخ في القرى.   -
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 ؟اين يودع الطفل املعثور عليه يف النهاية 
يتم ايداع االطفال المعثور عليهم اذا كانو مجهولين النسب 
في احدي المؤسسات المعدة الستقبال االطفال حديثي 

  (تابعة لوزارة التضامن) الوالدة

 من قانون االحوال المدنية  25المادة 
يسلم  إذا عثر على طفل حديث الوالدة مجهول الوالدين 

 فورا بالحالة التي عثر عليه بها إلحدى الجهات اآلتية:
 .... 

وفي جميع األحوال يتم تسليم الطفل إلحدى المؤسسات 
 المعدة الستقبال األطفال حديثي الوالدة لرعايته صحيا

 ؟ما هي االجراءت الواجب اتباعها ضمانا لقيد الطفل وحصوله علي شهادة ميالد 
 يتعين اخطار جهة الشرطة لتحرير محضر بالواقعة وندب طبيب  -
  يتعين توقيع الكشف الطبي عليه وقيده في سجل المواليد الصحي تمهيدا الجراءات قيده -
تسجيلة واستخراج شهادة الميالد يتعين علي الجهة الصحية اخطار السجل المدنى المختص تمهيدا لقيده و  -

 كما سيلي بيانه 

 اجلهة التي تسلمت الطفلدور ثانيا : 
ذكرنا ان الطفل يسلم الي العمدة او الشيخ، جهة الشرطة، او يسلم مباشرة الحدى الدور المعدة الستقبال االطفال 

 حديثي الوالدة
 العمدة او الشيخ اذا تسلم الطفل  اوال: 

 استالم الطفل ممن عثر عليه  -
تسليمه فورا بالحالة التي يكون عليها للمؤسسة  -

المختصة )احدي الدور المعدة الستقبال حديثي 
 المختصه او جهة الشرطة الوالدة( 

 من الالئحة التنفيذية  13المادة 
ويتبع في شأن قيده يقصد بالطفل المعثور عليه.... 

 االجراءات التالية 
 -: واجبات العمدة او الشيخ في القري رابعا: 

عليه  يقوم العمدة او الشيخ باستالم الطفل المعثور
عليها للمؤسسة  وتسليمه فور بالحالة التي يكون 

 المختصة او جهة الشرطة ايهما اقرب
 ثانيا: مؤسسات رعاية االطفال حديثي الوالدة اذا تسلمت الطفل 

استالم الطفل المعثور عليه مباشرة او عن طريق  -
 جهة الشرطة 

اخطار جهة الشرطة بالواقعة في حال تسلم الطفل  -
 مباشرة 

استالم الطفل ممن عثر عليه او من الجهة الصحية  -
 او الشرطة

 من الالئحة التنفيذية  13المادة 
...  ويتبع في شأن قيده االجراءات االتيه للجهات 

 الموضحة  
بمعرفة المؤسسات المعدة الستقبال االطفال المعثور ثالثا : 
 -:عليهم 
استالم الطفل المعثور عليه مباشرة او عن طريق  -

 جهة الشرطة 
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اخطار جهة الشرطة بالواقعة في حال تسلم  -
 الطفل مباشرة 

م الطفل ممن عثر عليه او من الجهة استال -
 الصحية او الشرطة 

استالم شهادة ميالد الطفل من قسم السجل  -
 المدنى المختص 

 جهة الشرطة  :ثالثا
 استالم الطفل وتحرير محضر  -
ندب طبييب الجهة الصحية لتوقيع الكشف الطبي  -

علي الطفل وتقدير سنه وتسميته تسمية رباعية 
واتخاذ ما يلزم لرهاية الطفل صحيا حتي يتم تسليمه 

 الحدى مؤسسات الرعاية 
 تسليم الطفل الحدى مؤسسات الرعاية  -
  ابالغ النيابة -

 من الالئحة التنفيذية  13المادة 
 -: بمعرفة الشرطة: اوال 

تلقي بالغ العثور علي الطفل المعثور عليه في محضر 
 ... 

ندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع  -
الكشف الطبي علي الطفل وتقدير سنه وتسميته 
تسمية رباعية واتخاذ ما يلزم لرعاية الطفل صحيا 

 حتي يتم تسليمه الحدي المؤسسات المختصة 

 اجراءات قيد الطفلثالثا : 
 جهة الشرطة

تلقي بالغ العثور وتحرير محضر من اصل -1
 وصورتين يتضمن البيانات التالية 

 تاريخ وساعة وجهة العثور عليالطفل  -
 اسم ولقب وصناعة من عثر عليه  -
 الحالة التي عثر بها علي الطفل واوصافه -

 وما قد يكون به من عالمات مميزة
وصف المالبس واالشياء التي وجدت  -

 معه وصفا دقيقا 
 )ذكر او انثي( نوع الطفل -
التوقيع علي المحضر ممن عثر علي  -

 الطفل مالم يكن قد رفض ذكر بياناته 
 قيد المحضر الذي تم تحرير  -2
ندب طبييب الجهة الصحية المختصة لتوقيع  -3

الكشف الطبي وتقدير سن الطفل وتسمة الطفل 

 من الالئحة التنفيذية  13المادة 
...  ويتبع في شأن قيده االجراءات االتيه للجهات 

 الموضحة  
 -بمعرفة الشرطة : : اوال

تلقي بالغ العثور علي الطفل المعثور عليه في محضر 
 يحرر من اصل وصورتين يتضمن البيانات االتيه 

 تاريخ وساعة وجهة العثور عليالطفل  -
 اسم ولقب وصناعة من عثر عليه  -
ه وما الحالة التي عثر بها علي الطفل واوصاف -

 قد يكون به من عالمات مميزة 
وصف المالبس واالشياء التي وجدت معه وصفا  -

 دقيقا 
 نوع الطفل )ذكر او انثي( -
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واتخاذ اجراءات رعاية الطفل حتي تسليمه لدار 
 الرعاية 

ب واالم والسن بكل من اثبات اسم الطفل واال -4
 نسختي النموذج المرفق بالمحضر 

 ارسال اصل المحضر الي النيابة المختصة  -5
ارسال صورتي المحضر ونموذج التبيلع الي الجهة  -6

الصحية التي يتبعها محل العثور علي الطفل وذلك 
التخاذ االجراءات المعتادة لقيد الطفل وتسجيله 

  واصدار شهادة ميالد له

التوقيع علي المحضر ممن عثر علي الطفل مالم  -
 يكن قد رفض ذكر بياناته 

استيفاء وتحرير نسختين من نماذج التبليغ المعدة  -
 لذلك 

 قيد المحضر الذي تم تحريره  -
ندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع  -

الكشف الطبي علي الطفل وتقدير سنه وتسميته 
تسمية رباعية واتخاذ ما يلزم لرعاية الطفل صحيا 

 حتي يتم تسليمه الحدي المؤسسات المختصة 
ل واالب واالم والسن والنوع بكل اثبات اسم الطف -

 من نسختي النموذج المرفق بالمحضر 
ارسال اصل المحضر الي النيابة المختصة  -

الصحية وصورتيه مع نموذجي التبيلغ الي الجهة 
 التي يتبعها محل العثور علي الطفل

 دور اجلهة الصحية املختصة   
 اتخاذ االجراءات الصحية بعد استالم الطفل 

تقدير سن الطفل وتحديد نوعه وتسميته رباعيا  .1
 بمعرفة طبيب الصحة المختص 

 ذكر اسم رباعي لالب  -
 ذكر اسم  -
 رباعي لالم  -

 اتخاذ اجراءات الرعاية الصحية الالزمة للطفل  .2
 اتخاذ االجراءات القانونية 

استالم الطفل المعثور عليه مباشرة او عن طريق  .1
 جهة لشرطة 

اخطار جهة الشرطة بالواقعة في حالة تسلم الطفل  .2
 مباشرة 

استالم صورتي المحضر ونسختي التبليغ من  .3
 شرطة محل العثور 

 تسليم الطفل الحدى المؤسسات المعدة لذلك  .4
 اتخاذ االجراءات الالزمة لقيد الطفل واصدار شهادة الميالد 

 من الالئحة التنفيذية  13المادة 
...  ويتبع في شأن قيده االجراءات االتيه للجهات 

 الموضحة  
 -: بمعرفة الجهات الصحية: ثانيا 

استالم الطفل المعثور عليه مباشرة او عن طريق  -
 جهة لشرطة 

اخطار جهة الشرطة بالواقعة في حالة تسلم  -
 الطفل مباشرة 

استالم صورتي المحضر ونسختي التبليغ من  -
 شرطة محل العثور 

تقدير سن الطفل وتحديد نوعه وتسميته رباعيا  -
 بمعرفة طبيب الصحة المختص 

 ذكر اسم رباعي لالب  -
 ر اسم رباعي لالم ذك -
 اتخاذ اجراءات الرعاية الصحية الالزمة للطفل  -
 تسليم الطفل الحدى المؤسسات المعدة لذلك  -
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استيفاء التبليغ بالنماذج المعدة لذلك باثبات رقم  .1
المحضر وتاريخع في الخانة المخصصة ببيانات 

 المبلغ 
قيد الواقعة بدفتر المواليد الصحي برقم مسلسل  .2

 خاص لكل جهة صحية وبنسختي التبيليغ 
اثبات بخانة المبلغ المالحظات بدفتر المواليد  .3

 الصحي ورقم وتاريخ محضر العثور 
 فاظ باحدي نسختي المحضر ونماذج التبليغالحتا .4
ارسال النسخة االخرى من كل من المحضر  .5

ونموذج التبيلغ ضمن الحافظة االسبوعية لقسم 
 السجل المدني المختص 

استيفاء التبليغ بالنماذج المعدة لذلك باثبات رقم  -
المحضر وتاريخع في الخانة المخصصة ببيانات 

 المبلغ 
قيد الواقعة بدفتر المواليد الصحي برقم مسلسل  -

 خاص لكل جهة صحية وبنسختي التبيليغ 
اثبات بخانة المبلغ المالحظات بدفتر المواليد  -

 الصحي ورقم وتاريخ محضر العثور 
 االحتفاظ باحدي نسختي المحضر ونماذج التبليغ -
ارسال النسخة االخرى من كل من المحضر  -

سبوعية لقسم فظة االونموذج التبيلغ ضمن الحا
 السجل المدني المختص

 دور قسم السجل املدني 
 اتخاذ اجراءات قيد الطفل وتسجيله واصدار شهادة ميالد 

استالم نسخة التبيلغ ومحضر الواقعة ضمن  -
 الحافظة االسبوعية من الجهة الصحية ومراجعتها 

ارسال نسخة المحضر والتبيلغ مرفقة بالحافظة  -
 االسبوعية الي مركز المعلومات 

استالم شهادة ميالد الطفل المعثور عليه وارسالها  -
 الي الجهة المودع بها الطفل

 من الالئحة التنفيذية  13المادة 
...  ويتبع في شأن قيده االجراءات االتيه للجهات 

 الموضحة  
 -: السجل المدنيبمعرفة قسم  : خامسا
استالم نسخة التبيلغ ومحضر الواقعة ضمن  -

الحافظة االسبوعية من الجهة الصحية 
 ومراجعتها 

ارسال نسخة المحضر والتبيلغ مرفقة بالحافظة  -
 االسبوعية الي مركز المعلومات 

استالم شهادة ميالد الطفل المعثور عليه وارسالها  -
 الي الجهة المودع بها الطفل 

 استالم الطفل املعثور عليه )االقرار باالبوة او االمومة(رابعا : 
 االجراءات الواجب اتباعها من قبل االم او االب الستالم الطفل املعثور عليه 

التوجه الي جهة الشرطة التي عثر علي الطفل  -
 بدائرتها 

 تقديم طلب استالم الطفل  -
 تقديم اقرار باالبوة او االمومة  -

 من الالئحة التنفيذية  14المادة 
اذا تقدم مواطن او مواطنة لقسم الشرطة المختص الستالم 
طفل حديث الوالدة معثور عليه بعد االقرار باالبوة او 

 االمومة تتخذ االجراءات التالية بالجهات الموضحة بعد
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 دور جهة الشرطة 
 استالم الطلب مرفقا به اقرار االمومة او االبوة  -1
اخطار الجهة الصحية بمحل العثور لوقف  -2

 اجراءات القيد 
 تحرير محضر من صورتين يثبت فيه  -3

 م وساعة وتاريخ ومحل والدة الطفليو  -
 نوع الطفل -
اسم صاحب االقرار ولقبه وجنسيته ومحل  -

 اقامته ومهنته ورقمه القومي. 
البيانات الكافية لمطابقة االقرار بما اثبت في  -

 محضر العثور علي الطفل 
ارسال اصل المحضر الي النيابة المختصة  -4

 للتصرف والبت في امر تسليم الطفل 
 اثبات تصرف النيابة علي صورتي المحضر  -5

 من الالئحة التنفيذية  14المادة 
م اذا تقدم مواطن او مواطنة لقسم الشرطة المختص الستال

طفل حديث الوالدة معثور عليه بعد االقرار باالبوة او 
 االمومة تتخذ االجراءات التالية بالجهات الموضحة بعد 

 -: بمعرفة شرطة محل العثور:  أوال
استالم اقرار االبوة او االمومة من المقر باالبوة  -

 او االمومة 
اخطار الجهة الصحية لمحل العثور علي الطفل  -

 اليقاف اجراءات القيد 
تحرير محضر بالواقعة من اصل وصورتين  -

 يثبت فيه ما يلي 
o  يوم وساعة وتاريخ ومحل والدة الطفل 
o  نوع الطفل 
o  اسم صاحب االقرار ولقبه وجنسيته

 ومحل اقامته ومهنته ورقمه القومي. 
o  البيانات الكافية لمطابقة االقرار بما

 اثبت في محضر العثور علي الطفل 
ارسال اصل المحضر الي النيابة المختصة  -

 للتصرف والبت في امر تسليم الطفل 
 اثبات تصرف النيابة علي صورتي المحضر  -

 اذا تقدم اي من الوالدين هل تثبت بيانات الوالد االخر 
االخر ما لم يتقدم باقرار بصحتها عدم اثبات بيانات الوالد 

وتظل البيانات التي اثبتها الطبيب المختص قائمة الي ان يتم 
 ويتعين حضور الوالدين المقرين  اقراره

 

 

 

 

 من الالئحة التنفيذية  14المادة 
اذا تقدم مواطن او مواطنة لقسم الشرطة المختص الستالم 
طفل حديث الوالدة معثور عليه بعد االقرار باالبوة او 

 االمومة تتخذ االجراءات التالية بالجهات الموضحة بعد 
 -: بمعرفة شرطة محل العثورأوال: 

عدم اثبات بيانات الوالد االخر ما لم يتقدم باقرار بصحتها 
التي اثبتها الطبيب المختص قائمة الي ان  وتظل البيانات

 يتم اقراره
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 تضرف النيابة  
 للنيابة اما ان تأمر بتسليم الطفل الي المقر او ال 

 اذا امرت بتسليم الطفل 
فترسل صورتا المحضر الي الجهة الصحية  -

المختصة بمحل الميالد التخاذ التبليغ عن الواقعة 
وفقا لالجراءات المعتادة تمهيدا للقيد والتسجيل 

 باالجرارات العادية 
 اذا امرت بعدم تسليم الطفل 

يتم اخطار الجهة الصحية بمحل العثور لالستمرار  -
اثبتها الطبيب  في اجراءات القيد وفقا للبيانات التي

مع ارسال صورتي المحضر للجهة الصحية لحفظ 
احدهما مع اوراق الواقعة وارسال االخرى لقسم 

 السجل المدني.
 

 من الالئحة التنفيذية  14المادة 
اذا تقدم مواطن او مواطنة لقسم الشرطة المختص الستالم 
طفل حديث الوالدة معثور عليه بعد االقرار باالبوة او 

 االمومة تتخذ االجراءات التالية بالجهات الموضحة بعد 
 -: بمعرفة شرطة محل العثور:  أوال

اذا امرت النيابة بتسليم الطفل الي المقر به  -
جهة الصحية فترسل صورتا المحضر الي ال

المختصة بمحل الميالد التخاذ التبليغ عن 
الواقعة وفقا لالجراءات المعتادة. واذا لم تأمر 
النيابة بتسليم الطفل الي المقر به فيتم اخطار 
الجهة الصحية بمحل العثور لالستمرار في 
اجراءات القيد وفقا للبيانات التي اثبتها الطبيب 

صحية مع ارسال صورتي المحضر للجهة ال
لحفظ احدهما مع اوراق الواقعة وارسال االخرى 

 لقسم السجل المدني.
 طلب احد الوالدين استالم الطفل بعد انتهاء اجراءات قيده 

في شأنه اجراءات تصحيح القيد )راجع فصل يتبع 
 تصحيح قيد الميالد(

 من الالئحة التنفيذية  14المادة 
اذا تقدم مواطن او مواطنة لقسم الشرطة المختص الستالم 
طفل حديث الوالدة معثور عليه بعد االقرار باالبوة او 

 االمومة تتخذ االجراءات التالية بالجهات الموضحة بعد 
 -بمعرفة شرطة محل العثور ::  أوال

واذا تقدم احد الوالدين باقرار بعد قيد الواقعة فيتبع في شأنها 
 .47بالفقرة الثانية من المادة ما ورد 
 من قانون الخدمة المدنية  47المادة 

ال يجوز اجراء اي تغيير او تصحيح في قيود االحوال 
 الشخصية المسجلة اال بناء علي ... 

ويكون اجراءات التغيير او التصحيح في ... او .. او 
اثبات النسب بناء علي احكام او وثائق صادرة من جهة 
االختصاص دون الحتجه الي استصدار قرار من اللجنة 

  المشار اليها 
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 يف تسليم الطفل  جلهة املختصة مبحل امليالددور ا
 ورتي المحضر من شرطة محل العثوراستالم ص -
 صورتي المحضر مع اوراق الواقعة . حفظ احدى -
اتباع االجراءات العادية المتبعة في حالة التبليغ  -

 عن واقعة ميالد طبقا للظروف العادية .

 :من الالئحة التنفيذية  14المادة 
 -عرفة الجهة المختصة بمحل الميالد :بم:  ثانيا

استالم صورتي المحضر من شرطة محل العثور  -
. 

 المحضر مع اوراق الواقعةحفظ احدى صورتي  -
اتباع االجراءات العادية المتبعة في حالة التبليغ  -

 عن واقعة ميالد طبقا للظروف العادية 
 الوالدة يف تسليم الطفل ملؤسسات املعدة الستقبال االطفال حديثى دور ا

تسليم الطفل الى المقر باألبوة او األمومة وتقوم 
 بتنفيذ قرار النيابة .

 

 :من الالئحة التنفيذية  14المادة 
بمعرفة المؤسسات المعدة الستقبال االطفال :  ثالثا

 -: حديثى الوالدة
الطفل الى المقر باألبوة او األمومة تسليم  -

 بتنفيذ قرار النيابة في هذا الشأن .

 وفاة الطفل بعد اختاذ اجراءات قيده 
في حالة وفاة الطفل المعثور عليه بعد اتخاذ  -

االجراءات المقررة بجهة الشرطة او بالجهة 
الصحية او قسم السجل المدني فيستمر السير 
في باقي االجراءات حتى يتم قيده وإصدار 
شهادة الميالد ، وتقوم الجهة الموجود لديها 
الطفل بالتبليغ عن وفاته ويكون قيد الوفاه بنفس 

 . األسماء المختارة لكل من الطفل ووالديه

 :من الالئحة التنفيذية  14المادة 
بمعرفة المؤسسات المعدة الستقبال االطفال :  ثالثا

 -: حديثى الوالدة
في حالة وفاة الطفل المعثور عليه بعد اتخاذ  -

االجراءات المقررة بجهة الشرطة او بالجهة 
الصحية او قسم السجل المدني فيتعين السير 

وإصدار في باقي االجراءات حتى يتم قيده 
شهادة الميالد ، وتقوم الجهة الموجود لديها 
الطفل بالتبليغ عن وفاته ويكون قيد الوفاه 

المختارة لكل من الطفل  بنفس األسماء
 ووالديه 

  العثورعلي الطفل ميت 
وفي حالة العثور على الطفل ميتا فيكتفى بقيد وفاته ويتم 

الجهة اتباع االجراءات المقررة وتقوم الشرطة بإخطار 
 الصحية بذلك .

 :من الالئحة التنفيذية  14المادة 
بمعرفة المؤسسات المعدة الستقبال االطفال :  ثالثا

 -:حديثى الوالدة 
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وفي حالة العثور على طفل ميتا فيكتفى بقيد وفاته ويتم 
اتباع االجراءات المقررة وتقوم الشرطة بإخطار الجهة 

 الصحية بذلك .
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 الطفل غري الشرعي
 التبيلغ ، القيد ، التسجيل، استخراج شهادة امليالد

 2016لسنة  4المعدل بالقانون رقم  1994لسنة  143في ضوء قانون االحوال المدنية المصرى رقم 
 1995لسنة  1121والئحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 

  
  القاعدة
 انه يتعين علي المكلفين باالبالغ التوجه للجهة الصحية للتبيلغ بميالد الطفل -

   وتثور االشكالية اذا ما تبين من بيانات التبيلغ ان الطفل غير شرعي -
 املقصود بالطفل غري الشرعي يف احكام هذا القانون 

 هوالمولود غير الشرعي 
 الذي ولد من دون رابطة زوجية بين الوالدين المولود

  واشترط القانون عدم تسميته باللقيط 
 

 من الالئحة التنفيذية  15المادة 
اذا ثبت من بيانات التبيلغ ان المولود غير شرعي لعدم 

الوالدين وجب علي الجهة الصحية عدم قيام رابطة بين 
 االعتداد ببياناتهما الواردة بالتبيلغ

 التبليغ: اوال 
 التبليغ وثبوت حالة ان الطفل غري شرعي 

القاعدة هي ان صاحب الشان يتعين عليه  -
التوجه للجهة الصحية المختصة من اجل 

 دالتبليغ بواقعة ميالد المولو 
بيانات التبليغ وتقوم الجهة الصحية بمراجعة  -

واثبات الرقم القومي لوالدى المولود واعتمادها 
من الطبيب المختص وارفاق المستندات 

 المؤيدة لصحة الواقعة
فاذا ثبت من البيانات انه طفل غير شرعي  -

 تتبع االجراءات التالية 

 من الالئحة التنفيذية  12المادة 
بذلك ... يتم التبليغ عن واقعات الميالد بمعرفة المكلفين 

 وتختص الجهة الصحية
مراجعة بيانات التبليغ واثبات الرقم القومي  -

لوالدى المولود واعتمادها من الطبيب 
المختص وارفاق المستندات المؤيدة لصحة 

 الواقعة
 من الالئحة التنفيذية  15المادة 
اذا ثبت من بيانات التبيلغ ان المولود غير  -

وجب علي  شرعي لعدم قيام رابطة بين الوالدين
الجهة الصحية عدم االعتداد ببياناتهما الواردة 

 بالتبيلغ
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 دور اجلهة الصحية التي تلقت التبليغ 
اذا ثبت من بيانات التبيلغ ان المولود غير شرعي لعدم 
قيام رابطة بين الوالدين وجب علي الجهة الصحية عدم 

 اد ببياناتهما الوالدة بالتبيلغ ويتم ما يلي االعتد
يقوم الطبيب المختص باختيار اسم لمن لم  -

 يتقدم باقرار البنوة 
 
 
 

 من الالئحة التنفيذية  12المادة 
يتم التبليغ عن واقعات الميالد بمعرفة المكلفين بذلك ... 

 وتختص الجهة الصحية
مراجعة بيانات التبليغ واثبات الرقم القومي  -

لوالدى المولود واعتمادها من الطبيب 
وارفاق المستندات المؤيدة لصحة المختص 

 الواقعة
 من الالئحة التنفيذية  15المادة 

اذا ثبت من بيانات التبيلغ ان المولود غير شرعي لعدم 
قيام رابطة بين الوالدين وجب علي الجهة الصحية عدم 
االعتداد ببياناتهما الواردة بالتبيلغ ويقوم الطبيب 

لوالدين باقرار المختص باختيار اسم لمن لم يتقدم من ا
 البنوة

 ؟كيف يتم االقرار بالبنوة 
اذا رغب احد الوالدين او كالهما في االقرار بأبوة المولود 

 او امومته 
 يكون ذلك بطلب كتابي  -
من نسختين يقدما الي  الطلب الكتابي يحرر -

الطبيب المختص للتوقيع عليهما بعد اثبات 
تاريخ تقديم الطلب وختمها بخاتم الجهة 

 الصحية 
 ترفق نسخة بكل صورة من صورتي التبيلغ  -

 من الالئحة التنفيذية 15المادة 
..  واذا رغب احد الوالدين او كالهما في االقرار بأبوة 

بطلب كتابي يحرر من المولود او امومته يكون ذلك 
نسختين يقدما الي الطبيب المختص للتوقيع عليهما بعد 
اثبات تاريخ تقديم الطلب وختمها بخاتم الجهة الصحية 

 وترفق نسخة بكل صورة من صورتي التبيلغ.

 ؟كيف يتم اختيار اسم للمولود غري الشرعي 
 تسمية المولود غير الشرعي يكون 

اما ان يتقدم الوالدين باقرار بنوة المولود حينها  -
 يسمي الطفل باسم والديه 

او يتقدم احدهما فقط باقرار البنوة فيسمي  -
المولود باسمه ويختار الطبيب اسما للطرف 

 االخر الذي لم يتقدم باقرار البنوة

 من الالئحة التنفيذية  15المادة 
اذا ثبت من بيانات التبيلغ ان المولود غير شرعي لعدم 
قيام رابطة بين الوالدين وجب علي الجهة الصحية عدم 
االعتداد ببياناتهما الواردة بالتبيلغ ويقوم الطبيب 
المختص باختيار اسم لمن لم يتقدم من الوالدين باقرار 

 البنوة
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او ال يتقدم ايهما بطلب اقرار بنوة فيقوم  -
 وللوالدينالطبيب باختيار اسم رباعي للطفل 

ذا لم يقدم طلب من اي من الوالدين يقوم الطبيب ... وا
 باختيار اسم رباعي للطفل وللوالدين 

وفي جميع هذه الحاالت التي يتم فيها اختيار االسماء 
بمعرفة الطبيب يتم التأشير بذلك في دفتر المواليد 

 الصحي والتبيلغ وتستكمل باقي االجراءات

 ؟وكيف تتم تسميته  ؟يف التبليغماهى احلاالت الىت ال جيوز اثبات اسم الوالد او الوالده 
 ذا كان الوالدان من المحارم فال يذكر اسماهما. ا .1
إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير  .2

 زوجها فال يذكر اسمها. 
بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجا  .3

ير زوجته الشرعية فال يذكر المولود من غوكان 
 اسمه

 إذا كانت الوالدة قبل الزواج أو بعد فسخه .4
ويقوم الطبيب باختيار اسم الوالد او الوالدة او كليهما حسب 

 االحوال

 من الالئحة التنفيذية  15المادة 
... وال تقبل طلبات االقرار باالبوة او االمومة بالنسبة 

من القانون ويقوم الطبيب  27للحاالت الواردة بالمادة 
 باختيار اسم الوالد او الوالدة او كليهما حسب االحوال 

 من قانون االحوال المدنية  27 المادة
ستثناء من حكم المادة السابقة ال يجوز إثبات اسم الوالد أو ا

 لدة أو كليهما بالتبليغ وذلك في الحاالت اآلتية: الوا
 ذا كان الوالدان من المحارم فال يذكر اسماهما. ا -1
إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها  -2

 فال يذكر اسمها. 
بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجا وكان  -3

 المولود من غير زوجته الشرعية فال يذكر اسمه، 
 .إذا كانت الوالدة قبل الزواج أو بعد فسخه -4

 ؟كيف يتم قيد الطفل الغري شرعي يف عدم وجود من يقر باالبوة او االمومة 
 النسب )كريم النسب(تتيع اجراءات قيد الطفل حديث الوالدة مجهول 

 القيد ، التسجيل، استخراج شهادة امليالد
تتبع القواعد العامة في المواليد بصفة العامة بالتنسيق بين الجهات الصحية، السجل المدني، مركز المعلومات )راجع 

 فصل الميالد( 
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 امليالدقيد ساقط قيد 
 1994لسنة  143في ضوء قانون االحوال المدنية المصرى رقم 

 1995لسنة  1121بالقرار الوزاري رقم  الصادرةوالئحتة التنفيذية 

 ؟ ما املقصود بساقط قيد
من ولد ولم يتم التبيلغ بميالده خالل  هو : ساقط قيد الميالد

يوم من تاريخ ميالده، واذا اعتبر المولود ساقط قيد بفوات  15
يوم تتبع اجراءات مختلفه لقيده ولكن تتبع  15مدة ال 

  االجراءات العادية لتسجيله واستخراج شهادة الميالد 

 قانون االحوال المدنية  43ة مادال
 واقعة الميالد أو الوفاة خالل المدةفي حالة عدم التبليغ عن 

 . الميالد أو الوفاة قيد ساقط المحددة بالقانون تعتبر الواقعة
 من الالئحة التنفيذية  25المادة 

تعتبر الواقعة ساقط قيد ميالد اذا حدثت ولم يبلغ عنها خالل 
 خمسة عشر يوما من حدوثها

 ؟ما هي اجراءات قيد ساقط القيد 
مرفقا بها  (ماهي الجهة الصحية المختصة)قيد ساقط قيد الي الجهة الصحية المختصة بتقديم طلب  صاحب الشأنيقوم  .1

 . (ما هي المستندات)المستندات المؤيدة لصحة الواقعة 
تم تقدير السن(، تسليم صاحب الشأن ايصال به رقم القيد بدفتر بتقدير سن ساقط القيد )كيف ي الجهة الصحيةتختص  .2

 ساقطى القيد ارسال االوراق للسجل المدنى واستالم اخطار بقيد الواقعة 
والتحريات االدارية   (ماهو البحث)بالتنسيق من اجل اجراء البحث بواسطة مركز المعلومات  قسم السجل المدنىيقوم  .3

اخطار قسم الشرطة التخذ االجراءات القانونية نحو المسئول عن عدم ،  (التحريات االداريةماهى )بواسطة قسم الشرطة 
 ، (المسئولية عن عدم التبليغ)التبليغ 

في القانون )اكبر او عرضها علي اللجنة المشار اليها )اقل من سنة( اصدار قرار بقيد الواقعة  شرطة االحوال المدنيةتقوم  .4
المعلومات بالقرارات الصادة التخاذ اجراءات التسجيل وابالغ قسم السجل المدنى مرفقا صور من سنة(، ثم اخطار مركز 

 القيود
  بالتحريات االدارية واتخاذ االجراءات القانونية نحو المسئول عن عدم التبيلغ  قسم الشرطةيقوم  .5

 : تقديم طلب قيد ساقط القيد  اوال
  اجراءات تقديم الطلب  –دور صاحب الشأن 

 المختصة الجهة الصحيةالتوجه الي  -
 تقديم بطلب قيد ساقط قيد الميالد -
 يكون علي الطلب صورة صاحب القيد يجب ان -
مصحوبا بالمستندات المؤيدة لصحة يقدم الطلب  -

 )سبق االشارة عنها(الواقعة 

بمعرفة صاحب اوال  البندمن الالئحة التنفيذية  25المادة 
 الشأن 
التقدم بطلب قيد ساقط قيد الميالد وعليه صورة  -

صاحب القيد مصحوبا بالمستندات المؤيدة لصحة 



2 
 

 استالم ايصال تقديم الطلب  -

 

 استالم صورة قيد الميالد من قسم السجل المدنى -

وذلك الي الجهة الصحية التي حدثت الواقعة .. 
 (الوالدة بدائرتها او جهة محل االقامة

 استالم ايصال تقديم الطلب  -
 استالم صورة قيد الميالد من قسم السجل المدنى  -

  املستندات الواجب تقدميها لقيد ساقط القيد
 المستندات المؤيدة لصحة الواقعة 

 مستندات تؤيد صحة محل الميالد -
مستندات تؤيد صحة اسماء الوالدين وقيام العالقة  -

 الزوجية بينهم. 
بين فاذا لم يوجد مستند يؤيد صحة العالقة الزوجية  -

 الوالدين يقدم
  اقرارهما بالبنوة او 
  اقرار من اخ او اخت بصلة االخوة او 
  او اقرار من احد عصبات االب ان وجد

 االم 

 من الالئحة التنفيذية  25المادة 
التقدم بطلب قيد ساقط قيد الميالد وعليه صورة صاحب 
القيد مصحوبا بالمستندات المؤيدة لصحة الواقعة )مستندات 
تؤيد صحة محل الميالد، صحة اسماء الوالدين وقيام 
العالقة الزوجية بينهم او اقرارهما بالبنوة او اقرار من اخ او 

وجد اخت بصلة االخوة او اقرار من احد عصبات االب ان 
وذلك في الجهة الصحية التي حدثت الوالدة في دائرتها او 

 جهة محل االقامة 

  عني علي صاحب الشأن التوجه اليهاالتي يتاجلهة الصحية املختصة 
 يتوجه صاحب الشأن الي الجهة الصحية 

بدائرتها الوالدة )يثبتها من شهادة  حدثتاما التي  -
 المستشفي (

 او جهة محل االقامة -

بمعرفة صاحب اوال البند من الالئحة التنفيذية  25المادة 
 الشأن 

التقدم بطلب قيد ساقط قيد الميالد وعليه صورة صاحب 
القيد مصحوبا بالمستندات المؤيدة لصحة الواقعة .. وذلك 
الي الجهة الصحية التي حدثت الوالدة بدائرتها او جهة محل 

 االقامة 

 تلقي الطلب من اجلهة املختصة : ثانيا 
  (، ارسال الطلبات للسجل المدنىتسليم ايصال القيد لصاحب الشأن، تقدير السن، تلقي الطلبات)  دور اجلهة الصحية

 -:للقيد االجراءات 
)تكون مختصه  كونهااستالم الطلب ومراجعته للتأكد من  -

 توكانابدائرتها  حدثتواقعة الوالدة  مختصة اذا كانت
 (الجهة الصحية تقع في نطاق محل اقامة

 مراجعة بيانات الطلب والتأكد من استيفائها  -

ثانيا بمعرفة الجهة من الالئحة التنفيذية البند  25المادة 
 الصحية 

مراجعة بيانات الطلب والتاكد من استيفائه  -
  . واختصاص الجهة الصحية

 قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك طبقا لتاريخ وروده  -
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قيد الطلب في الدفتر المعد لذلك طبقا لتاريخ ورود  -
 الطلب 

عاد لتقدير سن الطفل وتحديد نوعه ثم تقدير تحديد مي -
 سنه واخذ البصمة علي الطلب

 اثبات السكن -
قسم السجل ارسال الطلب ضمن الحافظة االسبوعية ل -

 المدني 
تسليم صاحب الشأن ايصاال به رقم قيده بدفتر قيد  -

 ساقطي القيد 
 اجرات اضافية اذا كان ساقط القيد سنه اقل من عام 

تسجيل الواقعة بدفتر المواليد الصحي لمن سنهم عام  -
 او اقل 

تحرير شهادة تحصين ضد االمراض وتسليمها  -
 لصاحب الشأن لمن سنهم عام او اقل

استالم اخطار بقيد الواقعة من قسم السجل المدنى  -
 بالنسبة لمن ال يزيد عمرهم علي عام.

 تحديد ميعاد لتقدير سن ساقط القيد وتحديد نوعه  -
ط القيد واخذ البصمة علي تقدير سن ساق -

  الطلب.....( 
 بدفتر قيد الطلبات و  اثبات السكن بالطلب -
ارسال الطلب ضمن الحافظة االسبوعية لقسم  -

 السجل المدني 
تسليم صاحب الشأن ايصاال به رقم قيده بدفتر  -

 قيد ساقطي القيد 
تسجيل الواقعة بدفتر المواليد الصحي لمن سنهم  -

 عام او اقل 
تحرير شهادة تحصين ضد االمراض وتسليمها  -

 الي صاحب الشأن لمن سنهم عام او اقل
استالم اخطار بقيد الواقعة من قسم السجل المدنى  -

 بالنسبة لمن ال يزيد عمرهم علي عام. 

  تقدير سن ساقط القيد
 يتم تقديره باليوم والشهر والسنة :اذا كان عمره سنة فأقل -
: فيكون تاريخ ميالده هو اذا كان عمره يزيد عن سنة -

 اليوم والشهر اللذان تم فيهما توقيع الكشف الطبي عليه 

ثانيا بمعرفة الجهة من الالئحة التنفيذية البند  25المادة 
 الصحية 

تقدير سن ساقط القيد واخذ البصمة علي الطلب  -
قط القيد باليوم والشهر والسنة ويتم تحديد سن سا

لمن هم سنهم عام او اقل وما زاد عن ذلك فيكون 
اليوم والشهر اللذان تم فيهما توقيع الكشف الطبي 

 عليه هما يوم وشهر والدته 

 فحص الطلب والقيد : ثالثا 
 ، فحص الطلبات وارساهلا لشرطة االحوال املدنية الختاذ قرار دور قسم السجل املدني

تقوم الجهة الصحية بارسال الطلبات الي قسم السجل المدني 
مدنية بفحص الطلبات المقابل لها، ويختص مدير ادارة االحوال 

 من عدمه باتباع االجراءات التالية  واتخاذ قرار قيدها
 (حث )صحة البيانات وعدم سبق قيدهاعمل الب -

 قانون االحوال المدنية  43ة مادال
طلبات قيد  بفحصإدارات األحوال المدنية و يختص مدير 

ساقطي قيد الميالد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب 
خالل عام من تاريخ الواقعة، وتحدد الالئحة التنفيذية النموذج 
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 طلب التحريات االدارية  -
 -:الجراءات ا

 وقيدها بالدفتر  من مكتب الصحة استالم االوراق -
واثبات اخطار قسم الشرطة ب طلب التحريات االدارية -

  نتائجها علي الطلب
المعلومات وارفاق نتيجته  بمراجعة مركز عمل البحث -

بالطلب والبحث هو االستدالل علي الحاسب اللي 
 بتسجيل ساقط القيد من  عدمه 

 -:يتم من خالل القرار -
  ارسال  القيد عام فأقل:اذا كان سن ساقط

شرطة االحوال المدنية التخاذ  الطلبات الي ادارة
في شأنها بمعرفة مدير ادارة االحوال المدنية  قرار

 بالمجافظة
 :اما اذا كان سن ساقط القيد اكبر من عام 

المشار عرض الطلبات علي اللجنة المختصة 
 اليها بالقانون 

التأكد من اسم ساقط القيد او التنسيق بشأن اختيار اسم  -
 له وتحديد محل اقامة. 

قيد الواقعة مع بيان بما تم تسجيله بالحاسب استالم  -
 اآللي مرفقا به صورة القيود 

 تسليم صور القيود لصاحب الشأن  -
 -: اجراءات اخرى 

مركز او قسم الشرطة المختص التخاذ اخطار  -
 عدم التبيلغ المسئول عن القانونية ضد  االجراءات

اخطار الجهة الصحية بالقرار الصادر للمواليد  -
 ساقطى القيد لمن سنهم عام فأقل

الذى يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به 
 رسومالتي تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه  واإلجراءات

 خمسون جنية.يم الطلب بماال يجاوز وفقا لمواعيد تقد البحث
ثالثا بمعرفة قسم من الالئحة التنفيذية البند  25المادة 

 السجل المدني المختص 
األوراق من مكتب الصحة وقيده بالدفتر المعد ستالم ا -

 . لذلك
خطار مركز أو قسم الشرطة المختص إلجراء ا -

التحريات اإلدارية واثبات نتائجها على الطلب في 
 .عدم توافر المعلومات بمصلحة األحوال المدنيةحالة 

من صحة البيانات الواردة بطلبات ساقطي قيد  التأكد -
الميالد والتأكد من عدم سابقة قيد الواقعة بمراجعة 

 .مركز المعلومات وإرفاق نتيجة البحث بالطلب
الطلبات إلى إدارة شرطة األحوال المدنيه  ارسال -

ض على اللجنة التخاذ قرار في شأنها أو العر 
 .المختصه لمن يزيد سنهم عن عام

مركز أو قسم الشرطة المختص التخاذ اخطار  -
 .اإلجراءات القانونية ضد المسئول عن عدم التبليغ

اسم ساقط قيد الميالد واسمى والديه وفقا من أن  التأكد -
 .... لما جاء بالطلب والمستندات المؤيدة فإذا خال 

الميالد هو محل والدته يعتبر محل إقامه ساقط قيد  -
 .إذا كان غير معلوم أو تعذر االهتداء إليه

تالم قرارات قيد الواقعة مع بيان بما تم تسجيله اس -
بالحاسب اآللي مرفقا به صورة القيود وتسليمها 

 .ألصحاب الشأن
إخطار الجهه الصحية بالقرار الصادر للمواليد   -

 .ساقطي القيد لمن سنهم عام فأقل
 
 
 



5 
 

  الشرطةدور جهة 
اذا كانت طلبات ساقطي القيد لمن ال يزيد سنهم  -

على عام يتم اصدار قرار بقيد الواقعة بعد المراجعة 
 . 

اذا كانت طلبات ساقطي القيد لمن تزيد اعمارهم على  -
عام يتم مراجعة الطلبات وقيدها وعرضها على اللجنة 

( واستكمال االجراءات 46المنصوص عليها في المادة )
 ( من الالئحة23عليها بالمادة ) المنصوص

 من الالئحة التنفيذية : 25المادة 
 -بمعرفة ادارة شرطة االحوال المدنية :: رابعا 

اذا كانت طلبات ساقطي القيد لمن ال يزيد سنهم  -
على عام يتم اصدار قرار بقيد الواقعة بعد 

 المراجعة . 
اذا كانت طلبات ساقطي القيد لمن تزيد اعمارهم على  -

يتم مراجعة الطلبات وقيدها وعرضها على اللجنة  عام
( واستكمال 46المنصوص عليها في المادة )

( من 23عليها بالمادة ) االجراءات المنصوص
 الالئحة. 

  حتديد حمل اقامة ساقط القيد
يعتبر محل اقامة ساقط قيد الميالد هو محل والدته اذا كان غير 

 . معلوم او تعذر االهتداء اليه
ثالثا بمعرفة قسم من الالئحة التنفيذية البند  25المادة 

 السجل المدني المختص 
يعتبر محل اقامة ساقط قيد الميالد هو محل  -

 والدته اذا كان غير معلوم او تعذر االهتداء اليه 
 تسمية ساقط القيد 

يكون اسم ساقط القيد وفقا لما جاء بالطلب والمستندات المؤيدة له 
وبعد التأكد منه بالتحريات، فاذا خال من اسم االبوين او احدهما 

 او تعذر من خالل التحريات االدارية التعرف عليه يكون 
فيتم اختيار اسم بدال منه  اذا عمره اقل من سنة: -

 بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بنظر الطلب 
: كان اختيار االسماء اما اذا كان عمره اكثر من سنة -

 . 46لجنة المنصوص عليها في المادة بمعرفة ال
ويثبت في خانة المالحظات ما يفيد ان اختيار اسم االب او االم 

  تم بمعرفة رئيس اللجنة الطبية او اللجنة

ثالثا بمعرفة قسم من الالئحة التنفيذية البند  25المادة 
 السجل المدني المختص 

التأكد من ان اسم ساقط قيد الميالد واسمى والديه  -
وفقا لما جاء بالطلب والمستندات المؤيدة فاذا خال 
من بيان اسم اي منهما وتعذر من التحريات 
االدارية التعرف عليه وكان سن ساقط القيد سنة 
فأقل فيتم اختيار اسم بدال منه بمعرفة اللجنة 

 الطبية المختصة بنظر الطلب 
كان عمره اكثر من سنة كان اختيار  اما اذا -

االسماء بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في 
علي ان يثبت في خانة المالحظات ما  46المادة 

يفيد ان اختيار اسم االب  اواالم تم بمعرفة رئيس 
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عليها في  المنصوصاللجنة الطبية او اللجنة 
  46المادة 

بمعرفة ادارة  رابعامن الالئحة التنفيذية البند  25المادة 
 شرطة االحوال المدنية 

اذا خال الطلب من بيان اسم ساقط القيد واسم اي  -
من ابويه وتعذر من التحريات التعرف عليه يتم 
اختيار اسم له ويذكر في خانة المالحظات ثم 

 اختيار اسم االب واالم بمعرفة اللجنة 

 ؟ ما هي التحريات االدارية
الشرطة بموجب اخطار يرسل لها من تتم من خالل مركز او قسم 

 قسم االسجل المدني ل
التأكد من ان اسم ساقط قيد الميالد واسمى والديه وفقا : اوال 

والمستندات المؤيدة فاذا خال من بيان اسم  لما جاء بالطلب
 اي منهما وتعذر من التحريات االدارية التعرف عليه .

الجراء التحريات اخطار مركز او قسم الشرطة المختص :  ثانيا
االدارية واثبات نتائجها علي الطلب في حالة عدم توافر المعلومات 

 بمصلحة االحوال المدنية.

ثالثا بمعرفة قسم من الالئحة التنفيذية البند  25المادة 
 السجل المدني المختص 

التأكد من ان اسم ساقط قيد الميالد واسمى والديه  -
المؤيدة فاذا خال وفقا لما جاء بالطلب والمستندات 

من بيان اسم اي منهما وتعذر من التحريات 
 االدارية التعرف عليه

اخطار مركز او قسم الشرطة المختص الجراء  -
التحريات االدارية واثبات نتائجها علي الطلب في 
حالة عدم توافر المعلومات بمصلحة االحوال 

 المدنية

 ؟لبحث ما هو امن يقوم بفحص طلبات قيد ساقطي امليالد و
طلبات  بفحصإدارات األحوال المدنية و يختص مدير  -

قيد ساقطي قيد الميالد وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب 
 . خالل عام من تاريخ الواقعة

بطلبات هو التأكد من صحة البيانات الواردة والبحث  -
ساقطي القيد والتأكد من عدم سابقة قيد الواقعة بمراجعة 

)والبحث هو االستدالل علي الحاسب  وماتمركز المعل
 اللي بتسجيل ساقط القيد من  عدمه(

 قانون االحوال المدنية  44ة مادال
طلبات قيد  بفحصإدارات األحوال المدنية و يختص مدير 

ساقطي قيد الميالد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب 
خالل عام من تاريخ الواقعة، وتحدد الالئحة التنفيذية النموذج 
الذى يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به 

رسوم التي تتبع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه  واإلجراءات
 خمسون جنية.يم الطلب بماال يجاوز وفقا لمواعيد تقد البحث
ثالثا بمعرفة قسم من الالئحة التنفيذية البند  25المادة 

 السجل المدني المختص 
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التأكد من صحة البيانات الواردة بطلبات ساقطى قيد  -
الميالد والتأكد من عدم سابقة قيد الواقعة بمراجعة 

 بالطلب نتيجة البحثمركز المعلومات وارفاق 

 ؟ اللجنة التي تفصل يف طلبات ساقطي القيد ممن جاوز عمرهم العامما هي 
 -:هي لجنة تكون مشكلة من 

المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه  -
 وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا. 

 مدير إدارة األحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه.  -
 الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبهمدير مديرية  -
 عضوين.  -

 

 من قانون األحوال المدنية 46المادة 
 تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من: 

المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من  -
ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، 

 رئيسا. 
مدير إدارة األحوال المدنية بالمحافظة أو من  -

 ينيبه. 
مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من  -

 ينيبه
 عضوين.  -

وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح 
قيود األحوال المدنية المدونة في سجالت المواليد والوفيات، 

وطلبات قيد ساقطي قيد الميالد والوفاة للوقائع ، وقيد األسرة
التي لم يبلغ عنها خالل المدة المحددة بالقانون ومضى 

 عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميالد أو الوفاة. 
وتحدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات الخاصة بتقديم الطلبات 

 .فيهاوكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر 
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم اإلصدار بما ال يجاوز 

 خمسون جنيه.

 ؟ يف الطلبات املقدمة هلاكيف تفصل اللجنة 
يسها للفصل في الطلبات تجتمع في المواعيد التي يحددها رئ

 -ويجوز لها:
لها ان تستدعى صاحب الشأن او مقدم الطلب او من  -

 اؤه دعترى است

 من الالئحة التنفيذية  29المادة 
من القانون  46تجتمع اللجنة المنصوص عليها في  المادة 

في المواعيد التي يحددها رئيسها للنظر في طلبات تغيير 
او تصحيح قيود االحوال المدنية المدونة في بسجالت 

 وطلبات قيد ساقطي قيد الميالدالمواليد والوفيات وقيد االسرة 
لم يبلغ عنها خالل المدة المحددة بالقانون والوفاة التي 
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تجري تحقيق تكميلي في حالة عدم كفاية يجوز لها ان  -
المعلومات المتعلقة بالطلب ولها ان تندب لذلك احد 

 اعضائها او تكلف الجهة االدارية باجراءه.
ثم تصدر قرارها بقبول الطلب وقيد ساقط القيد، ثم تعلن  -

القرار، فاذا لم يعارض احدا في القرار يعتبر قرارها واجب 
 التنفيذ 

 بعد اصدار قرارها بالقيد 
يعد عنها بيانا كافيا يعتمد من مدير ادارة شرطة االحوال  

المدنية ويعلق بلصق صورة منه بديوان مديرية االمن او 
المركز او القسم او نقطة الشرطة ويجوز اعالن هذا البيان 

 عن طريق نشره بالصحف او اذاعته باالذاعة الداخلية.

 

ومضى اكثر من عام من تاريخ حدوث واقعة الميالد او 
 الوفاة. 

للجنة ان تستدعى صاحب الشأن او مقدم الطلب او من 
ترى استدعاؤه كما يجوز لها ان تجرى تحقيقا تكميليا في 
حالة عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالطلب ولها ان تندب 

 احد اعضائها او تكلف الجهة االدارية باجراءه.لذلك 

اذا قررت اللجنة قيد الواقعة يعد عنها بيانا كافيا يعتمد من 
مدير ادارة شرطة االحوال المدنية ويعلق بلصق صورة منه 
بديوان مديرية االمن او المركز او القسم او نقطة الشرطة 
ويجوز اعالن هذا البيان عن طريق نشره بالصحف او 

 اعته باالذاعة الداخلية.اذ

اذا لم تقدم معارضة خالل سبعة ايام من تاريخ االعالن 
يصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ، اما اذا قدمت معارضة 
فيعاد عرض الطلب في الجلسة التالية لفحص اسباب 
االعتراض واصدار قرارها في هذا الشأن ويكون القرار مسببا 

 ونهائيا.

حوال المدنية  عند وجود مبررات ويجوز لمدير مصلحة اال
كافية طلب اعادة عرض الطلبات التي صدر فيها قرار علي 
ذات اللجنة المصدرة له خالل المواعيد المقررة للطعن علي 

لطلبات واصدار القرارات االدارية العادة النظر في هذه ا
 قرار مسبب بشأنها

 وما هي العقوبةيف حالة وجود طفل اصبح ساقط قيد بسبب عدم التبليغ هل يعد ذلك جرمية؟ 
باالضافة الي ان عدم التبيلغ ينتج عنه ان يصبح  -

الشخص ساقط قيد وال يستطيع استخراج اية اوراق 
 ثبوتيه له او البناؤه كما يظهر اسمه بالقيد العائلي 

يعتبر مخالفة ويعاقب من يرتكب فان عدم التبليغ  -
بغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على المخالفة 

 .مائتي جنيه

بمعرفة  من الالئحة التنفيذية البند الخامس 25المادة 
 :جهة الشرطة 

اتخاذ االجراءات الالزمة قانونا نحو المسئول عن  -
عدم التبيلغ بالواقعة في الميعاد القانوني بموجب 

 االخطار المرسل له عن طريق السجل المدني 
 من الالئحة التنفيذية 20المادة 
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ويكون علي السجل المدني بابالغ الشرطة التخاذ  -
االجراءات الالزمة قانونا نحو المسئول عن عدم 

 التبيلغ بالواقعة في الميعاد القانوني .
األحوال بإذن خاص من مدير مصلحة   تصالحالمكن ي -

مقابل دفع المخالف أو من ينيبه وألعذار يقبلها  المدنية
 .مبلغ خمسين جنيها

 

ويسأل عن ..... األشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوالدة هم
عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب 
السابق، وال يجوز قبول التبليغ من غير األشخاص السابق 

 ..ذكرهم
 قانون االحوال المدنية :  19مادة 

يجب التبليغ عن وقائع الميالد خالل خمسة عشر يوما من 
على تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به 

نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتمال على البيانات 
والمستندات التي تحددها الالئحة التنفيذية والتي تؤكد صحة 

  .الواقعة
 قانون االحوال المدنية : 66مادة 

، ٣١، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٩يعاقب على مخالفة أحكام المواد 
)فقرة  ٥٤، ٥٣)فقرة أولى(  ٥٢، ٤١، ٣٥)فقرة أولى( 

بغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على  ٦٠، ٥٨أولى( 
  .مائتي جنيه

 ما هي العقوبة وهل جيوز فيها التصاحل ؟ 
بغرامة ال تقل عن مائة ويعاقب من يرتكب المخالفة  -

 .جنيه وال تزيد على مائتي جنيه
قيام السجل المدني بابالغ الشرطة التخاذ االجراءات  -

عدم التبيلغ بالواقعة  الالزمة قانونا نحو المسئول عن
 في الميعاد القانوني .

بإذن خاص من مدير مصلحة األحوال   تصالحالمكن ي -
مقابل دفع المخالف أو من ينيبه وألعذار يقبلها  المدنية

 .مبلغ خمسين جنيها
 

 قانون االحوال المدنية : 66مادة 
، ٣١، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٩يعاقب على مخالفة أحكام المواد 

)فقرة  ٥٤، ٥٣)فقرة أولى(  ٥٢، ٤١، ٣٥)فقرة أولى( 
بغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على  ٦٠، ٥٨أولى( 

  .مائتي جنيه
 قانون االحوال المدنية : ٧٧مادة 

لمدير مصلحة األحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه 
وألعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن تنطبق عليهم 

( من هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ ٦٦)أحكام المادة 
 .خمسين جنيها

 من الالئحة التنفيذية : 9مادة 
بإذن خاص منه أو  يجوز لمدير مصلحة االحوال المدنية

مقابل  من ينيبه وألعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين
 .دفع المخالف مبلغ خمسين جنيها
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 المقررةعدم التبليغ عن المواليد في المواعيد 

 املكلفون بالتبليغ 
 :المكلفون بالتبليغ بواقعه الميالد هم 

 ب األ -1
 ماأل -2
 مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية -3
ممن حضر الوالدة من األقارب واألصهار البالغين  -4

 . حتى الدرجة الثانية

 هم ة المكلفون بالتبليغ عن الوالد األشخاص 20المادة 
 .حاضراوالد الطفل إذا كان  .1
والدة الطفل شريطة إثبات العالقة الزوجية على  .2

 .النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية
مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور  .3

الحجر الصحي وغيرها من األماكن التي تقع 
 .فيها الوالدات

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الوالدة من األقارب 
حتى الدرجة الثانية على النحو الذي  واألصهار البالغين

 .تبينه الالئحة التنفيذية
ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به 
بالترتيب السابق، وال يجوز قبول التبليغ من غير األشخاص 

 .السابق ذكرهم
ويجب على األطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة 

صحة الواقعة وتاريخها واسم  بما يجرونه من والدات تؤكد
أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية 
ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع 
الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حاالت التوليد 

  .األخرى 

 ؟هل جيوز رفض قيد ساقط القيد 
يجوز رفض تسجيل الواقعة السباب تقدرها الجهة المختصة 

 -:وفي هذه الحالة يتبع ما يلي 
قيد ساقط القيد يتظلم الموظف في حالة رفض   -

 مدير ادارة االحوال المدنيةصاحب الشأن الى 
المختص خالل سبعة ايام ويقوم مدير ادارة االحوال 
المدنية بابداء رأيه كتابة ويعلن به صاحب الشأن 

 خالل ثالثين يوما من تقديم التظلم .

 :من قانون االحوال المدنية   15 لمادةا
رئيس قسم السجل المدني تسجيل أي واقعة أحوال  اذا رفض

مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير إدارة األحوال 
المدنية المختص خالل سبعة أيام وعلى مدير إدارة األحوال 
المدنية إبداء رأيه بقرار مسبب يعلن به صاحب الشأن كتابة 

في خالل ثالثين يوما من رفع التظلم إليه، ولصاحب الشأن 
حالة رفض مدير إدارة األحوال المدنية تسجيل الواقعة أن 
يتظلم لمدير مصلحة األحوال المدنية في ذات المواعيد 
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المدنية تسجيل  مدير إدارة األحوالفي حالة رفض  -
لمدير مصلحة األحوال صاحب الشأن الواقعة يتظلم 

 . في ذات المواعيد السابقة المدنية
من مدير مصلحة االحوال في حالة رفض القيد  -

يكون لصاحب الشأن عرض األمر على المدنية 
بالمحكمة الجزئية التي يقع في  قاضي األمور الوقتية

  دائرتها قسم السجل المدني.

السابقة. وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض 
األمر على قاضي األمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التي 

 يقع في دائرتها قسم السجل المدني. 
 

 للمصريني باخلارج ميالدسقوط قيد رابعا : 
  تعترب الواقعة ساقط قيد ميالد ؟مىت

هي واقعات الميالد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ عنها في 
 اشهر( 3المواعيد المقررة )

 من الالئحة التنفيذية  38المادة 
تقدم طلبات قيد واقعات الميالد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ 

 المقررة الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارجعنها في المواعيد 

  تقديم طلب قيد ساقط القيد  

يتعين علي صاحب الشأن تقديم طلب مرفقا به المستندات   -
 المؤيدة لصحة الواقعة 

 يقدم الطلب علي النموذج المعد لذلك بالسجل او بالقنصلية  -
 -:المستندات الواجب تقديمها 

شهادة الميالد الصادرة من الدولة التي حدثت الوالدة علي  -
 ارضها 

)سؤال واالجراءات تقديم الطلب لالجهة التي يتوجه اليها الطالب 
 الحق(

 من الالئحة التنفيذية  38المادة 
تقدم طلبات قيد واقعات الميالد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ 

مدنى المواطنين بالخارج عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل 
مرفقا بها شهادة الميالد الصادرة من الجهة التي حدثت الوالدة 

 .من القانون  9علي ارضها طبقا لنص المادة 

 من قانون الخدمة المدنية  9المادة 
كل تسجيل لواقعة احوال مدنية حدثت في دولة اجنبية الحد 
مواطنى جمهورية مصرالعربية يعتبر صحيحا اذا تم وفقا الحكام 
 قوانين تلك الدولة بشرط اال يتعارض مع قوانين جمهورية مصر

 لعربية ا

 اذا كان الطالب مقيما باخلارج 
يقدم الطلب الي القنصلية المقيم بدائرتها مرفقا به  -

 المستندات 
 تقوم القنصلية بقيد الطلب في الدفتر المعد لذلك  -
تقوم القنصلية بارسال الطلب الي قسم سجل مدني  -

 المواطنين بالخارج 

 من الالئحة التنفيذية  38المادة 
تقدم طلبات قيد واقعات الميالد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ 
عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج 
مرفقا بها شهادة الميالد الصادرة من الجهة التي حدثت الوالدة 

 من القانون  9علي ارضها طبقا لنص المادة 
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 يقوم السجل باتباع اجراءات القيد المقررة  -
بيانات يراعي بالنسبة لتقدير سن ساقط القيد االعتداد ب -

 شهادة الميالد المقدمة مع الطلب

الي القنصلية  واذا كان الطالب مقيما بالخارج يقدم الطلب
المصرية المقيم بدائرتها وعليها قيده بالدفتر الخاص وارساله الي 
قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج التباع االجراءات المقررة 

علي ان يراعي بالنسبة لتقدير سن ساقط القيد االعتداد لذلك 
  ببيانات شهادة الميالد المقدمة مع الطلب

 اذا كان الطالب موجودا مبصر 
 -:اذا كان الطالب يحمل المستندات 

 يتوجه الطالب الي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج  -
 تتبع اجراءات قيد عادية ويتسلم شهادة الميالد  -

 -:اذا كان ال يحمل مستندات 
 يتوجه للجهة الصحية التي يقيم بدائرتها  -
تقوم الجهة الصحية بارسال التبيلغ واالوراق الي قسم سجل  -

 مدنى المواطنين بالخارج 
يعرض السجل المدني المدنى االوراق علي اللجنة  -

 المختصة
 تصدر اللجنة قرارها بالقيد  -
تكون التحريات بالرجوع الي الجهات الحكومية صاحبة  -

 الشأن 

 من الالئحة التنفيذية  38المادة 
تقدم طلبات قيد واقعات الميالد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ 
عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج 
مرفقا بها شهادة الميالد الصادرة من الجهة التي حدثت الوالدة 

 من القانون  9علي ارضها طبقا لنص المادة 
حمل اذا كان المواطن موجودا بأرض الجمهورية وي -

المستندات فعليه التقدم الي قسم سجل مدنى المواطنين 
بالخارج الذى عليه اتمام اجراءات ساقط قيد ميالد عادية 

 وتسليم شهادة الميالد لصاحب الشأن 
واذا كان المواطن موجودا بأرض جمهورية مصر العربية  -

وال يحمل المستندات المؤيدة لصحة الواقعة فعليه التقدم 
حية التي يقيم بدائرتها لتقدير سنه وارسال الي الجهة الص

االوراق الي قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج التباع 
اللجنة المختصة واصدار قرارها  اجراءات العرض علي

بالقيد وتكون التحريات عن الواقعة بالرجوع الي الجهات 
 الحكومية صاحبة الشأن.
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 يف قيد امليالدتغيري التصحيح او ال
 1994لسنة  143في ضوء قانون االحوال المدنية المصرى رقم 
  1995لسنة  1121والئحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 

  متهيد
مثل اسم المولود، سنه، تاريخ  يتناول الفصل تغيير او تصحصح البيانات المسجلة المتعلقة بوقائع الميالد -1

 اللجنة.الميالد او الوفاة بقرار من 
تغيير او تصحيح بيانات متعلقة بالجنسية او الدين او المهنة )بناء علي وثائق صادرة من جهة االختصاص  -2

 اللجنة .دون الحاجة الستصدار قرار من 
 ؟ ما هي البيانات التي جيوز تصحيحها او تغيريها يف قيود االحوال املدنية

تغيير او تصحيح بيانات مسجلة متعلقة  -
بوقائع الميالد او الوفاة )مثل اسم المولود، 

بقرار من  سنه، تاريخ الميالد او الوفاة
 . اللجنة

تغيير او تصحيح بيانات متعلقة بالجنسية او  -
)بناء علي وثائق صادرة من الدين او المهنة 

جهة االختصاص دون الحاجة الستصدار 
 . قرار من اللجنة

الزواج او تغيير او تصحيح بيانات متعلقة ب -
الطالق او اثبات النسب )بناء علي أحكام 

 صادرة من جهة االختصاص( 

 من قانون األحوال المدنية  47المادة 
ال يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود األحوال 
المدنية المسجلة عن وقائع الميالد والوفاة وقيد األسرة 
إال بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص 

 عليها في المادة السابقة. 
ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو 

ديانة أو المهنة أو في قيود األحوال المدنية المتعلقة ال
بالزواج أو بطالنه أو التصادق أو الطالق أو التطليق 
أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام 

االختصاص دون حاجة الي  أو وثائق صادرة من جهة
 استصدار قرار من اللجنة المشار اليها.

 بيانات امليالد )اللجنة(تغيري او تصحيح اجراءات 
   عن وقائع الميالد والوفاة وقيد األسرة

 : تقديم طلب التغيري او التصحيح اوال
 دور صاحب الشأن 

تقديم طلب تغيير أو تصحيح القيد على  -
النموذج المعد لذلك إلى قسم السجل المدني 

 . ةمرفقا به المستندات المؤيد
ورقم قيد الطلب من قسم  استالم إيصال بتاريخ -

 . السجل المدني المختص
 

 التفيذية من الالئحة  28المادة 
تقدم طلبات تغيير أو تصحيح قيود األحوال المدنية إلى 

قسم السجل المدني للعرض على اللجنة المنصوص عليها 
( من قانون األحوال المدنية وفي حالة 46في المادة )

من قيود األحوال التقدم بطلب تغيير أو تصحيح قيد 
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المدنية المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة 
 ) :( من القانون تتخذ اإلجراءات التالية47)

 -: بمعرفة صاحب الشأن:  أوال
تقديم طلب تغيير أو تصحيح القيد على  -

النموذج المعد لذلك إلى قسم السجل المدني 
  ة .مرفقا به المستندات المؤيد

بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم استالم إيصال  -
 السجل المدني المختص

 دور جهة تلقي الطلبات : السجل املدنىثانيا : 
 دور قسم السجل املدني  

 )تمهيدا لعرضه علي اللجنة( ستالم الطلبا -
المستندات المؤيدة استالم الكلب مرفقا به  -

 ومراجعة صحتها ودرجة استيفائها 
 لطلب ا قيد -
به رقم وتاريخ القيد  تحرير إيصال مبين -

 وتسليمه إلى صاحب الشأن
رسال الطلب والمستندات المؤيدة إلى إدارة ا -

 شرطة األحوال المدنية
ستالم بيان من إدارة شرطة األحوال المدنية بما ا -

 يفيد تصحيح القيود

 من الالئحة التفيذية  28المادة 
تقدم طلبات تغيير أو تصحيح قيود األحوال المدنية إلى 

السجل المدني للعرض على اللجنة المنصوص عليها قسم 
( من قانون األحوال المدنية وفي حالة 46في المادة )

التقدم بطلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود األحوال 
المدنية المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة 

 ) :( من القانون تتخذ اإلجراءات التالية47)
 -: المدني المختصبمعرفة قسم السجل :  ثانيا

استالم الطلب مرفقا بالمستندات المؤيدة  -
ومراجعة صحتها ودرجة استيفائها وقيد ولطلب 

وتحرير إيصال مبين به رقم وتاريخ القيد 
 وتسليمه إلى صاحب الشأن

رسال الطلب والمستندات المؤيدة إلى إدارة ا -
 شرطة األحوال المدنية

المدنية ستالم بيان من إدارة شرطة األحوال ا -
 بما يفيد تصحيح القيود
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  فحص الطلب والبت فيه: ثالثا 
 دور شرطة االحوال املدنية 

تقديم طلب تغيير أو تصحيح القيد على  -
النموذج المعد لذلك إلى قسم السجل المدني 

  مرفقا به المستندات المؤيد
استالم إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم  -

 السجل المدني المختص
 

 من الالئحة التفيذية  28المادة 
 -: بمعرفة إدارة شرطة األحوال المدنية:  ثالثا

استالم الطلب مرفقا بالمستندات المؤيدة من   -
قسم السجل المدني المختص وعرض طلب 

التصحيح مرفقا بالمستندات على اللجنة 
المنصوص عليها بالقانون الستكمال اإلجراءات 

 ( من الالئحة25)المنصوص عليها في المادة 
ستالم قرار اللجنة في شأن تصحيح القيد مرفقا ا -

 بالطلب والمستندات
خطار مركز المعلومات بقرار اللجنة مرفقا ا -

 بطلب تصحيح القيد لتنفيذه
ستالم الطلب والمستندات المرفقة من مركز ا -

المعلومات مع بيان من نسختين يقيد إجراء 
السجل التصحيح وإرسال نسخة منه إلى قسم 

 . المدني المختص

 دور اللجنة 
استالم طلب تصحيح القيد مرفقا بالمستندات  -

من مدير إدارة شرطة األحوال المدنية  ةالمؤيد
ليها في المادة المنصوص ع واتخاذ اإلجراءات

 من الالئحة . 25
جتمع اللجنة في المواعيد التي يحددها رئيسها ت -

للنظر في طلبات تغيير أو تصحيح قيود 
 . األحوال المدنية

 يعتمد من مدير إدارة شرطة األحوال المدنية  -
ولها قيد الواقعة  اذا قررت اللجنة قيد الواقعة 

 ان ترفض قيد الواقعة 

 من الالئحة التفيذية  28المادة 
تقدم طلبات تغيير أو تصحيح قيود األحوال المدنية إلى 

 قسم السجل المدني للعرض على اللجنة المنصوص عليها
( من قانون األحوال المدنية وفي حالة 46في المادة )

التقدم بطلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود األحوال 
المدنية المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة 

 ) :( من القانون تتخذ اإلجراءات التالية47)
 -: بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بالقانون : رابعا 

القيد مرفقا بالمستندات استالم طلب تصحيح  -
من مدير إدارة شرطة األحوال المدنية  ةالمؤيد

المادة واتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها في 
 ( من الالئحة29)

 من الالئحة التنفيذية 29المادة 
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( من 46جتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة )ت
القانون في المواعيد التي يحددها رئيسها للنظر في طلبات 

تغيير أو تصحيح قيود األحوال المدنية المدونة في 
سجالت المواليد والوفيات وقيد األسرة وطلبات قيد ساقطي 
قيد الميالد والوفاة التي لم يبلغ عنها خالل المدة المحددة 

ريخ حدوث بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تا
 ة واقعة الميالد أو الوفا

 اليها ؟ ما هي اللجنة املشار
 اللجنة وتتكون من :

المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه  - ١
 .وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا

 .مدير إدارة األحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه - ٢
 مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه - ٣

 .عضوين

 من قانون االحوال المدنية  ٤٦مادة ال
 -:تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من

المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من  - ١
ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، 

 .رئيسا
مدير إدارة األحوال المدنية بالمحافظة أو من  - ٢

 .ينيبه
بالمحافظة أو من مدير مديرية الشئون الصحية  - ٣

 .ينيبه، عضوين
وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو 
تصحيح قيود األحوال المدنية المدونة في سجالت 

المواليد والوفيات، وقيد األسرة، وطلبات قيد ساقطي 
قيد الميالد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خالل 

ن عام من المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر م
 .تاريخ واقعة الميالد أو الوفاة

وتحدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات الخاصة بتقديم 
الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار 

الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم 
 (٢إصدار بما ال يجاوز عشرين جنيًها.)

 من قانون األحوال المدنية  47المادة 
ال يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود األحوال 
المدنية المسجلة عن وقائع الميالد والوفاة وقيد األسرة 



5 
 

إال بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص 
 عليها في المادة السابقة.

 ؟كيف تتخذ اللجنة قراراها 
اللجنة في المواعيد التي يحددها رئيسها جتمع ت -

للنظر في طلبات تغيير أو تصحيح قيود 
 . األحوال المدنية

 للجنة ان تستدعى صاحب الشأن  -
يجوز لها اجراء تحقيق تكميلي في حالة عدم  -

ولها أن تندب كفاية المعلومات المتعلقة بالطلب 
لذلك أحد أعضائها أو تكليف الجهة اإلدارية 

 بإجرائه
 ثم تصدر اللجنة قراراها  -
 يعتمد من مدير إدارة شرطة األحوال المدنية  -

ويعلق قيد الواقعة  اذا قررت اللجنة قيد الواقعة 
بلصق صورة منه بديوان مديرية األمن أو 

المركز أو القسم أو نقطة الشرطة ويجوز إعالن 
هذا البيان عن طريق نشره في الصحف أو 

 . إذاعته باإلذاعة الداخلية

 من الالئحة التنفيذية 29المادة 
( من 46جتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة )ت

القانون في المواعيد التي يحددها رئيسها للنظر في طلبات 
تغيير أو تصحيح قيود األحوال المدنية المدونة في 

سجالت المواليد والوفيات وقيد األسرة وطلبات قيد ساقطي 
لم يبلغ عنها خالل المدة المحددة قيد الميالد والوفاة التي 

بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ حدوث 
 واقعة الميالد أو الوفاة

للجنة أن تستدعى صاحب الشأن أو مقدم  -
الطلب أو من ترى استدعاءه كما يجوز لها أن 

تجرى تحقيقا تكميليا في حالة عدم كفاية 
ذلك المعلومات المتعلقة بالطلب ولها أن تندب ل

 أحد أعضائها أو تكليف الجهة اإلدارية بإجرائه
ذا قررت اللجنة قيد الواقعة يعد عنها بيانا كافيا ا -

يعتمد من مدير إدارة شرطة األحوال المدنية 
ويعلق بلصق صورة منه بديوان مديرية األمن 
أو المركز أو القسم أو نقطة الشرطة ويجوز 

 إعالن هذا البيان عن طريق نشره في الصحف
 أو إذاعته باإلذاعة الداخلية

ذا لم تقدم معارضة خالل سبعة أيام من وا -
تاريخ اإلعالن يصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ 
أما إذا قدمت معارضة فيعاد عرض الطلب في 

االعتراض  الجلسة التالية لفحص أسباب
وإصدار قرارها في هذا الشأن. ويكون القرار 

 مسببا ونهائيا
ة األحوال المدنية عند يجوز لمدير مصلحو  -

وجود مبررات كافية طلب إعادة عرض 
الطلبات التي صدر فيها قرار على ذات اللجنة 
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المصدرة له خالل المواعيد المقررة للطعن على 
الطلبات  القرارات اإلدارية إلعادة النظر في هذه

 وإصدار قرار مسبب بشأنها

  االجراءات حال موافقة اللجنة علي الطلب
ذا قررت اللجنة قيد الواقعة يعد عنها بيانا كافيا ا -

 يعتمد من مدير إدارة شرطة األحوال المدنية 
بلصق صورة منه بديوان مديرية  القرار يعلق -

األمن أو المركز أو القسم أو نقطة الشرطة 
ويجوز إعالن هذا البيان عن طريق نشره في 

 الصحف أو إذاعته باإلذاعة الداخلية
معارضة خالل سبعة أيام من تاريخ ذا لم تقدم وا -

اإلعالن يصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ أما إذا 
قدمت معارضة فيعاد عرض الطلب في الجلسة 

االعتراض وإصدار قرارها  التالية لفحص أسباب
 في هذا الشأن. ويكون القرار مسببا ونهائيا

يجوز لمدير مصلحة األحوال المدنية عند و  -
ب إعادة عرض الطلبات وجود مبررات كافية طل

التي صدر فيها قرار على ذات اللجنة المصدرة 
له خالل المواعيد المقررة للطعن على القرارات 

اإلدارية إلعادة النظر في هذه الطلبات وإصدار 
 قرار مسبب بشأنها

 .. من الالئحة التنفيذية 29المادة 
ذا قررت اللجنة قيد الواقعة يعد عنها بيانا كافيا ا -

من مدير إدارة شرطة األحوال المدنية يعتمد 
ويعلق بلصق صورة منه بديوان مديرية األمن 
أو المركز أو القسم أو نقطة الشرطة ويجوز 

إعالن هذا البيان عن طريق نشره في الصحف 
 أو إذاعته باإلذاعة الداخلية

ذا لم تقدم معارضة خالل سبعة أيام من وا -
التنفيذ تاريخ اإلعالن يصبح قرار اللجنة واجب 

أما إذا قدمت معارضة فيعاد عرض الطلب في 
االعتراض  الجلسة التالية لفحص أسباب

وإصدار قرارها في هذا الشأن. ويكون القرار 
 مسببا ونهائيا

يجوز لمدير مصلحة األحوال المدنية عند و  -
وجود مبررات كافية طلب إعادة عرض 

الطلبات التي صدر فيها قرار على ذات اللجنة 
له خالل المواعيد المقررة للطعن على  المصدرة

القرارات اإلدارية إلعادة النظر في هذه الطلبات 
 .وإصدار قرار مسبب بشأنها

 ؟هل جيوز للجنة رفض الطلب؟ وما هي االجراءات حال رفضه 
يجوز رفض تسجيل الواقعة السباب تقدرها الجهة 

 -ختصة وفي هذه الحالة يتبع ما يلي:الم
قيد ساقط القيد الموظف في حالة رفض   -

االحوال مدير ادارة يتظلم صاحب الشأن الى 
المختص خالل سبعة ايام ويقوم  المدنية

مدير ادارة االحوال المدنية بابداء رأيه كتابة 

 من قانون االحوال المدنية   15 المادة
رئيس قسم السجل المدني تسجيل أي واقعة  اذا رفض

أحوال مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير 
إدارة األحوال المدنية المختص خالل سبعة أيام وعلى 

مدير إدارة األحوال المدنية إبداء رأيه بقرار مسبب 
يعلن به صاحب الشأن كتابة خالل ثالثين يوما من 

في حالة رفض مدير رفع التظلم إليه، ولصاحب الشأن 
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ويعلن به صاحب الشأن خالل ثالثين يوما 
 من تقديم التظلم .

المدنية  مدير إدارة األحوالفي حالة رفض  -
لمدير صاحب الشأن تسجيل الواقعة يتظلم 

في ذات المواعيد  مصلحة األحوال المدنية
 . السابقة

من مدير مصلحة في حالة رفض القيد  -
يكون لصاحب الشأن عرض االحوال المدنية 

بالمحكمة  قاضي األمور الوقتيةاألمر على 
الجزئية التي يقع في دائرتها قسم السجل 

  المدني.

إدارة األحوال المدنية تسجيل الواقعة أن يتظلم لمدير 
مصلحة األحوال المدنية في ذات المواعيد السابقة. 
وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض 
األمر على قاضي األمور الوقتية بالمحكمة الجزئية 

 التي يقع في دائرتها قسم السجل المدني. 
 
 

 التسجيل واصدار القيدرابعا : 
 دور مركز املعلومات

تلقى القرار واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه  -
 . رقم وتاريخ قرار تصحيح القيد مرفقا به

خطار إدارة شرطة األحوال المدنية بتمام التنفيذ ا -
مرفقا به بيان تفصيلي من نسختين عن 

 ة .تصحيح قيد الواقع
للتجنيد ومصلحة عداد اإلخطارات الالزمة ا  -

 .األمن العام

 من الالئحة التفيذية  28المادة 
تقدم طلبات تغيير أو تصحيح قيود األحوال المدنية إلى 

قسم السجل المدني للعرض على اللجنة المنصوص عليها 
( من قانون األحوال المدنية وفي حالة 46في المادة )

التقدم بطلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود األحوال 
مدنية المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة ال
 ) :( من القانون تتخذ اإلجراءات التالية47)

 -: بمعرفة مركز المعلومات:  خامسا
تلقى القرار واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه مع  -

 اإلشارة إلى رقم وتاريخ قرار تصحيح القيد
 خطار إدارة شرطة األحوال المدنية بتمام التنفيذا -

مرفقا به بيان تفصيلي من نسختين عن 
 .تصحيح قيد الواقعة

عداد اإلخطارات الالزمة للتجنيد ومصلحة ا  -
 .األمن العام
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 ثانيا تغيري او تصحيح البيانات املتعلقة بوقائع الزواج او الطالق او اجلنسية او الدين او املهنة
 اوال: تقديم طلب التغيري او التصحيح

 ؟ماهي البيانات التي يطلب تصحيحها او اغيريها 
الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود األحوال المدنية 

المتعلقة بالزواج أو بطالنه أو التصادق أو الطالق أو 
التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على 

االختصاص دون حاجة  أحكام أو وثائق صادرة من جهة
 ستصدار قرار من اللجنة المشار اليهاالي ا

   من الالئحة التنفيذية 30المادة 
في حالة طلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود األحوال 

( من 47المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة )
 القانون تتخذ اإلجراءات اآلتية

 2فقرة من قانون األحوال المدنية  47المادة 
أو التصحيح في الجنسية أو الديانة ويكون إجراء التغيير 

أو المهنة أو في قيود األحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو 
بطالنه أو التصادق أو الطالق أو التطليق أو التفريق 
الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق 

االختصاص دون حاجة الي استصدار  صادرة من جهة
 هاقرار من اللجنة المشار الي

 اوال تقديم الطلب
 دور صاحب الشأن  -تقديم الطلب 

تقديم طلب التغيير أو التصحيح في قيود  -
األحوال المدنية على النموذج المعد لذلك إلى 
قسم سجل مدني محل القيد أو اإلقامة مرفقا 

  .بالمستندات المؤيدة
ستالم إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم ا -

 السجل المدني المختص

   من الالئحة التنفيذية 30المادة 
في حالة طلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود األحوال 

( من 47المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة )
  :القانون تتخذ اإلجراءات اآلتية

 -:بمعرفة صاحب الشأن:  الاو 
تقديم طلب التغيير أو التصحيح في قيود  -

المعد لذلك إلى األحوال المدنية على النموذج 
قسم سجل مدني محل القيد أو اإلقامة مرفقا 

  .بالمستندات المؤيدة
ستالم إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم ا -

 السجل المدني المختص
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 ثانيا استالم الطلب وفحصه واجراء التصحيح او التغيري
  دور قسم السجل املدني

 استالم الطلب مرفقا به المستندات المؤيدة أو -
الحكم النهائي الصادر من المحكمة المختصة 

 إلبطال القيد ومراجعتها
قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك وتحرير إيصال  -

مبين به تاريخ ورقم قيد الطلب وتسليمه إلى 
 صاحب الشأن

إثبات ملخص الحكم أو الوثيقة أو المستند  -
  وإصدار قرار بالتغيير أو التصحيح

ار إلجراء خطار مركز المعلومات بالقر ا -
التصحيح أو التغيير أو اإلبطال بالقيود 

الخاصة مع اإلشارة إلى رقم وتاريخ القرار 
 بسجل التصحيح

ستالم ما يفيد تنفيذ التصحيح من مركز ا -
 المعلومات

رسال الطلب مرفقا به المستندات المؤيدة أو ا -
الحكم النهائي وإخطار تنفيذ التصحيح إلى إدارة 

 للمراجعةشرطة األحوال المدنية 
 

   من الالئحة التنفيذية 30المادة 
في حالة طلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود األحوال 

( من 47المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة )
  :القانون تتخذ اإلجراءات اآلتية

 -:بمعرفة قسم السجل المدني المختص:  ثانيا
استالم الطلب مرفقا به المستندات المؤيدة أو  -

الحكم النهائي الصادر من المحكمة المختصة 
 إلبطال القيد ومراجعتها

قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك وتحرير إيصال  -
مبين به تاريخ ورقم قيد الطلب وتسليمه إلى 

 صاحب الشأن
إثبات ملخص الحكم أو الوثيقة أو المستند  -

  وإصدار قرار بالتغيير أو التصحيح
ر إلجراء خطار مركز المعلومات بالقراا -

التصحيح أو التغيير أو اإلبطال بالقيود 
الخاصة مع اإلشارة إلى رقم وتاريخ القرار 

 بسجل التصحيح
ستالم ما يفيد تنفيذ التصحيح من مركز ا -

 المعلومات
رسال الطلب مرفقا به المستندات المؤيدة أو ا -

الحكم النهائي وإخطار تنفيذ التصحيح إلى إدارة 
 لمراجعةشرطة األحوال المدنية ل

 دور مركز املعلومات
تنفيذ قرار التصحيح وإخطار قسم السجل المدني  -

 .بتمام التنفيذ
إعداد اإلخطارات الالزمة للتجنيد ومصلحة األمن  -

 العام

   من الالئحة التنفيذية 30المادة 
في حالة طلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود األحوال 

( من 47المادة )المنصوص عليها بالفقرة الثانية من 
  :القانون تتخذ اإلجراءات اآلتية

 -: بمعرفة مركز المعلومات : ثالثا



10 
 

تنفيذ قرار التصحيح وإخطار قسم السجل   -
 .المدني بتمام التنفيذ

إعداد اإلخطارات الالزمة للتجنيد ومصلحة  -
 األمن العام

 اجلهة املختصة باختاذ قرار التصحيح او التغيري 
 -:بشرط هو المختص )دوره اجرائي( السجل المدني 

 تقديم حكم  -
  او وثيقة صادرة نت جهة اختصاص -

 من قانون األحوال المدنية  47المادة 
ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو .. 

أو في قيود األحوال المدنية المتعلقة  -الديانة أو المهنة 
التطليق أو بالزواج أو بطالنه أو التصادق أو الطالق أو 

التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو 
االختصاص دون حاجة الي  وثائق صادرة من جهة

 استصدار قرار من اللجنة المشار اليها.
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 وفاةشهادة ال
 للمصريني وغري املصريني املتوفون مبصر

 للمواطنني واملقيمني جبمهورية مصر العربية
 1994لسنة  143في ضوء قانون االحوال المدنية المصرى رقم 

 1995لسنة  1121الوزاري رقم قرار والئحتة التنفيذية الصادارة بال

 التبليغ بواقعة الوفاة من قبل صاحب الشأناوال : 
 الوفاةما هي اجلهة التي يتوجه املواطن اليها لالبالغ عن واقعة 

 وفاةيتعين اوال بيان ان هناك فارقا بين االخطار بواقعة ال
 وبين قيدها 

فالقيد هو الذي يتم علي اساسه الحقا استخراج  -
 وفاةشهادة ال

اما االخطار يقصد به ان يقوم المكلف بالتبيلغ  -
للجهة المعنية بتلقي  وفاةعن واقعة ال

ومن ثم يقوم مكتب  وفاةاالخطارات بوقائع ال
 . ال التبليغات للسجل المدني للقيدالصحة بارس

هي مكاتب الصحة  والجهة المعنية بتلقي التبليغات
كقاعدة عامة، وفي المناطق التي ال يوجد بها مكاتب 

 صحة فانه يتم االخطار في 
الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير  -

  صحةال
التي يصدر العمدة او الشيخ او غيرها من الجهات -

في االماكن التي  بتحديدها قرار وزير الصحة
 ليس بها مكاتب صحة. 

 من قانون االحوال المدنية  4 المادة
مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن وقائع تختص 

التي تحدث داخل جمهورية مصر العربية  الميالد والوفاة
... ولوزير الصحة ان يحدد للمواطنين واألجانب المقيمين

الجهة والشخص الذي يتلقي تبليغات الميالد والوفاة 
 بالجهات التي ليست بها مكاتب صحة. 

 من قانون االحوال المدنيه 35الماده 
يجب التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة في الجهة 
التي حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التي 

قرار منه في الجهات التي ليس يحددها وزير الصحة ب
بها مكاتب صحة، أو إلى العمدة أو الشيخ في غيرها 

ساعة من تاريخ الوفاة  ٢٤خالل من الجهات، وذلك 
 .ثبوتهاأو 

ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من 
النماذج المعدة لذلك، ومشتمال على البيانات 

والتي تؤكد والمستندات التي تحددها الالئحة التنفيذية 
 .صحة الواقعة

 املصريني فقط ؟  وفاةهل ختتص مكاتب الصحة بتلقي اخطارات 
التي تحدث  وفاةتختص مكاتب الصحة بتلقي اخطارات ال

 داخل جمهورية مصر العربية 
 المواطنين  فاةو سواء ب -
 او االجانب المقيمين  -

 من قانون االحوال المدنية 4 لمادةا
مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن تختص 

التي تحدث داخل جمهورية مصر  وقائع الميالد والوفاة
 العربية للمواطنين واألجانب المقيمين
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المصري خارج مصر او خالل  وفاةفماذا اذا حدثت واقعة 
 رحلة عودته لمصر )سوال الحق(

 

 ؟  لوفاةمكتب الصحة بواقعة اما املستند الذي حتصل عليه بعد اخطار 
 .تصريح بالدفن في حالة الوفاة  .1
ايصال الستالم شهادة الوفاة من السجل المدني  .2

. 

 من قانون االحوال المدنية  4 المادة
مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن تختص 

وقائع الميالد والوفاة التي تحدث داخل جمهورية مصر 
كما تختص ، المقيمين العربية للمواطنين واألجانب

بإصدار شهادة للتحصين ضد األمراض تسمح بمتابعة 
المولود صحيا في حالة الميالد وإصدار تصريح بالدفن 

  .في حالة الوفاة
 من الالئحة التنفيذية : 16المادة 

ة في الجهة التى حدثت بها الصح اوال بمعرفة مكتب
 الوفاة

 تحرير تصريح الدفن  -

إيصاال الستالم شهادة وتسليم صاحب الشأن  -
 الوفاة بموجبه

 وما جزاء عدم االبالغ ؟ ؟  وفاةبواقعة المتي واين جيب علي املكلف التبليغ 
حدوث  من تاريخ ساعة 24 يجب التبليغ خالل  -

 او من تاريخ ثبوتهاواقعة الوفاة 
يكون التبيلغ من قبل المكلفين به الي مكتب   -

 الصحة الذي حدثت بدائرته الواقعة 
المكلف باالبالغ فانه يعد  قياموفي حال عدم  -

تستوجب توقيع عقوبة الغرامة  لمخالفةمرتكبا 
 جنيه  200الي  100من 

ومع ذلك يجوز التصالح مع المخالف مقابل  -
جنيه باذن خاص من مدير  50دفع مبلغ 

 المصلحة او من ينيبه ولعذر يقبله.

 من قانون االحوال المدنية 35مادة ال
يجب التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة في الجهة 
التي حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التي 
يحددها وزير الصحة بقرار منه في الجهات التي ليس 
بها مكاتب صحة، أو إلى العمدة أو الشيخ في غيرها 

ساعة من تاريخ الوفاة  ٢٤خالل من الجهات، وذلك 
 .ثبوتهاأو 

غ من المكلفين به على نسختين من ويكون التبلي
النماذج المعدة لذلك، ومشتمال على البيانات 
والمستندات التي تحددها الالئحة التنفيذية والتي تؤكد 

 .صحة الواقعة
 : من قانون االحوال المدنية 66المادة 

....  ٣٥يعاقب على مخالفة أحكام المواد )فقرة أولى( 
 تزيد على مائتي جنيهبغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال 
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 من قانون االحوال المدنية 77ادة الم
لمدير مصلحة االحوال المدنية بإذن خاص منه او من 
ينيبه والعذار يقبلها ان يتصالح مع المخالفين ممن 

من هذا القانون مقابل  66تنطبق عليهم احكام المادة 
 دفع المخالف مبلغ خمسن جنيها

 

 ؟ وفاةواقعة المن هم املكلفون باالبالغ عن 
يكون المكلفون بالتبليغ عن الوفاة اصول المتوفي او  -

 ازواجه او فروعه .
من االقارب الوفاة يجوز قبول التبليغ ممن حضر  -

  . واالصهار البالغين
جيران المتوفي القانطين معه في مسكن واحد ويكونوا  -

 من االشخاص البالغين .
 . الطبيب المكلف باثبات الوفاة  -
حدثت الوفاة في محل اومستشفى او عيادة اذا  -

 لين االدارة التبليغ عن الواقعةخاصة يجب على متو 
 .التبليغ من غير المكلفين به ال يقبل -

 من قانون االحوال المدنية : 36 المادة
 :األشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب هم

 صول أو فروع أو أزواج المتوفىأ .1
 .الوفاة من أقارب المتوفى البالغين ن حضرم .2
د مع المتوفى من ن يقطن في مسكن واحم .3

 األشخاص البالغين
 .الطبيب المكلف بإثبات الوفاة  .4
صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم  .5

بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفى أو عيادة 
خاصة أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤسسة 

ربان السفينة أو قائد الطائرة أو  عقابية أو
 .المشرف على وسيلة السفر أو أي محل آخر

 .وال يقبل التبليغ من غير المكلفين به

  التي يتعني تقدميها عند االخطار؟  وفاةواقعة الما هي املستندات املؤيدة لصحة 
الصادر من مفتش الصحة أو الطبيب الكشف الطبي  -

 .يفيد ثبوت واقعة الوفاةالمكلف بإثبات الوفاة والذي 
إصدار التصريح بالدفن فور تلقي فيجب وعليه  -

التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا به الكشف الطبي 
 . لمشار اليها

 من قانون االحوال المدنية  38ادة الم
يجب على مكاتب الصحة والجهات الصحية إصدار 
التصريح بالدفن فور تلقي التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا 
به الكشف الطبي الصادر من مفتش الصحة أو 
الطبيب المكلف بإثبات الوفاة والذي يفيد ثبوت واقعة 

 .الوفاة

 ؟)ساقط قيد(ما هو اثر عدم التبليغ او فوات مواعيده 
وتتبع اجراءات اخري لقيده وفاة ساقط قيد  متوفىيعتبر ال

 القيد( ا)انظر فصل ساقطو 
 من قانون االحوال المدنية 43المادة 



4 
 

في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميالد او الوفاة خالل 
 الواقعة ساقط قيد ميالد او اعتبرت المدة المحددة بالقانون 

 وفاة. 

 ؟ وفاةعلي من تقع املسئولية حال عدم التبليغ عن واقعة ال
تقع المسئوليه عن عدم التبليغ علي المكلفون بالترتيب 

االقارب واالصهار واصول المتوفي المشار اليه سابقا 
لطبيب المكلف ومتولين ادارة المحل اوجيران المتوفي و

 الو العيادة او المستشفى على سبيل المثال .

 من قانون االحوال المدنية : 36 المادة
 :األشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب هم

 صول أو فروع أو أزواج المتوفىأ .1
 .الوفاة من أقارب المتوفى البالغين ن حضرم .2
ن يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من م .3

 األشخاص البالغين
 .الطبيب المكلف بإثبات الوفاة  .4

صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت 
الوفاة في مستشفى أو عيادة خاصة أو ملجأ أو فندق أو 

ربان السفينة أو قائد الطائرة  مدرسة أو مؤسسة عقابية أو
 .أو المشرف على وسيلة السفر أو أي محل آخر

 .وال يقبل التبليغ من غير المكلفين به
 الوفاة نتيجة تنفيذ حكم اعدام 

يقوم مأمور السجن بالتبيلغ عن الواقعة مع ارفاق  -
 شهادة الوفاة الطبيعية 

 مكتب الصحة الواقع بدائرته السجن يقوم بالتبليغ الي  -
قيد الواقعة بدفتر الوفيات يقوم مكتب الصحة ب -

الصحي واصدار تصريح الدفن واتخاذ باقي 
 االجراءات الواردة بالمادة السابقة 

اال يذكر بشهادة الوفاة ان سبب الوفاة اشترط القانون  -
 هو تنفيذ حكم االعدام .

 االحوال المدنية من قانون  38مادة 
إذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم باإلعدام فال يذكر 
ذلك بشهادة الوفاة وتنظم الالئحة التنفيذية إجراءات 

 .التبليغ عن الواقعة وقيدها
 من الالئحة التنفيذية : 17المادة رقم 

اذا كانت الوفاة نتيجة تنفيذ حكم باالعدام يقوم مأمور 
الواقعة مع ارفاق شهادة الوفاة السجن بالتبيلغ عن 

الطبيعية الى مكتب الصحة الواقع بدائرته السجن لقيد 
الواقعة بدفتر الوفيات الصحي واصدار تصريح الدفن 
واتخاذ باقي االجراءات الواردة بالمادة السابقة على اال 
يذكر بشهادة الوفاة ان سبب الوفاة هو تنفيذ حكم 

 االعدام .
 
 



5 
 

 سبق االبالغ عنها  وفاةقعة جزاء االبالغ عن وا
القائم باالبالغ عن واقعة ميالد تم االبالغ عنها من  -

تستوجب  لمخالفهقبل احد المكلفين يعتبر مرتكبا 
هر او غرامة اش 6توقيع عقوبة الحبس من شهر الي 

 جنيه.  500الي  200من 

ويشترط لتحقق اركان هذه الجريمة ان يقوم باالبالغ  -
واتجاه ارادته الرتكاب ذلك مع سبق علمه بذلك 

  . الفعل

ومع ذلك يجوز التصالح مع المخالف مقابل دفع  -
جنيه باذن خاص من مدير المصلحة او  100مبلغ 

 من ينيبه ولعذر يقبله.

 من قانون االحوال المدنية   67المادة 
كل من يبلغ عن واقعة ميالد او وفاة سبق االبالغ 
عنها من احد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك 
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تجاوز ستة 
اشهر او بغرامة ال تقل عن مائتي جنيه وال تزيد عن 

 خمسمائة جنيه. 
 من قانون االحوال المدنية  77المادة 

وال المدنية بإذن خاص منه او من لمدير مصلحة االح
ينيبه والعذار يقبلها ان يتصالح مع المخالفين ممن 

من هذا القانون مقابل  66تنطبق عليهم احكام المادة 
دفع المخالف مبلغ خمسن جنيها. وله بإذن خاص منه 
او من ينيبه والعذار يقبلها ان يتصالح مع المخالفين 

من  69، 68 ،67ممن تنطبق عليهم احكام المواد 
 جنيه  100هذا القانون مقابل دفع المخالف مبلغ 

 وفاة الطفل قبل تسجيله 
فانه يجب االبالغ اوال عن  طفل بعد ميالدهادا توفى  -

 واقعه ميالده ثم بعدها االبالغ عن حاله وفاته 
 ولد ميتا بعد الشهر السادس ا اما اذ -

  يصدر له تصريح دفن 
  ال يصدر له شهادة وفاة )النه لن يتم التبيلغ

 عن ميالده( 
  يثبت بنموذج التبيلغ عن وفاته عبارة "طفل ميت

 بعد الشهر السادس(

 :من قانون االحوال المدنية  28المادة 
توفى مولود قبل التبليغ عن والدته، فيجب التبليغ  اذا 

س عن والدته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر الساد
من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتنظم 
ا الالئحة التنفيذية اإلجراءات والمستندات الواجب إرفاقه

 .بالتبليغ
 :من الالئحة التنفيذية  18المادة 

عند التبيلغ عن واقعة والدة طفل ميت بعد الشهر 
السادس من الحمل يصدر له تصرح دفن وال يصدر 
للطفل شهادة وفاة ويثبت بنموذج التبيلغ في خانة 
 بيانات المتوفي عبارة طفل ميت بعد الشهر السادس 

 :من الالئحة التنفيذية  19المادة 
قعة الميالد عند التبيلغ عن واقعة وفاة قبل التبليغ عن وا

تتخذ نفس اجراءات قيد واقعتي الميالد والوفاة طبقا 
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للظروف العادية ويصدر للطفل شهادة ميالد وشهادة 
 وفاة 

  وفاةوقيدها واصدار شهادات ال وفياتبالغات ال حنو تلقيما هو خط سري العمل بني وحدات الدولة 
  -:يتشارك عددا من الكيانات في ذلك

وهو الجهة التي يتوجه المكلف مكتب الصحة  .1
باالبالغ اليها حامال المستندات المؤيدة لصحة 

  بواقعة الوفاةالواقعة لالبالغ 
قسم السجل المدني : هو الجهة التي تقوم  .2

مكاتب الصحة بتوجيه االبالغات اليه لقيدها 
، ويتعامل المواطن مع وفاة واصدار شهادات ال

  الوفاةقسم السجل المدني الستالم شهادة 
التابع لمصلحة االحوال  مركز المعلومات .3

المدنية: ال يتعامل معه المواطن ولكن يقوم 
السجل المدني بارسال القيود اليه لتسجيلها 

التي يقوم السجل  وفاةواصدار شهادات ال
  باستالمها وتسليمها للمواطن.

 من قانون االحوال المدنية  4 المادة
إخطارات التبليغ عن تختص مكاتب الصحة بتلقي 

ولوزير الصحة أن يحدد ،،.......  وقائع الميالد والوفاة
الجهة والشخص الذي يتلقى تبليغات الميالد والوفاة 
بالجهات التي ليست بها مكاتب صحة، على أن تقوم 
تلك الجهات بإرسال التبليغات لمكاتب الصحة التي 

تقوم تتبعها خالل سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ و 
مكاتب الصحة بقيد التبليغات وإرسالها ألقسام السجل 

 .المدني المقابلة
 
 
 

 دور اجلهة التي تتلقي بالغ الوفاة : اجلهة الصحيةثانيا : 
اجلهات الصحية )مكتب الصحة او االشخاص التي حيددها وزير الداخلية لتلقي اخطارات اوال: دور 

   . وفاة(وقائع ال
 دور الجهة الصحية في التعامل مع المبلغين 

 مكتب الصحة )او ما يقوم مقامه حال عدم  تلقي
من المكلفين  وفاةوجوده( تبليغات وقائع ال

الم التبليغ عن الوفاة مرفقا به الكشف واست
 الطبي الذي يقيد ثبوت واقعة الوفاة .

  يتم تلقي االبالغ علي نموذج معد خصيصا
 . وذج من نسختينويكون هذا النم لذلك

 تقوم الجهة الصحية بمراجع 
 واعتمادها من الطبيب  بمراجعة بيانات التبليغ

 .المختص وقيدها بدفتر الوفيات

 :من قانون االحوال المدنية  35 المادة
ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من  .. 

النماذج المعدة لذلك، ومشتمال على البيانات 
والمستندات التي تحددها الالئحة التنفيذية والتي تؤكد 

 .صحة الواقعة

 من الالئحة التنفيذية   16المادة 
. بمعرفة المكلفين بذلك .. الوفاةيتم التبليغ عن واقعات 

 وتختص الجهة الصحية
استالم التبليغ عن الوفاة مرفقا به الكشف  .1

 الطبي الذي يقيد ثبوت واقعة الوفاة .
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  اثبات رقم قيد الوفاة بالخانة المخصصة بكل
 من نسختي التبليغ .

 .تحرير تصريح الدفن 
  وتسليم صاحب الشأن ايصاال الستالم شهادة

 الوفاة.
 

مراجعة البيانات واعتمادها من الطبيب  .2
 المختص .

الوفيات الصحي برقم قيد الواقعة بدفتر  .3
 مسلسل خاص بكل مكتب صحة

المخصصة بكل اثبات رقم قيد الوفاة بالخانة  .4
 من نسختي التبليغ .

تحرير تصريح الدفن وتسليم صاحب الشأن  .5
 ايصاال الستالم شهادة الوفاة بموجبه.

 الدور االدارى للجهة الصحية متهيدا لقيد واقعة الوفاة 
 دور الجهة الصحية في التعامل مع المبلغين 

  لذلكتلقي االبالغ علي نموذج معد خصيصا 
 ويكون هذا النموذج من نسختين. 

  بمراجعة بيانات التبليغتقوم الجهة الصحية 
 اعتماد البيانات من الطبيب المختص.و 

 .قيد الواقعة بدفتر الوفيات 
  اثبات رقم قيد الوفاة بالخانة المخصصة بكل

 من نسختي التبليغ .
 . حفظ احدى نسختي التبليغ 
  ترسل نسخة من التبليغات والمستندات مرفقة

لها  المقابلبالحافظة الي قسم السجل المدني 
 ايام من نهاية االسبوع الصحي.  3خالل 

   تحتفظ بالنسخة الثانية من االبالغ لديها 

 من قانون االحوال المدنية  7المادة 
علي الجهات الصحية ....  ارسال اخطارات اسبوعية 

االحوال المدنية التي ابلغت بها او قامت عن وقائع 
بقيدها الي اقسام السجل المدني المقابلة تتضمن 
البيانات الخاصة بكل واقعة مؤيدة بالمستندات التي 

ء تؤكد الواقعة وبياناتها وذلك خالل ثالثة ايام من انتها
االسبوع  الذي سلم فيه التبليغ او الوثيقة. ويجب علي 

قيام بتسجيل الوقائع التي وردت قسم السجل المدني ال
عنها اخطارات في سجالت الوقائع المقابلة خالل ثالثة 

 ايام من تاريخ ورود االخطار

 :من قانون االحوال المدنية  35 المادة
ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من  .. 

النماذج المعدة لذلك، ومشتمال على البيانات 
الالئحة التنفيذية والتي تؤكد والمستندات التي تحددها 

 .صحة الواقعة

 من الالئحة التنفيذية   16المادة 
. بمعرفة المكلفين بذلك .. الوفاةيتم التبليغ عن واقعات 

 وتختص الجهة الصحية
استالم التبليغ عن الوفاة مرفقا به الكشف  .1

 الطبي الذي يقيد ثبوت واقعة الوفاة .
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الطبيب مراجعة البيانات واعتمادها من  .2
 المختص .

قيد الواقعة بدفتر الوفيات الصحي برقم  .3
 مسلسل خاص بكل مكتب صحة

اثبات رقم قيد الوفاة بالخانة المخصصة بكل  .4
 من نسختي التبليغ .

تحرير تصريح الدفن وتسليم صاحب الشأن  .5
 ايصاال الستالم شهادة الوفاة بموجبه.

 حفظ احدى نسختي التبليغ . .6
عية الحافظة االسبو  مراجعة التبليغات وإعداد .7

 واعتمادها من الطبيب المختص
ارسال نسخة من التبليغ مرفقة ببطاقة  .8

المتوفي او اقرار بعدم وجودها الى قسم 
السجل المدني مرفقة بالحافظة االسبوعية 

من تاريخ انتهاء االسبوع  خالل ثالثة ايام
 الصحي

 التحقق من بيانات املتويف 
يجب عليه ان يتم التحقق من شخصية المتوفي  -

 البيانات المؤكدة لصحة الواقعة واستيفاء جميع 
من شخصيته يقبل التبليغ وفي حالة تعذره من التحقق  -

 على مسئولية المبلغ بعد التحقق من شخصيته

 من قانون االحوال المدنية  40المادة 
على موظف الجهة الصحية المختص بتلقي تبليغات 
الوفاة أن يتحقق من شخصية المتوفى واستيفاء بيانات 
التبليغ والمستندات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها، 
فإذا تعذر عليه التحقق من شخصيته يقبل التبليغ على 

 .مسئولية المبلغ بعد التحقق من شخصيته
 هل جيوز رفض تسجيل واقعة ؟ 

ال يجوز رفض تسجيل وقائع االحوال المدنية، وفي  -
حال رفض رئيس قسم السجل المدني تسجيل الواقعة 
يحق لصاحب الشأن التظلم الي مدير ادارة االحوال 

 ايام عمل  7 خالل المدنية المختص 
ويكون علي مدير ادارة االحوال المدنية ابداء رأي  -

 يوم 30مسبب يعلن به صاحب الشان كتابة خالل 
 من رفع التظلم اليه. 

 من قانون االحوال المدنية   15 المادة
رئيس قسم السجل المدني تسجيل أي واقعة  اذا رفض

أحوال مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير 
إدارة األحوال المدنية المختص خالل سبعة أيام وعلى 
مدير إدارة األحوال المدنية إبداء رأيه بقرار مسبب يعلن 

من رفع  به صاحب الشأن كتابة خالل ثالثين يوما
التظلم إليه، ولصاحب الشأن في حالة رفض مدير 
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رفض مدير إدارة األحوال المدنية تسجيل وفي حال  -
أن يتظلم لمدير مصلحة يحق لصاحب الشأن الواقعة 

 . األحوال المدنية في ذات المواعيد السابقة
بعد رفعه لمدير مصلحة وفي حالة رفض القيد  -

يكون لصاحب الشأن عرض األمر االحوال المدنية 
قتية بالمحكمة الجزئية التي على قاضي األمور الو 

 . يقع في دائرتها قسم السجل المدني
ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة رفض الموظف 
المختص بالجهات الصحية وأقالم الكتاب بمحاكم 
األحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري 

 تسجيل أية واقعة من الوقائع التي تدخل في اختصاصه

إدارة األحوال المدنية تسجيل الواقعة أن يتظلم لمدير 
مصلحة األحوال المدنية في ذات المواعيد السابقة. 
وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض 
األمر على قاضي األمور الوقتية بالمحكمة الجزئية 

قسم السجل المدني. ويسري حكم التي يقع في دائرتها 
الفقرة السابقة في حالة رفض الموظف المختص 
بالجهات الصحية وأقالم الكتاب بمحاكم األحوال 
الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري تسجيل 

 .أية واقعة من الوقائع التي تدخل في اختصاصه

 قسم السجل املدني – : القيد ثالثا
 ثانيا دور قسم السجل املدني 

استالم التبليغات والحافظة االسبوعية من مكتب  .1
 الصحة. 

مراجعة بيانات التبليغات والمستندات المرفقة  .2
بالحافظة االسبوعية واعتمادها وتتم مراجعتها 
علي الحوافظ الواردة بها والتأكد من استيفاء 

 وارسالها جميع بياناتها واتساقها واحكام القانون 
 الى مركز المعلومات .

ايام  3قيد الواقعة بسجل واقعات الميالد خالل  .3
  . من تاريخ ورود االخطار

استالم حافظة اصدارات شهادات الوفاة مرفقا  .4
بها شهادات الوفاة االصلية مع بيان تفصيل 
البيانات التي تم تسجيلها بالحاسب االلي من 
مركز المعلمومات لمطابقتها على التبليغات 

 والتاكد من صحتها .
 تسليم شهادات الوفاة الصحاب الشأن . .5

 :من الالئحة التنفيذية  2المادة 
 -:تنشأ بمصلحة االحوال المدنية السجالت التالية 

  فاةعات الو وتسجل فيه واق وفاةسجل واقعات ال -
 :من الالئحة التنفيذية  5المادة 

تتلقي اقسام السجل المدني كافة التبليغات واالخطارات 
من مكاتب الصحة خالل المواعيد المقررة قانونا حيث 
يتم مراجعتها علي الحوافظ الواردة بها والتأكد من 
استيفاء جميع بياناتها واتساقها واحكام القانون ثم 
ارسالها بالحوافظ الخاصة الي مركز المعلومات 

تدقيقها واعادتها القسام السجل لتسجيل بياناتها و 
المدني مع بيان تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيلها 
لمراجعتها والتأكد من صحة ادخال البيانات علي 

والوفاة الحاسب االلي مرفقا بها شهادات الميالد 
 لتسليمها لصاحب الشأن. 

 :من الالئحة التنفيذية  16المادة 
بمعرفة قسم السجل المدني وتتخذ االجراءات التالية  .. 

 : المختص
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استالم نموذج التبليغ وبطاقة المتوفي مع  .1
 الحافظة االسبوعية من مكتب الصحة .

مراجعة بيانات التبليغات والحافظة واعتمادها  .2
 وارسالها الى مركز المعلومات .

استالم حافظة اصدارات شهادات الوفاة  .3
مرفقا بها شهادات الوفاة االصلية مع بيان 
تفصيل البيانات التي تم تسجيلها بالحاسب 
االلي من مركز المعلمومات لمطابقتها على 

 التبليغات والتاكد من صحتها .
 تسليم شهادات الوفاة الصحاب الشأن . .4
 من قانون االحوال المدنية  7المادة 

...  ويجب علي قسم السجل المدني القيام بتسجيل 
سجالت الوقائع الوقائع التي وردت عنها اخطارات في 

 . المقابلة خالل ثالثة ايام من تاريخ ورود االخطار

 التسجيل: رابعا 
 دور مركز املعلومات  ثالثا

 يقوم مركز المعلومات التابع لمصلحة االحوال المدنية 
 استالم حوافظ التبليغات من السجل المدني . -
 تسجيل البيانات على الحاسب االلي ومتابعتها  -
 طباعة البيانات ومراجعتها على التبليغات  -
 تصحيح اخطاء االدخال  -
اصدار شهادة الوفاة وارسالها مع حافظة اصدارات  -

 شهادات الوفاة الى 
 .قسم السجل المدني  -
 

 من الالئحة التنفيذية 16المادة 
 .. وتتخذ االجراءات التالية بمعرفة مركز المعلومات 

السجل استالم حوافظ التبليغات من قسم  -1
 المدني المختص .

تسجيل البيانات على الحاسب االلي  -2
 ومتابعتها 

 طباعة البيانات ومراجعتها على التبليغات  -3
 تصحيح اخطاء االدخال  -4
اصدار شهادة الوفاة وارسالها مع حافظة  -5

 اصدارات شهادات الوفاة الى 
بيان تفصيلي قسم السجل المدني مرفقا بها 

 بالبيانات التي تم تسجيلها .
 

 ؟  وفاةكيف يتم اصدار شهادة ال
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يتم ذلك من خالل مركز المعلومات بعد تسجيل بيانات 
شهادة الوفاة علي الحاسب االلي واصدار  المتوفي

وارسالها الي قسم السجل المدني لتسليمها لذوى الشأن بعد 
 . .تسليمه لاليصال الذي حصل عليه من مكتب الصحة

 :من الالئحة التنفيذية  16المادة 
 .. وتتخذ االجراءات التالية بمعرفة مركز المعلومات 

تسجيل البيانات علي الحاسب االلي  -
 ومتابعتها

اصدار شهادة الوفاة وارسالها مع حافظة  -
 اصدارات شهادات الوفاة الى 

قسم السجل المدني مرفقا بها بيان تفصيلي 
 . بالبيانات التي تم تسجيلها

 استخراج شهادة قيد الوفاة: خامسا 
 ؟ وفاةمن له احلق يف طلب استخراج صورة من شهادة ال

ألي شخص اي يستخرج من مصلحة  القاعدة العامة -
االحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود 

 الوقائع )كلمة قيد تعني انها مسجلة( اذا كانت 
  المتعلقة به شخصيا 
  االجداد(او بأصوله )االب او االم او 
  )او بفروعه ) االبن او االبنة او الحفيد 
 .او بأزواجه 

ويجوز لكل ذي شأن من غير من تقدم االستثناء  -
المقيدة  الوفاة ذكرهم طلب استخراج صورة من شهادة

بشرط موافقة مدير المصلحة او من ينيبه، مما يعني 
 وفاةانه يجوز لالخت استخراج صورة من شهادة 

اخوها او للمطلقة استخراج صورة شهادة ميالد 
 طليقها 

ويحق للجهات لقضائية طلب صورة رسمية من اي  -
 قيد 

 من قانون االحوال المدنية  8المادة 
ألي شخص اي يستخرج من مصلحة االحوال المدنية 
وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به او 

وللجهات القضائية طلب بأصوله او بفروعه او بأزواجه. 
صورة رسمية من اي قيد من هذه القيود.  ويجوز لمدير 
مصلحة االحوال المدنية او من ينيبه اعطاء الصور 
المشار اليها في الفقرة السابقة لكل ذي شأن من غير من 
تقدم ذكرهم.  وتحدد الالئحة التنفيذية اجراءات طلب 

ال يجاوز راجها بما استخراج صور القيود ورسوم استخ
 خمسة جنيهات.

 
 
 
 

  لوفاةرسوم اصدار شهادة ا
استخراج صورة رسمية من اي قيد من قيود االحوال المدنية 
يكون بمقابل رسم يحدد بقرار، تتغير هذه الرسوم علي اوقات 

 متقاربة
ويمكن التعرف علي الرسوم المحددة للخدمات بزيارة ايا من 

 المواقع ذات الصلة ومنها 

 من قانون االحوال المدنية  8المادة 
ألي شخص اي يستخرج ...   وتحدد الالئحة التنفيذية 
اجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم 

وتصدر كل استخراجها بما ال يجاوز خمسة جنيهات. 
 من شهادة الميالد وشهادة الوفاة ألول مرة بالمجان  
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 www.egypt.gov.egموقع بوابة الحكومة المصرية  .1
صلحة االحوال المدنية م –موقع وزارة الداخلية  .2

www. cso.moi.gov.eg 
 www. psm.gov.egموقع الخدمات العامة  .3
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 يتبين ان  2021
  جنيه  58قيد وفاة 

 من الالئحة التنفيذية  11المادة 
خمسة جنيهات عن كل صورة رسمية من  يحصل مبلغ

ه قيود وقائع الميالد والوفاة ويحدد وزير الداخلية بقرار من
تكاليف اصدار كافة الوثائق وكذا مقابل اداء الخدمات 
التي تقدمها مصلحة االحوال المدنية وبما ال يجتوز الحد 

 االقصي للمبالغ المنصوص عليها في القانون. 
ويجوز لوزير الداخلية اعفاء من يثبت عدم قدرته علي اداء 
الرسوم المقررة لخدمات االحوال مدنية وكذا في حاالت 

 الضرورة والكوارث الطبيعية 

 وفاةاجراءات اصدار شهادة ال
يختلف االمر بحسب ما اذا كان اصدار الول مرة ام 

 صورة رسمية من شهادة صدرت من قبل: 
تصدر بموجب االيصال الذي يتسلمه  الول مرة -

المبلغ عن واقعة الميالد  من مكتب الصحة ويتوجه 
 . وفاةجل المدني الستالم شهادة البه لقسم الس

المصدرة  وفاةاما استخراج صورة رسمية من شهادة ال -
 مسبقا يتبع ما يلي 

شهادة  منعلي صورة  الحصولتقديم طلب  .1
 بالنموذج المعد لذلك  الوفاة

يتم تقديم الطلب في قسم السجل المدني  .2
 المختص 

يقيد القسم الطلب في القيد المعد لذلك وتسليم  .3
 الطالب صورة من االيصال

ترسل الطلبات علي صور القيود الي مركز  .4
المعلومات الستخراج الصور وارسالها الي 

 قسم السجل المدني 
قسم السجل المدني صور الوثائق  يتسلم .5

 ن بموجب االيصاللتسليمها للمواطني
وفي الواقع العملي اصبحت تتم كل تلك االجراءات في 

 . وفاةنفس اليوم فيما يخص اصدار شهادات ال

 من الالئحة التنفيذية 8المادة 
يقدم طلب الحصول علي صور قيود وقائع االحوال المدنية 
المسجلة بمصلحة االحوال المدنية وفروعها علي النموذج 
المعد لذلك الي رئيس قسم السجل المدني بعد قيدها في 

 الدفاتر المعدة لذلك 
واذا كان مقدم الطلب من المنصوص عليهم في الفقرة 

انون يؤشر رئيس قسم من الق 8االولي او الثانية من المادة 
السجل المدني بالقبول الستخراج صورة القيد المطلوب ويتم 
تسليم طالب صورة القيد ايصاال علي النموذج المعد لذلك. 
وترسل طلبات الحصول علي صور القيود الي مركز 
المعلومات بحافظة الستخراج صور القيود المطلوبة 

سليمها واعادتها القسام السجل المدني التي تتولي ت
الصحاب الشأن. وتعرض علي مدير مصلحة االحوال 
المدنية اومن ينيبه الطلبات التي تقدم اعماال لنص المادة 

من القانون وذلك للتحقق من مدى توافر وجود مصلحة  8
 جادة لدى الطالب واصدار القرار الالزم بهذا لشأن. 

 من الالئحة التنفيذية 4المادة 
ادات والمحررات التي يتطلبها يتم اصدار الوثائق والشه

 تنفيذ هذا القانون وفقا للنماذج والسجالت المرفقة 
 الوفاةشهادة  -16
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 وفاة العسكريون واملدنيون التابعني لوزارة الدفاعسادسا : 
 املقصود بالعسكريون واملدنيون التاابعون لوزارة الدفاع 

والمتطوعون العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الدفاع 
الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضي جمهورية مصر 
العربية أو خارجها تقوم وزارة الدفاع بإخطار مصلحة األحوال 
المدنية عنهم إلخطار قسم السجل المدني المختص، وتنظم 

 .الالئحة التنفيذية اإلجراءات التي تتبع في هذه الحالة

 من قانون االحوال المدنية : 42مادة ال
العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الدفاع والمتطوعون 
الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضي جمهورية مصر 
العربية أو خارجها تقوم وزارة الدفاع بإخطار مصلحة 
األحوال المدنية عنهم إلخطار قسم السجل المدني 
المختص، وتنظم الالئحة التنفيذية اإلجراءات التي تتبع في 

 .الحالةهذه 

  وفاة العسكرينياالخطار او التبيلغ بواقعة 
 الجهة المختصة بالتبليغ 

 وزارة الدفاع ممثلة في ادارة اسجالت العسكرية 
 اجراءات التبيلغ 

 تحرير التبليغات عن واقعات الوفاة . . -
دوب مصلحة االحوال ارسال التبليغ الى القائم بالقيد )من -

 المدنية بها(. 
التبليغات عن واقعات الوفاة وقيدها بأرقام مسلسلة تلقى  -

 سنويا في الدفتر الخاص المعد لذلك .
اخطار قسم سجل مدني المركز الرئيسي بحافظة  -

 اسبوعية مرفقة بالتبليغات .
استالم شهادات الوفاة الواردة من المركز الرئيسي  -

وتسليمها إلدارة السجالت العسكرية التى تقوم بتسليمها 
 الشان الصحاب

 

 من الالئحة التنفيذية : 21مادة 
تتولى ادارة السجالت العسكرية التبليغ عن واقعات وفاة 

من  42التابعين لوزارة الدفاع المنصوص عليهم في المادة 
القانون وتتخذ االجراءات التالية بمعرفة الجهات الموضحة 

 بعد :
 :بمعرفة ادارة السجالت العسكرية اوال : 

 .تحرير التبليغات عن واقعات الوفاة  -
)مندوب مصلحة ارسال التبليغ الى القائم بالقيد  -

 االحوال المدنية بها (.
 استالم شهادة الوفاة وتسليمها ألصحاب الشأن . -

بمعرفة مندوب مصلحة االحوال المدنية بالسجالت ثانيا : 
 العسكرية :

تلقى التبليغات عن واقعات الوفاة وقيدها بأرقام  -
 مسلسلة سنويا في الدفتر الخاص المعد لذلك .

اخطار قسم سجل مدني المركز الرئيسي بحافظة  -
 اسبوعية مرفقة بالتبليغات .

استالم شهادات الوفاة الواردة من المركز الرئيسي  -
لتى تقوم وتسليمها إلدارة السجالت العسكرية ا

 بتسليمها الصحاب الشان
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  قسم السجل املدني  –القيد 
تبليغات مع الحافظة االسبوعية من مندوب الاستالم  -

المصلحة بالسجالت العسكرية ومراجعتها واعتمادها 
 وارسالها الى مركز المعلومات .

استالم شهادات الوفاة مع الحافظة وبيان تفصيلي  -
 بالبيانات التي تم تسجيلها .

ارسال شهادات الوفاة الى مندوب المصلحة بالسجالت  -
 . العسكرية

 من الالئحة التنفيذية : 21دة ما
 بمعرفة قسم سجل مدنى المركز الرئيسي :ثالثا : 

استالم تبليغات واقعات الوفاة مع الحافظة االسبوعية  -
من مندوب المصلحة بالسجالت العسكرية ومراجعتها 

 واعتمادها وارسالها الى مركز المعلومات .
استالم شهادات الوفاة مع الحافظة وبيان تفصيلي  -

 بالبيانات التي تم تسجيلها .
ارسال شهادات الوفاة الى مندوب المصلحة  -

 بالسجالت العسكرية
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 وفاة املصريني باخلارج
 1994لسنة  143في ضوء قانون االحوال المدنية المصرى رقم 
 1995لسنة  1121والئحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 

 
 : التبليغ بواقعة الوفاة اوال

  خالل رحلة عودة من اخلارج  وفاةالتبليغ ب
 24خالل  24يكون التبليغ خالل : موعد التبليغ -

ساعة من  24بدال من   ساعة من تاريخ الوصول
 تاريخ حدوث الواقعة او ثبوتها 

يكون التبليغ في مكتب الصحة او  مكان التبليغ: -
بديال عن الجهة  ميناء الوصول الجهة الصحية في 

 الصحية التي حدثت بدائرتها الواقعة.
 تتبع االجراءات المعتادة للتبليغ اجراءات التبيلغ: -

 : من قانون االحوال المدنية 41 المادة
إذا حدثت واقعة وفاة ألحد المواطنين أثناء رحلة العودة 
من السفر بالخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلى مكتب 

 ٢٤الصحية في ميناء الوصول خالل الصحة أو الجهة 
 .ساعة من الوصول

 وفاة مصري خالل رحلة سفر ايل اخلارج او املوجودين باخلارجالتبليغ عن 
 اشهر من تاريخ حصول الواقعة  3يتم التبليغ خالل  -
 يقدم التبليغ الي -

  قنصلية مصر بالدولة محل الواقعة او
 محل الوصول 

  بالخارج او قسم سجل مدنى المواطنين
الفرع الرئيسي بالبريد المسجل الموصى 

 عليه

 من قانون االحوال المدنية  58المادة 
يجب التبليغ عن وقائع الميالد والوفاة التي تحدث 

 الموجودين بالخارج او اثناء السفر للخارجللمواطنين 
خالل ثالثة اشهر من تاريخ الواقعة او الوصول، ويكون 
التبليغ من المكلفين به. ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية 
مصر العربية بالدولة محل الواقعة او الوصول او لقسم 
سجل مدني المواطنين بالخارج بمصلحة االحوال المدنية 
وتنظم الالئحة التنفيذية اجراءات التبيلغ والقيد حتي 
اصدار شهادة الميالد او الوفاة وتسليمها لصاحب 

  الشأن. 

 ثالثا: التبيلغ بوفاة مصري باخلارج وكان صاحب الشأن موجودا مبصر  
  اذا كان يحمل المستندات -

 .تتبع االجراءات المعتادة 
 اذا كان ال يحمل المستندات  -
يتوجه صاحب الشأن الي سجل مدني المواطنين  -

اشهر من تاريخ  3خالل  للخارج المركز الرئيسي 
 حدوث الواقعة

 من قانون االحوال المدنية  58المادة 
يجب التبليغ عن وقائع الميالد والوفاة التي تحدث 

الموجودين بالخارج او اثناء السفر للخارج للمواطنين 
خالل ثالثة اشهر من تاريخ الواقعة او الوصول، ويكون 
التبليغ من المكلفين به. ويقدم التبليغ لقنصلية جمهورية 
مصر العربية بالدولة محل الواقعة او الوصول او لقسم 
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 تتبع اجراءات قيد ساقط القيد  -
 يتم تقدير سن الطفل بالجهة الصحية بمحل اقامته

دني المواطنين بالخارج بمصلحة االحوال المدنية سجل م
وتنظم الالئحة التنفيذية اجراءات التبيلغ والقيد حتي 
اصدار شهادة الميالد او الوفاة وتسليمها لصاحب 

  الشأن. 
 من قانون االحوال المدنية  10المادة 

تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجالت لقيد 
التبليغات عن وقائع االحوال المدنية وطلبات الحصول 
علي البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدني 

 المواطنين 
بالخارج، وتنظم الالئحة التنفيذية االجراءات التي تتبع 

 . في هذه االحوال
 من الالئحة التنفيذية  35المادة 

يتم التبيلغ عنها قعات الميالد التي تحدث بالخارج وا
خالل ثالثة اشهر من تاريخ حدوثها الي قنصلية 
جمهورية مصر العربية او الي الجهة الصحية المختصة 
في محل االقامة بالنسبة للمواطن العائد من الخارج تتخذ 

 بشأنها االجراءات التالية 
  بمعرفة صاحب الشأن: اوال 

عة الميالد بالخارج وكان صاحب الشأن اذا حدثت واق
موجود بالبالد وال يحمل مستندات بالواقعة التي حدثت 
بالخارج يتم اتخاذ اجراءات ساقط قيد ميالد عن طريق 
قسم سجل مدنى الموطنين بالخارج بالمركز الرئيسي 

 وتقدير سنة بالجهة الصحية التي يقيم بدائرتها
 املكلفون باالبالغ 

 بالتبليغ بواقعه الوفاة هم :المكلفون 
يكون المكلفون بالتبليغ عن الوفاة اصول  -

 المتوفي او ازواجه او فروعه .
من الوفاة يجوز قبول التبليغ ممن حضر  -

  . االقارب واالصهار البالغين
جيران المتوفي القانطين معه في مسكن واحد  -

 ويكونوا من االشخاص البالغين .

 من قانون االحوال المدنية : 36 المادة
 :األشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب هم

 صول أو فروع أو أزواج المتوفىأ .1
 .الوفاة من أقارب المتوفى البالغين ن حضرم .2
ن يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من م .3

 األشخاص البالغين
 .الطبيب المكلف بإثبات الوفاة  .4
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 . ة الطبيب المكلف باثبات الوفا -
اذا حدثت الوفاة في محل اومستشفى او عيادة  -

خاصة يجب على متولين االدارة التبليغ عن 
 الواقعة .

 
عدم التبيلغ يعتبر مخالفة ويعاقب من يرتكب  -

بغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد المخالفة 
 .على مائتي جنيه

تخاذ الالشرطة  المدني بابالغ السجلقيام  -
االجراءات الالزمة قانونا نحو المسئول عن 

 .عدم التبيلغ بالواقعة في الميعاد القانوني 
بإذن خاص من مدير مصلحة األحوال   تصالحالمكن ي

مقابل دفع المخالف أو من ينيبه وألعذار يقبلها  المدنية
 .مبلغ خمسين جنيها

 

صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت 
الوفاة في مستشفى أو عيادة خاصة أو ملجأ أو فندق أو 

ربان السفينة أو قائد الطائرة أو  مدرسة أو مؤسسة عقابية أو
 .المشرف على وسيلة السفر أو أي محل آخر

 .وال يقبل التبليغ من غير المكلفين به
 من قانون االحوال المدنية : 35المادة 

التبليغ عن الوفيات إلى مكتب الصحة في الجهة  يجب 
التي حدثت فيها الوفاة أو إلى الجهات الصحية التي 
يحددها وزير الصحة بقرار منه في الجهات التي ليس 
بها مكاتب صحة، أو إلى العمدة أو الشيخ في غيرها 

ساعة من تاريخ الوفاة أو  ٢٤من الجهات، وذلك خالل 
 .ثبوتها

من المكلفين به على نسختين من النماذج ويكون التبليغ 
المعدة لذلك، ومشتمال على البيانات والمستندات التي 

 .تحددها الالئحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة

 جزاء عدم االبالغ 
وفي حال عدم قبام المكلف باالبالغ فانه يعد مرتكبا  -

 100لمخالفة تستوجب توقيع عقوبة الغرامة من 
 جنيه  200الي 

ومع ذلك يجوز التصالح مع المخالف مقابل دفع  -
جنيه باذن خاص من مدير المصلحة او  50مبلغ 

 من ينيبه ولعذر يقبله.

 من قانون االحوال المدنية 66المادة 
، ... بغرامة ال تقل 41خالفة احكام المواد يعاقب علي م

 جنيه. 200جنيه وال تزيد علي  100عن 
 من قانون االحوال المدنية  77المادة 

لمدير مصلحة االحوال المدنية بإذن خاص منه او من 
ينيبه والعذار يقبلها ان يتصالح مع المخالفين ممن 

من هذا القانون مقابل  66تنطبق عليهم احكام المادة 
 دفع المخالف مبلغ خمسن جنيها

  اذا مل يوجد احد من املكلفني بالتبليغ 
 من الالئحة التنفيذية : 36المادة  يحل محلهم القنصل ويكون هو المكلف بالتبليغ  -

يكون التبيلغ عن واقعات الوفاة التى تحدث للمواطنين 
المقيمين بالخارج الى القنصلية خالل ثالثة اشهر من 

ويتبع في التبيلغ عنها وقيدها ذات تاريخ حدوثها 
على ان يرفق بالتبيلغ  االجراءات الواردة في شأن المواليد

صاحبها او االخطار المستندات المؤيدة للواقعة وتمتع 
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جمهورية مصر العربية وبطاقة تحقيق شخصية  بجنسية
المتوفي او اقرار من المبلغ بعدم وجودها مع مراعاة ان 
يكون التبليغ عن طريق المكلفين به وفي حالة عدم وجود 

لمبلغ محل ا احد من المنصوص عليهم يحل القنصل
 في القيام بإجراءات التبليغ. 

 اجراءات التبليغ 
يكون التبيلغ الي القنصلية او الجهة الصحية في  -

 محل الوصول 
 يرفق بالتبيلغ او االخطار 

 المستندات المؤيدة للواقعة  -
تمتع صاحبها بجنسية المستندات االي تؤيد  -

 جمهورية مصر العربية 
بطاقة تحقيق شخصية المتوفي او اقرار من المبلغ  -

 بعدم وجودها 
طريق المكلفين به وفي يراعي ان يكون التبيلغ عن  -

حالة عدم وجود احد من المنصوص عليهم يحل 
 القنصل محل المبلغ في القيام بإجراءات التبليغ

 من الالئحة التنفيذية : 36المادة 
يكون التبيلغ عن واقعات الوفاة التى تحدث للمواطنين 
المقيمين بالخارج الى القنصلية خالل ثالثة اشهر من 

في التبيلغ عنها وقيدها ذات ويتبع تاريخ حدوثها 
على ان يرفق بالتبيلغ  االجراءات الواردة في شأن المواليد

صاحبها او االخطار المستندات المؤيدة للواقعة وتمتع 
بجنسية جمهورية مصر العربية وبطاقة تحقيق شخصية 
المتوفي او اقرار من المبلغ بعدم وجودها مع مراعاة ان 

فين به وفي حالة عدم وجود يكون التبليغ عن طريق المكل
لمبلغ محل ا احد من المنصوص عليهم يحل القنصل

 في القيام بإجراءات التبليغ. 
 من الالئحة التنفيذية  35المادة 

يتم التبيلغ عنها قعات الميالد التي تحدث بالخارج وا
خالل ثالثة اشهر من تاريخ حدوثها الي قنصلية 
جمهورية مصر العربية او الي الجهة الصحية المختصة 
في محل االقامة بالنسبة للمواطن العائد من الخارج تتخذ 

 بشأنها االجراءات التالية 

 اثر عدم التبيلغ 
يعتبر المتوفي ساقط قيد وتتبع اجراءات ساقطوا القيد 

 لقيده .
 من قانون االحوال المدنية 59المادة 

في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميالد او الوفاة خالل 
المدة المحددة بالقانون اعتبرت الواقعة ساقط قيد ميالد 
او وفاة وتتظم الالئحة التنفيذية االجراءات التي تتبع لقيد 

 الواقعة
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 دور اجلهة التي تتلقي التبليغثانيا : 
 القنصلية، اجلهة الصحية، السجل املدني 

 دور اجلهة التي تلقت التبليغ اذا كانت القنصلية او اجلهة الصحية 
  دور القنصلية المصريةاوال: 

تقوم القنصلية باستالم االخطارات والمستندات  -
 الصادرة من الجهات الرسمية المقدمة من المواطن

تقوم القنصلية بمراجعة البيانات والتأكد من تمتع  -
 صاحب الشان بالجنسية المصرية 

تقوم القنصلية بتحرير التبليع من واقع بيانات  -
االخطار والمستندات واعتماد نموذج التبيلغ وختمه 

 بخاتم القنصلية. 
تقوم القنصلية بقيد االخطار بالدفتر الخاص  -

 بالواقعة 
االخطارات والمستندات الي بارسال تقوم القنصلية  -

 قسم سجل مدني المواطنين 
استالم شهادات الميالد المرسلة من قسم سجل  -

مدني المواطنين بالخارج وقيدها بالدفتر وتسليمها 
 لصاحب الشان. 

 من الالئحة التنفيذية  35المادة 
يتم التبيلغ عنها قعات الميالد التي تحدث بالخارج وا

خالل ثالثة اشهر من تاريخ حدوثها الي قنصلية 
جمهورية مصر العربية او الي الجهة الصحية المختصة 
في محل االقامة بالنسبة للمواطن العائد من الخارج تتخذ 

 بشأنها االجراءات التالية 
بمعرفة قنصلية جمهورية مصر العربية او الجهة  : ثانيا

  الصحية المختصة
من الجهات استالم االخطار والمستندات الصادرة  -

 الرسمية المقدمة من المواطن 
مراجعة كافة البيانات والتأكد من تمتع صاحب  -

 الشأن بالجنسية المصرية
تحرير نماذج التبيلغ من واقع بيانات االخطار  -

 والمستندات 
 اعتماد النماذج وختمها بخاتم القنصلية  -
 بها قيد الواقعة بالدفتر الخاص  -
ارسال االخطارات المقدمة من المواطنين ونماذج  -

التبليغ المحررة الي قسم سجل مدني المواطنين 
 بالخارج 

استالم شهادة الميالد المرسلة عن طريق قسم  -
 سجل مدني المواطنين بالخارج 

 استيفاء قيود الواقعة بالدفتر  -
 ادة الميالد الي صاحب الشان فيهاتسليم شه -

 واصدار شهادة امليالد )السجل املدني( القيد: ثالثا 
 دور اجلهة التي تلقت التبليغ اذا كانت هي قسم سجل مدنى املواطنني باخلارج  

استالم المستندات ونماذج التبيلغ المرسلة عن  -
 طريق القنصلية او بالبريد المسجل الموصى عليه 

 من الالئحة التنفيذية  35المادة 
يتم التبيلغ عنها قعات الميالد التي تحدث بالخارج وا

خالل ثالثة اشهر من تاريخ حدوثها الي قنصلية 
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مراجعة المستندات والنماذج وارسالها الي مركز  -
المعلومات التخاذ اجراءات القيد واصدار شهادة 

 الميالد 
ارسال شهادة الميالد الي القنصلية عن طريق وزارة  -

 تكاليفالخارجية او لصاحب الشأن بعد سداد 
 االصدار واالرسال لمصلحة االحوال المدنية 

 حفظ مستندات الواقعة وشهادة الميالد االجنيية  -
 

جمهورية مصر العربية او الي الجهة الصحية المختصة 
من الخارج تتخذ  في محل االقامة بالنسبة للمواطن العائد

 بشأنها االجراءات التالية 
 بمعرفة قسم سجل مدني المواطنين بالخارج  : ثالثا

استالم المستندات ونماذج التبيلغ المرسلة عن  -
 طريق القنصلية او بالبريد المسجل الموصى عليه 

مراجعة المستندات والنماذج وارسالها الي مركز  -
المعلومات التخاذ اجراءات القيد واصدار شهادة 

 الميالد 
ارسال شهادة الميالد الي القنصلية عن طريق  -

وزارة الخارجية او لصاحب الشأن بعد سداد 
االصدار واالرسال لمصلحة االحوال  تكاليف
 المدنية 

 الميالد االجنييةحفظ مستندات الواقعة وشهادة  -

 الوفاة اذا كان صاحب الشأن باخلارجاستخراج صورة رمسية من شهادة :  رابعا
 تقديم الطلب بواسطة صاحب الشأن ايل القنصلية 

تقديم طلب استخراج صورة القيد المطلوبة علي  -
النموذج المعد لذلك الى القنصلية التي يقيم في دائرتها 

. 
 ورقم قيد الطلب من القنصلية.ريخ استالم ايصال بتا -
استالم صورة القيد المطلوبة من القنصلية التي يقيم  -

في دائرتها او من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج 
 مباشرة .

 

 من الالئحة التنفيذية  40المادة 
يتبع في شان اصدار قيود واقعات االحوال المدنية للمواطنين 

 بالخارج االجراءات التالية 
 بمعرفة صاحب الشأن  : اوال
تقديم طلب استخراج صورة القيد المطلوبة علي  -

 النموذج المعد لذلك الي القنصلية التي يقيم في دائرتها 
 استالم ايصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من القنصلية  -
استالم صورة القيد المطلوبة من القنصلية التي يقيم  -

بالخارج في دائرتها او من قسم سجل مدني المواطنين  
 مباشرة

  دور القنصلية
استالم طلب استخراج صورة القيد المطلوبة مرفقا به  -

النموذج المعد لذلك من صاحب الشأن وقيد الطلب 
 بالدفتر المعد لذلك 

 :من الالئحة التنفيذية  40المادة 
  بمعرفة القنصلية : ثانيا
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تحرير ايصال بتاريخ ورقم قيد الطلب وتسليمه الي  -
 صاحب الشأن 

 ارسال الطلب الي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج -
استالم صورة القيد المطلوبة من قسم سجل مدني  -

 المواطنين بالخاج  
 تسليم صورة القيد المطلوبة الي صاحب الشأن  -
تحصيل الرسوم المقررة و تكاليف االصدار لحساب  -

 مصلحة االحوال المدنية 
 

استالم طلب استخراج صورة القيد المطلوبة مرفقا به  -
النموذج المعد لذلك من صاحب الشأن وقيد الطلب 

 بالدفتر المعد لذلك 
تحرير ايصال بتاريخ ورقم قيد الطلب وتسليمه الي  -

 صاحب الشأن 
 ارسال الطلب الي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج -
دني استالم صورة القيد المطلوبة من قسم سجل م -

 المواطنين بالخاج  
 تسليم صورة القيد المطلوبة الي صاحب الشأن  -
تحصيل الرسوم المقررة و تكاليف االصدار لحساب  -

 مصلحة االحوال المدنية
  املدني  دور السجل

استالم طلب استخراج صورة القيد المطلوبة علي  -
النموذج المعد من القنصلية او من صاحب الشأن 

وجود قنصلية وقيد الطلب في  مباشرة في حالة عدم
 الدفتر المعد لذلك .

احالة الطلب الي مركز المعلومات العداد صورة القيد  -
. 

استالم صورة القيد المطلوبة وارسالها الي القنصلية او  -
الي صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم وجود قنصلية 

 بعد سداد الرسوم المقر.

 :من الالئحة التنفيذية  40المادة 
بمعرفة قسم السجل المدني بسجل مدني المواطنين  : ثالثا

  بالخارج
استالم طلب استخراج صورة القيد المطلوبة علي  -

النموذج المعد من القنصلية او من صاحب الشأن 
مباشرة في حالة عدم وجود قنصلية وقيد الطلب في 

 الدفتر المعد لذلك 
 قيد احالة الطلب الي مركز المعلومات العداد صورة ال -
استالم صورة القيد المطلوبة وارسالها الي القنصلية او  -

جود قنصلية الي صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم و 
 بعد سداد الرسوم المقررة

 
 اخلارج ت قيد ساقطى قيد الوفاة من اجراءا خامسا :

  مىت تعترب الواقعة ساقط قيد وفاة 

عنها خالل ثالثة تعتبر واقعة الوفاة ساقطة قيد اذا لم يبلغ 
 اشهر

 من الالئحة التنفيذية  39المادة 
خالل ثالثة  تعتبر واقعة الوفاة ساقطة قيد اذا لم يبلغ عنها

قيد الوفاة نفس طلبات قيد ساقطي اشهر ويتبع في شأن 
االجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة علي ان 
يكون الطلب مصحوبا بشهادة الوفاة الصادرة من الدولة التي 
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حدثت الوفاة علي ارضها ويقدم الطلب علي النموذج المعد 
لذلك لقسم سجل مدنى المواطنين بالخارج التمام اجراءات 

  لي صاحب الشأن قيد الواقعة وتسليم شهادة الوفاة ا

   تقديم طلب قيد ساقط القيد 

يتعين علي صاحب الشأن تقديم طلب مرفقا به   -
 المستندات المؤيدة لصحة الواقعة 

يقدم الطلب علي النموذج المعد لذلك بالسجل او  -
 بالقنصلية 

 المستندات الواجب تقديمها 
شهادة الوفاة الصادرة من الدولة التي حدثت الوفاة  -

 علي ارضها 
واالجراءات تقديم الطلب لالجهة التي يتوجه اليها الطالب 

 )سؤال الحق(

 من الالئحة التنفيذية  39المادة 
تعتبر واقعة الوفاة ساقطة قيد اذا لم يبلغ عنها خالل ثالثة 

قيد الوفاة نفس اشهر ويتبع في شأن طلبات قيد ساقطي 
االجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة علي ان 
يكون الطلب مصحوبا بشهادة الوفاة الصادرة من الدولة التي 
حدثت الوفاة علي ارضها ويقدم الطلب علي النموذج المعد 
لذلك لقسم سجل مدنى المواطنين بالخارج التمام اجراءات 

 لي صاحب الشأن قيد الواقعة وتسليم شهادة الوفاة ا
 من الالئحة التنفيذية  38المادة 

تقدم طلبات قيد واقعات الميالد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ 
عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل مدنى المواطنين 
بالخارج مرفقا بها شهادة الميالد الصادرة من الجهة التي 

  القانون من  9ها طبقا لنص المادة حدثت الوالدة علي ارض

 اذا كان الطالب مقيما باخلارج 
يقدم الطلب الي القنصلية المقيم بدائرتها مرفقا به  -

 المستندات 
 تقوم القنصلية بقيد الطلب في الدفتر المعد لذلك  -
تقوم القنصلية بارسال الطلب الي قسم سجل مدني  -

 المواطنين بالخارج 
 يقوم السجل باتباع اجراءات القيد المقررة  -

 من الالئحة التنفيذية  38المادة 
تقدم طلبات قيد واقعات الميالد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ 
عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل مدنى المواطنين 
بالخارج مرفقا بها شهادة الميالد الصادرة من الجهة التي 

 من القانون  9حدثت الوالدة علي ارضها طبقا لنص المادة 
واذا كان الطالب مقيما بالخارج يقدم الطلب الي  -

القنصلية المصرية المقيم بدائرتها وعليها قيده بالدفتر 
الخاص وارساله الي قسم سجل مدنى المواطنين 

 بالخارج التباع االجراءات المقررة لذلك 

 اذا كان الطالب موجودا مبصر 
 اذا كان الطالب يحمل المستندات 

 يتوجه الطالب الي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج  -
 تتبع اجراءات قيد عادية ويتسلم شهادة الميالد  -

 من الالئحة التنفيذية  38المادة 
تقدم طلبات قيد واقعات الميالد التي حدثت بالخارج ولم يبلغ 
 عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل مدنى المواطنين
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 اذا كان ال يحمل مستندات 
 يتوجه للجهة الصحية التي يقيم بدائرتها  -
تقوم الجهة الصحية بارسال التبيلغ واالوراق الي قسم  -

 سجل مدنى المواطنين بالخارج 
المدنى االوراق علي اللجنة يعرض السجل المدني  -

 المختصة
 تصدر اللجنة قرارها بالقيد  -
تكون التحريات بالرجوع الي الجهات الحكومية  -

 صاحبة الشأن 

بالخارج مرفقا بها شهادة الميالد الصادرة من الجهة التي 
 من القانون  9حدثت الوالدة علي ارضها طبقا لنص المادة 

اذا كان المواطن موجودا بأرض الجمهورية ويحمل  -
المستندات فعليه التقدم الي قسم سجل مدنى المواطنين 
بالخارج الذى عليه اتمام اجراءات ساقط قيد ميالد 

 عادية وتسليم شهادة الميالد لصاحب الشأن 
واذا كان المواطن موجودا بأرض جمهورية مصر  -

لصحة الواقعة  العربية وال يحمل المستندات المؤيدة
فعليه التقدم الي الجهة الصحية التي يقيم بدائرتها 
لتقدير سنه وارسال االوراق الي قسم سجل مدنى 
 المواطنين بالخارج التباع اجراءات العرض علي

اللجنة المختصة واصدار قرارها بالقيد وتكون 
التحريات عن الواقعة بالرجوع الي الجهات الحكومية 

 صاحبة الشأن.
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 وفاة شخص جمهول اهلوية 
 1994لسنة  143في ضوء قانون االحوال المدنية المصرى رقم 
  1995لسنة  1121والئحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 

 
 اوال : التبليغ

 كان املتوفى جمهول الشخصية ما هي االجراءات الواجب اتباعها اذا 
يجب اخطار جهة الشرطة الموجودة بدائرة  -

 المتوفى .
 من قانون األحوال المدنية : 39المادة 

إذا كان المتوفى مجهول الشخصية وجب إخطار جهة 
 الشرطة المتوفى بدائرتها 

 وابالغ النيابة العامة  حترير حمضر بالوقعة:  ثانيا
 دور جهة الشرطة 

 تحرير نموذج التبليغ من اصل وصورتين . -
 تحرير محضر بالواقعة من اصل وصورتين . -
ارسال اصل التبليغ واصل المحضر الى النيابة  -

 المختصة .
ارسال صورتي التبليغ وصورتي المحضر الى  -

 الجهة الصحية المختصة .
السجل المدني بقرار اخطار الجهة الصحية وقسم  -

 فى.النيابة في حالة تحديد شخصية المتو 

 من قانون األحوال المدنية : 39المادة 
إذا كان المتوفى مجهول الشخصية وجب إخطار جهة 
الشرطة المتوفى بدائرتها وعلى هذه الجهة أن تحرر 
محضرا بالواقعة ونماذج التبليغ المعدة لذلك وإرسال أصل 

التبليغ إلى النيابة، وصورتين من المحضر ونسخة من 
المحضر مع نسختين من التبليغ إلى مكتب الصحة 
المختص الذي عليه إرسال صورة من المحضر ونسخة 
من التبليغ إلى قسم السجل المدني المقابل ضمن 
اإلخطارات األسبوعية عن وقائع الوفاة مع االحتفاظ بإحدى 

المنصوص عليها نسخ التبليغ، ويتم القيد وفقا لإلجراءات 
 في الالئحة التنفيذية

 من الالئحة التنفيذية : 20مادة رقم 
عند التبليغ عن وفاة شخص مجهول الشخصية تتخذ 

 -االجراءات االتية بمعرفة الجهات الموضحة بعد :
 اوال : بمعرفة جهة الشرطة :

 تحرير نموذج التبليغ من اصل وصورتين . -
 وصورتين .تحرير محضر بالواقعة من اصل  -
ارسال اصل التبليغ واصل المحضر الى النيابة  -

 المختصة .
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ارسال صورتي التبليغ وصورتي المحضر الى  -
 الجهة الصحية المختصة .

اخطار الجهة الصحية وقسم السجل المدني  -
 بة في حالة تحديد شخصية المتوفيبقرار النيا

 حتديد هوية املتويف: ثالثا 
 دور النيابة املختصة 

استالم اصل التبيلغ واصل المحضر من جهة  -
 الشرطة .

اصدار قرار في شأن تحديد شخصية المتوفي  -
 خالل سبعة ايام من تاريخ التبيلغ عن الواقعة .

 من الالئحة التنفيذية : 20مادة رقم 
عند التبليغ عن وفاة شخص مجهول الشخصية تتخذ 

 : االجراءات االتية بمعرفة الجهات الموضحة بعد
 بمعرفة النيابة المختصة :ثانيا: 
استالم اصل التبيلغ واصل المحضر من جهة  -

 الشرطة .
اصدار قرار في شأن تحديد شخصية المتوفي  -

 خالل سبعة ايام من تاريخ التبيلغ عن الواقعة .

 رابعا : اصدار تصريح الدفن
 دور اجلهة الصحية 

استالم صورتي التبليغ وصورتي المحضر  -
 الشرطة .من جهة 

 اصدار تصريح دفن بناء على قرار النيابة . -
 وتثبتقيد الواقعة بدفتر الوفيات الصحي  -

عبارة متوفى مجهول الشخصية مضافا اليها 
بيانات المحضر وذلك في خانة المالحظات 

رقم قيد الواقعة وترك باقي الخانات  بجانب
قرار ل تحسباشاغرة لحين استكمالها فيما بعد 

 صلحة االحوال المدنية .النيابة او م
اثبات رقم االقيد المسلسل بصورتي التبليغ  -

 عن الوفاة .
 حفظ احدى نسختي التبليغ والمحضر . -
ارسال احدى صورتي التبيلغ وصورتي  -

المحضر ضمن التبليغات مع الحافظة 
االسبوعية الى قسم السجل المدني المختص 

 من الالئحة التنفيذية : 20مادة رقم 
عند التبليغ عن وفاة شخص مجهول الشخصية تتخذ 

 الموضحة بعد :االجراءات االتية بمعرفة الجهات 
 ثالثا : بمعرفة الجهة الصحية المختصة :

استالم صورتي التبليغ وصورتي المحضر من  -
 جهة الشرطة .

 اصدار تصريح دفن بناء على قرار النيابة . -
قيد الواقعة بدفتر الوفيات الصحي مع  -

االقتصار في هذه المرحلة على اثبات عبارة 
متوفى مجهول الشخصية مضافا اليها بيانات 

المحضر وذلك في خانة المالحظات قرين رقم 
قيد الواقعة وترك باقي الخانات شاغرة لحين 

استكمالها فيما بعد حسب قرار النيابة او 
 مصلحة االحوال المدنية .
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خالل ثالثة ايام من انتهاء االسبوع الصحي 
. 

اصدرت النيابة المختصة قرارا بتحديد اذا  -
شخصية المتوفي خالل سبعة ايام من تاريخ 

بيانات الواقعة  كتابةالتبليغ عن الواقعة فيتم 
رقم القيد الخاص  بجانببالخانات الشاغرة 

  بها في دفتر الوفيات الصحي .

تبليغ عن اثبات رقم االقيد المسلسل بصورتي ال -
 الوفاة .

 حفظ احدى نسختي التبليغ والمحضر . -
ارسال احدى صورتي التبيلغ وصورتي  -

المحضر ضمن التبليغات مع الحافظة 
االسبوعية الى قسم السجل المدني المختص 
 خالل ثالثة ايام من انتهاء االسبوع الصحي .

اذا اصدرت النيابة المختصة قرارا بتحديد  -
شخصية المتوفي خالل سبعة ايام من تاريخ 
التبليغ عن الواقعة فيتم ادراج بيانات الواقعة 
بالخانات الشاغرة قرين رقم القيد الخاص بها 

 في دفتر الوفيات الصحي .

 القيد والتسجيل: خامسا 
  ما دور قسم السجل املدني املختص

استالم صورة التبليغ وصورة المحضر مع   -
الحافظة االسبوعية المرسلة عن طريق الجهة 

 .الصحية 
واعتمادها  ة صورة التبليغ والمحضرمراجع -

 وارسالها لمركز المعلومات .
اذا اصدرت النيابة المختصة قرارا بتحديد  -

شخصية المتوفي خالل سبعة ايام من تاريخ 
مركز المعلومات  التبليغ عن الواقعة فيتم اخطار

ببيانات الواقعة الستكمال البيانات بالخانات 
 رقم القيد الخاص بها . بجانبالشاغرة 

اذا لم تصدر النيابة قرارها بتحديد شخصية  -
المتوفي خالل المدة المحددة رفع االمر الى 

مصلحة االحوال المدنية للتحري عن شخصية 
 المتوفي واستالم قرار مصلحة االحوال المدنية

واخطار مركز المعلومات الستكمال قيد الواقعة او 
 التأشير بعدم صالحية الواقعة للقيد .

 من الالئحة التنفيذية : 20مادة رقم 
عند التبليغ عن وفاة شخص مجهول الشخصية تتخذ 

 االجراءات االتية بمعرفة الجهات الموضحة بعد :
 رابعا : بمعرفة قسم السجل المدني المختص :

صورة التبليغ وصورة المحضر مع استالم  -
الحافظة االسبوعية المرسلة عن طريق الجهة 
الصحية ومراجعتها واعتمادها وارسالها لمركز 

 المعلومات .
اذا اصدرت النيابة المختصة قرارا بتحديد  -

شخصية المتوفي خالل سبعة ايام من تاريخ 
التبليغ عن الواقعة فيتم اخطار مركز 

اقعة الستكمال البيانات المعلومات ببيانات الو 
 بالخانات الشاغرة قرين رقم القيد الخاص بها .

واذا لم تصدر النيابة قرارها بتحديد شخصية  -
المتوفي خالل المدة المحددة رفع االمر الى 

مصلحة االحوال المدنية للتحري عن شخصية 
المتوفي واستالم قرار مصلحة االحوال المدنية 
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كمال قيد الواقعة واخطار مركز المعلومات الست
 او التأشير بعدم صالحية الواقعة للقيد .

 ما دور البحث اجلنائي 
استالم طلب تحديد شخصية المتوفي المرسل عن  -

 . طريق قسم السجل المدني المختص
اجراء التحريات الالزمة عن شخصية المتوفي   -

 مع الجهات المختصة .
اصدار قرارها في هذا الشأن خالل ثالثين يوما  -

 من تاريخ رفع األمر اليها .
اخطار قسم السجل المدني المختص بهذا القرار  -

 الخطار مركز المعلومات .

 من الالئحة التنفيذية : 20مادة رقم 
عند التبليغ عن وفاة شخص مجهول الشخصية تتخذ 

 االجراءات االتية بمعرفة الجهات الموضحة بعد:
 بمعرفة ادارة البحث الجنائي :خامسا : 

استالم طلب تحديد شخصية المتوفي المرسل  -
عن طريق قسم السجل المدني المختص واجراء 

التحريات الالزمة عن شخصية المتوفي مع 
 الجهات المختصة .

اصدار قرارها في هذا الشأن خالل ثالثين يوما  -
 من تاريخ رفع األمر اليها .

اخطار قسم السجل المدني المختص بهذا  -
 المعلومات .القرار الخطار مركز 

  بتحديد شخصية املتويفخالل املدة احملددة ما االجراء املتخذ يف حالة عدم اصدار قرار من النيابة 
رفع االمر الى مصلحة االحوال المدنية للتحري عن 

شخصية المتوفي واستالم قرار مصلحة االحوال المدنية 
واخطار مركز المعلومات الستكمال قيد الواقعة او التأشير 

 بعدم صالحية الواقعة للقيد .

 من الالئحة التنفيذية : 20مادة رقم 
عند التبليغ عن وفاة شخص مجهول الشخصية تتخذ 

 االجراءات االتية بمعرفة الجهات الموضحة بعد :
 بمعرفة قسم السجل المدني المختصرابعا : 
واذا لم تصدر النيابة قرارها بتحديد شخصية  -

المحددة رفع االمر الى المتوفي خالل المدة 
مصلحة االحوال المدنية للتحري عن شخصية 
المتوفي واستالم قرار مصلحة االحوال المدنية 

واخطار مركز المعلومات الستكمال قيد الواقعة 
 او التأشير بعدم صالحية الواقعة للقيد .
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 قيد الوفاةساقطو 
 1994لسنة  143في ضوء قانون االحوال المدنية المصرى رقم 
 1995لسنة  1121والئحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 

 
 ؟ ما املقصود بساقط قيد

الذي لم يبلغ عن وفاته في خالل  :هو ساقط قيد الوفاة
 ساعة من وقت حدوث وفاته . 24

 قانون االحوال المدنية  43ة مادال
في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميالد أو الوفاة خالل 

الميالد  قيد ساقط المحددة بالقانون تعتبر الواقعة المدة
 . أو الوفاة

 من الالئحة التنفيذية  26المادة 
ذا لم يبلغ عنها خالل ا وفاةتعتبر الواقعة ساقط قيد 

ساعة من وقت حدوثها الى مكتب الصحة او  24
 .حية التى حدثت الوفاة في دائرتهاالجهة الص

 ؟ما هي اجراءات قيد ساقط القيد 
 الى السجل المدني والمستندات المؤكدة للواقعة .الواقعة قيد بتقديم طلب  يقوم صاحب الشأن -
قيد الطلب بالدفتر ب المرسل لها من صاحب الشأن وتقوماستالم طلب قيد الواقعة ب قسم السجل المدنىيقوم  -

 .واخطار قسم او مركز الشرطة الجراء التحريات 
 المختص واصدار قرار قيد الواقعةباستالم طلب قيد الواقعة من قسم السجل المدني  شرطة االحوال المدنيةتقوم  -
واثبات نتيجة  بالتحريات االدارية واتخاذ االجراءات القانونية نحو المسئول عن عدم التبيلغ  قسم الشرطةيقوم  -

 التحريات على الطلب المقدم له في حالة عدم وجود معلومات بمصلحة االحوال المدنية .

 تقديم طلب قيد ساقط قيد الوفاة  :اوال 
 اجراءات تقديم الطلب  –دور صاحب الشأن 

قيد الواقعة في السجل المدني الذي تقديم طلب  -
حدثت الوفاة بدائرته وتقديم المستندات المؤيدة مثل 
تصريح دفن ، صورة من محضر الشرطة او شهادة 
طبية من الطبيب المعالج او الطبيب الذي ناظر 
الوفاة او شهادة من المستشفى او حكم قضائي او 

 اعالن وراثة او غير ذلك .
 لسجل المدني .استالم ايصال من قسم ا -
 استالم صورة قيد الوفاة . -

 من الالئحة التنفيذية  26المادة 
 -:بمعرفة صاحب الشأن اوال : 
التقدم بطلب قيد الواقعة الى قسم السجل المدني  -

الذي حدثت الوفاة بدائرته مصحوبا بالمستندات 
المؤيدة مثل تصريح دفن ، صورة من محضر 

المعالج او الشرطة او شهادة طبية من الطبيب 
الطبيب الذي ناظر الوفاة او شهادة من 
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المستشفى او حكم قضائي او اعالن وراثة او  
 غير ذلك .

 استالم ايصال من قسم السجل المدني . -
 استالم صورة قيد الوفاة . -

 ؟ ما هي املستندات الواجب تقدميها لقيد ساقط القيد
 مثل تكون المستندات 

 تصريح دفن او  -
 صورة من محضر الشرطة او  -
شهادة طبية من الطبيب المعالج او الطبيب الذي  -

ناظر الوفاة او شهادة من المستشفى او حكم 
 قضائي او اعالن وراثة او غير ذلك .

 :من الالئحة التنفيذية  26المادة 
التقدم بطلب قيد الواقعة الى قسم السجل المدني  -

بالمستندات الذي حدثت الوفاة بدائرته مصحوبا 
المؤيدة مثل تصريح دفن ، صورة من محضر 
الشرطة او شهادة طبية من الطبيب المعالج او 
الطبيب الذي ناظر الوفاة او شهادة من 
المستشفى او حكم قضائي او اعالن وراثة او 

 غير ذلك .

 دور اجلهة التي تتلقي الطلب قسم السجل املدنى : ثانيا 
 اجراءات القيد 

 قسم السجل املدني دور 
استالم طلب قيد الواقعة والمستندات المؤيدة لها من  -

 صاحب الشأن .
قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك برقم مسلسل طبقا  -

 لتاريخ وروده .
تحرير ايصال يبين تاريخ التقديم وتسليمه الى  -

 صاحب الشأن .
اخطار قسم اومركز الشرطة الجراء التحريات  -

نتيجة التحريات على الطلب في االدارية واثبات 
حالة عدم توافر المعلومات بمصلحة االحوال 

 المدنية .
التأكد من عدم سابقة قيد الواقعة بسجالت الوفاة  -

 بمراجعة مركز المعلومات .
اخطار الشرطة التخاذ االجراءات القانونية نحو  -

 المسئول عن عدم التبيلغ عن واقعة الوفاة 

 :الالئحة التنفيذية من  26المادة 
 -بمعرفة قسم السجل المدني :ثانيا : 
استالم طلب قيد الواقعة والمستندات المؤيدة لها  -

 من صاحب الشأن .
قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك برقم مسلسل طبقا  -

 لتاريخ وروده .
تحرير ايصال يبين تاريخ التقديم وتسليمه الى  -

 صاحب الشأن .
الجراء التحريات  اخطار قسم اومركز الشرطة -

االدارية واثبات نتيجتها على الطلب في حالة 
 معلومات بمصلحة االحوال المدنية عدم توافر ال

التأكد من عدم سابقة قيد الواقعة بسجالت الوفاة  -
 بمراجعة مركز المعلومات .

اخطار الشرطة التخاذ االجراءات القانونية نحو  -
  المسئول عن عدم التبيلغ عن واقعة الوفاة
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المستندات المؤيدة الى ارسال طلب قيد الواقعة و  -
 ادارة شرطة االحوال المدنية .

استالم قرارات قيد الواقعات مع بيان بما تم تسجيله  -
بالحاسب االلي مرفقا به صور القيود لتسليمها 

 الصحاب الشأن 
اخطار الجهة الصحية بالقرار الصادر في شأن  -

 ساقطى قيد الوفاة لمن ال يزيد سنهم على عام .
 

ارسال طلب قيد الواقعة والمستندات المؤيدة الى  -
 ادارة شرطة االحوال المدنية .

استالم قرارات قيد الواقعات مع بيان بما تم  -
تسجيله بالحاسب االلي مرفقا به صور القيود 

 لتسليمها الصحاب الشأن 
اخطار الجهة الصحية بالقرار الصادر في شأن  -

 على عام . ساقطى قيد الوفاة لمن ال يزيد سنهم

 واصدار القرار وتسجيل الواقعة شرطة االحوال املدنية فحص الطلب : ثالثا 
 دور شرطة االحوال املدنية 

يدة من استالم طلب قيد الواقعة والمستندات المؤ  -
 قسم السجل المدني المختص

 يفرق بين امرين  -
  حاالت ساقطى قيد الوفاة التي لم يمضي

 عليها سنة: تصدر قرارها بالقيد 
 االت التي مضي عليها اكثر من الح

سنة: يعرض الطلب علي لجنة االحوال 
المدنية الستكمال االجراءات وفقا للمادة 

 من الالئحة  23
اخطار مركز المعلومات التمام اجراء تسجيل  -

ني لتسديد الواقعة واخطار اقسام السجل المد
 الطلبات .

 

 :من الالئحة التنفيذية  26المادة 
 -بمعرفة شرطة االحوال المدنية :ثالثا : 
استالم طلب قيد الواقعة والمستندات المؤيدة من  -

 قسم السجل المدني المختص .
اصدار قرار قيد الواقعة بالنسبة لحاالت ساقطي  -

 قيد الوفاة التي لم يمضي على حدوثها عام .
عرض طلبات ساقطي قيد الوفاة التي مضى  -

االحوال المدنية لجنة عليها اكثر من سنة على 
واستكمال االجراءات المنصوص عليها في 

 . 23المادة 
اخطار مركز المعلومات التمام اجراء تسجيل  -

الواقعة واخطار اقسام السجل المدني لتسديد 
 الطلبات .

 دور جهة الشرطة : اجراء التحريات الالزمة 
استالم طلب القيد والمستندات المؤيدة من قسم  -

 السجل المدني واجراء التحريات االدارية الالزمة 
اثبات وارسال نتيجة التحريات الى قسم السجل  -

 المدني .
اتخاذ الالزم قانونا نحو المسئول عن عدم التبليغ  -

 القانون .خالل المدة التي يحددها 
 

 :من الالئحة التنفيذية  26المادة  
 -بمعرفة جهة الشرطة :رابعا : 
استالم طلب القيد والمستندات المؤيدة من قسم  -

 السجل المدني واجراء التحريات االدارية الالزمة 
اثبات وارسال نتيجة التحريات الى قسم السجل  -

 المدني .
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التبليغ اتخاذ الالزم قانونا نحو المسئول عن عدم  -
 خالل المدة التي يحددها القانون .

 دور جهة الصحة  
استالم االخطار الوارد من قسم السجل المدني بصدور قرار  

 بقيد واقعة الوفاة لمن ال يزيد سنهم عن عام .
 :من الالئحة التنفيذية  26المادة  

 -: بمعرفة الجهة الصحية المختصة :خامسا 
قسم السجل المدني بصدور استالم االخطار الوارد من 

 قرار بقيد واقعة الوفاة لمن ال يزيد سنهم عن عام .

 ؟ ما هي التحريات االدارية
تتم من خالل مركز او قسم الشرطة بموجب اخطار يرسل 

الجراء التحريات االدارية واثبات لسجل المدني لها من قسم ا
 نتائجها علي الطلب في حالة عدم توافر المعلومات بمصلحة

وافر لدى فتكون جمع معلومات التي لم تت االحوال المدنية
 مصلحة االحوال المدنية

اخطار قسم اومركز :من الالئحة التنفيذية  26المادة 
الشرطة الجراء التحريات االدارية واثبات نتيجتها على 

معلومات بمصلحة الطلب في حالة عدم توافر ال
 االحوال المدنية

 ؟ما هو البحث و الوفاةمن يقوم بفحص طلبات قيد ساقطي 
 بفحصإدارات األحوال المدنية  او يختص مدير  -

طلبات قيد ساقطي قيد الميالد والوفاة وإصدار قرار 
 . القيد إذا قدم الطلب خالل عام من تاريخ الواقعة

هو التأكد من صحة البيانات الواردة والبحث  -
من عدم سابقة قيد بطلبات ساقطي القيد والتأكد 

 . وماتالواقعة بمراجعة مركز المعل

 قانون االحوال المدنية  44ة مادال
طلبات قيد  بفحصإدارات األحوال المدنية  او يختص مدير 

ساقطي قيد الميالد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم 
الطلب خالل عام من تاريخ الواقعة، وتحدد الالئحة 
التنفيذية النموذج الذى يقدم عليه الطلب والمستندات 

التي تتبع ويحدد وزير  الواجب إرفاقها به واإلجراءات
يم الطلب وفقا لمواعيد تقدرسوم البحث الداخلية بقرار منه 

 خمسون جنية.بماال يجاوز 
 من الالئحة التنفيذية  26المادة 
 صبمعرفة قسم السجل المدني المخت: ثالثا 

التأكد من عدم سابقة قيد الواقعة بسجالت الوفاة  -
 . بمراجعة مركز المعلومات

احملددة ومضى التي مل يبلغ عنها يف املدة  قيد الوفاة ما هي اللجنة التي تفصل يف طلبات ساقطي
 ؟ عليها اكثر من عام

 :هي لجنة تكون مشكلة من 
المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي 

 حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا. 

 من قانون األحوال المدنية 46المادة 
 -شكل في دائرة كل محافظة لجنة من:ت
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مدير إدارة األحوال المدنية بالمحافظة أو من  -
 ينيبه. 

مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من  -
 ينيبه

 عضوين.  -
 

المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو  -
من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب 

 العام أحدهم، رئيسا. 
مدير إدارة األحوال المدنية بالمحافظة أو من  -

 ينيبه. 
الصحية بالمحافظة أو مدير مديرية الشئون  -

 من ينيبه
 عضوين.  -

وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو 
تصحيح قيود األحوال المدنية المدونة في سجالت 

وطلبات قيد ساقطي ، المواليد والوفيات، وقيد األسرة
قيد الميالد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خالل 

أكثر من عام  المدة المحددة بالقانون ومضى عليها
 من تاريخ واقعة الميالد أو الوفاة. 

وتحدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات الخاصة بتقديم 
الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار 

 .الصادر فيها
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم اإلصدار بما ال 

 خمسون جنيه. يجاوز 

 ؟ الطلبات املقدمة هلايف كيف تفصل اللجنة 
تجتمع في المواعيد التي يحددها رئيسها للفصل في الطلبات 

 ويجوز لها : 
لها ان تستدعى صاحب الشأن او مقدم الطلب او  -

 عاؤه دمن ترى است
يجوز لها ان تجري تحقيق تكميلي في حالة عدم  -

كفاية المعلومات المتعلقة بالطلب ولها ان تندب 
تكلف الجهة االدارية لذلك احد اعضائها او 

 باجراءه.
ثم تصدر قرارها بقبول الطلب وقيد ساقط القيد، ثم  -

تعلن القرار، فاذا لم يعارض احدا في القرار يعتبر 
 قرارها واجب التنفيذ 

 من الالئحة التنفيذية  29المادة 
من  46تجتمع اللجنة المنصوص عليها في  المادة 

القانون في المواعيد التي يحددها رئيسها للنظر في 
طلبات تغيير او تصحيح قيود االحوال المدنية المدونة 

وطلبات قيد االسرة في بسجالت المواليد والوفيات وقيد 
التي لم يبلغ عنها خالل  ساقطي قيد الميالد والوفاة

المدة المحددة بالقانون ومضى اكثر من عام من تاريخ 
 حدوث واقعة الميالد او الوفاة. 

للجنة ان تستدعى صاحب الشأن او مقدم الطلب او 
من ترى استدعاؤه كما يجوز لها ان تجرى تحقيقا 
تكميليا في حالة عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالطلب 
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 بالقيد : بعد اصدار قرارها
يعد عنها بيانا كافيا يعتمد من مدير ادارة شرطة االحوال  

بديوان مديرية االمن او المدنية ويعلق بلصق صورة منه 
المركز او القسم او نقطة الشرطة ويجوز اعالن هذا 
البيان عن طريق نشره بالصحف او اذاعته باالذاعة 

 الداخلية.

 

لذلك احد اعضائها او تكلف الجهة ولها ان تندب 
 االدارية باجراءه.

اذا قررت اللجنة قيد الواقعة يعد عنها بيانا كافيا يعتمد 
من مدير ادارة شرطة االحوال المدنية ويعلق بلصق 
صورة منه بديوان مديرية االمن او المركز او القسم او 
نقطة الشرطة ويجوز اعالن هذا البيان عن طريق نشره 

 او اذاعته باالذاعة الداخلية.بالصحف 

اذا لم تقدم معارضة خالل سبعة ايام من تاريخ 
االعالن يصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ، اما اذا 
قدمت معارضة فيعاد عرض الطلب في الجلسة التالية 
لفحص اسباب االعتراض واصدار قرارها في هذا 

 الشأن ويكون القرار مسببا ونهائيا.

ة االحوال المدنية  عند وجود ويجوز لمدير مصلح
مبررات كافية طلب اعادة عرض الطلبات التي صدر 
فيها قرار علي ذات اللجنة المصدرة له خالل المواعيد 
المقررة للطعن علي القرارات االدارية العادة النظر في 

 هذه الطلبات واصدار قرار مسبب بشأنها. 

 املكلفون باالبالع عن واقعة الوفاة 
 المكلفون بالتبليغ بواقعه الوفاة هم :

يكون المكلفون بالتبليغ عن الوفاة اصول  -
 المتوفي او ازواجه او فروعه .

من الوفاة يجوز قبول التبليغ ممن حضر  -
  . االقارب واالصهار البالغين

جيران المتوفي القانطين معه في مسكن واحد  -
 ويكونوا من االشخاص البالغين .

 . الطبيب المكلف باثبات الوفاة  -
اذا حدثت الوفاة في محل اومستشفى او عيادة  -

ولين االدارة التبليغ عن خاصة يجب على مت
 الواقعة

 

 من قانون االحوال المدنية : 36 لمادةا
األشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة على الترتيب 

 :هم
 صول أو فروع أو أزواج المتوفىأ .1
 .الوفاة من أقارب المتوفى البالغين ن حضرم .2
ن يقطن في مسكن واحد مع المتوفى من م .3

 األشخاص البالغين
 .الطبيب المكلف بإثبات الوفاة  .4

صاحب المحل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا 
حدثت الوفاة في مستشفى أو عيادة خاصة أو ملجأ أو 

ربان السفينة أو قائد  فندق أو مدرسة أو مؤسسة عقابية أو
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 .الطائرة أو المشرف على وسيلة السفر أو أي محل آخر
 .وال يقبل التبليغ من غير المكلفين به

 جزاء عدم ابالغ املكلفني 
 :هم  الوفاةالمكلفون بالتبليغ بواقعه 

يكون المكلفون بالتبليغ عن الوفاة اصول  -
 المتوفي او ازواجه او فروعه .

من الوفاة يجوز قبول التبليغ ممن حضر  -
  . االقارب واالصهار البالغين

جيران المتوفي القانطين معه في مسكن واحد  -
 ويكونوا من االشخاص البالغين .

 . الطبيب المكلف باثبات الوفاة  -
اذا حدثت الوفاة في محل اومستشفى او عيادة  -

خاصة يجب على متولين االدارة التبليغ عن 
 الواقعة .

ويعاقب من يرتكب عدم التبيلغ يعتبر مخالفة  -
بغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد  المخالفة

 .على مائتي جنيه
تخاذ الالشرطة  المدني بابالغ السجلقيام  -

االجراءات الالزمة قانونا نحو المسئول عن 
 .عدم التبيلغ بالواقعة في الميعاد القانوني 

مصلحة بإذن خاص من مدير   تصالحالمكن ي -
مقابل أو من ينيبه وألعذار يقبلها  األحوال المدنية

 .دفع المخالف مبلغ خمسين جنيها

 :من الالئحة التنفيذية  26المادة 
 -رابعا : بمعرفة جهة الشرطة :

اتخاذ الالزم قانونا نحو المسئول عن عدم التبليغ  -
 .خالل المدة التي يحددها القانون .

 : االحوال المدنية قانون  ٦٦مادة 
، ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٩يعاقب على مخالفة أحكام المواد 

 ٥٤، ٥٣)فقرة أولى(  ٥٢، ٤١، ٣٥، )فقرة أولى( ٣١
بغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال  ٦٠، ٥٨)فقرة أولى( 

 .تزيد على مائتي جنيه
 قانون االحوال المدنية : ٧٧مادة 

أو لمدير مصلحة األحوال المدنية بإذن خاص منه 
من ينيبه وألعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين ممن 

( من هذا القانون ٦٦تنطبق عليهم أحكام المادة )
 .مقابل دفع المخالف مبلغ خمسين جنيها

 الالئحة التنفيذية : من 9مادة 
بإذن خاص منه  يجوز لمدير مصلحة االحوال المدنية

 المخالفينأو من ينيبه وألعذار يقبلها أن يتصالح مع 
 .مقابل دفع المخالف مبلغ خمسين جنيها

  عدم التبليغ عن المواليد في المواعيد المقررة -

 ؟هل جيوز رفض قيد ساقط القيد 
 اوال :

في حالة رفض قيد ساقط القيد يتظلم صاحب   -
المختص  مدير ادارة االحوال المدنيةالشأن الى 

خالل سبعة ايام ويقوم مدير ادارة االحوال 
المدنية بابداء رأيه كتابة ويعلن به صاحب 

 الشأن خالل ثالثين يوما من تقديم التظلم .

 :من قانون االحوال المدنية   15 لمادةا
رئيس قسم السجل المدني تسجيل أي واقعة  اذا رفض

أحوال مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلى مدير 
إدارة األحوال المدنية المختص خالل سبعة أيام وعلى 
مدير إدارة األحوال المدنية إبداء رأيه بقرار مسبب يعلن 
به صاحب الشأن كتابة خالل ثالثين يوما من رفع 

في حالة رفض مدير التظلم إليه، ولصاحب الشأن 
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في حالة رفض مدير إدارة األحوال المدنية  -
لمدير الشأن صاحب تسجيل الواقعة يتظلم 

مصلحة األحوال المدنية في ذات المواعيد 
 . السابقة

حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن في  -
على قاضي األمور الوقتية عرض األمر 

بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها قسم 
  السجل المدني.

إدارة األحوال المدنية تسجيل الواقعة أن يتظلم لمدير 
مصلحة األحوال المدنية في ذات المواعيد السابقة. 
وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض 
األمر على قاضي األمور الوقتية بالمحكمة الجزئية 

 التي يقع في دائرتها قسم السجل المدني. 

 سقوط قيد الوفاة للمصريني باخلارجرابعا : 
 ؟مىت تعترب الواقعة ساقط قيد وفاة 

تعتبر واقعة الوفاة ساقطة قيد اذا لم يبلغ عنها خالل ثالثة 
 اشهر

 من الالئحة التنفيذية  39المادة 
تعتبر واقعة الوفاة ساقطة قيد اذا لم يبلغ عنها خالل ثالثة 

قيد الوفاة نفس اشهر ويتبع في شأن طلبات قيد ساقطي 
االجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة علي ان 
يكون الطلب مصحوبا بشهادة الوفاة الصادرة من الدولة 
التي حدثت الوفاة علي ارضها ويقدم الطلب علي النموذج 
المعد لذلك لقسم سجل مدنى المواطنين بالخارج التمام 

 لي صاحب الشأن  اجراءات قيد الواقعة وتسليم شهادة الوفاة ا

  تقديم طلب قيد ساقط القيد  

يتعين علي صاحب الشأن تقديم طلب مرفقا به   -
 المستندات المؤيدة لصحة الواقعة 

يقدم الطلب علي النموذج المعد لذلك بالسجل او  -
 بالقنصلية 

 :المستندات الواجب تقديمها 
شهادة الوفاة الصادرة من الدولة التي حدثت الوفاة علي  -

 ارضها 
واالجراءات تقديم الطلب لالجهة التي يتوجه اليها الطالب 

 )سؤال الحق(

 من الالئحة التنفيذية  39المادة 
تعتبر واقعة الوفاة ساقطة قيد اذا لم يبلغ عنها خالل ثالثة 

قيد الوفاة نفس اشهر ويتبع في شأن طلبات قيد ساقطي 
االجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة علي ان 
يكون الطلب مصحوبا بشهادة الوفاة الصادرة من الدولة 
التي حدثت الوفاة علي ارضها ويقدم الطلب علي النموذج 
المعد لذلك لقسم سجل مدنى المواطنين بالخارج التمام 

 لي صاحب الشأن اجراءات قيد الواقعة وتسليم شهادة الوفاة ا
 من الالئحة التنفيذية  38المادة 

تقدم طلبات قيد واقعات الميالد التي حدثت بالخارج ولم 
يبلغ عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل مدنى 
المواطنين بالخارج مرفقا بها شهادة الميالد الصادرة من 
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 9الجهة التي حدثت الوالدة علي ارضها طبقا لنص المادة 
  قانون من ال

 اذا كان الطالب مقيما باخلارج 
يقدم الطلب الي القنصلية المقيم بدائرتها مرفقا به  -

 المستندات 
 تقوم القنصلية بقيد الطلب في الدفتر المعد لذلك  -
تقوم القنصلية بارسال الطلب الي قسم سجل مدني  -

 المواطنين بالخارج 
 يقوم السجل باتباع اجراءات القيد المقررة  -

 من الالئحة التنفيذية  38المادة 
تقدم طلبات قيد واقعات الميالد التي حدثت بالخارج ولم 
يبلغ عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل مدنى 
المواطنين بالخارج مرفقا بها شهادة الميالد الصادرة من 

 9الجهة التي حدثت الوالدة علي ارضها طبقا لنص المادة 
 من القانون 

الطالب مقيما بالخارج يقدم الطلب الي  واذا كان -
القنصلية المصرية المقيم بدائرتها وعليها قيده بالدفتر 
الخاص وارساله الي قسم سجل مدنى المواطنين 

 بالخارج التباع االجراءات المقررة لذلك

 اذا كان الطالب موجودا مبصر 
 اذا كان الطالب يحمل المستندات 

 يتوجه الطالب الي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج  -
 تتبع اجراءات قيد عادية ويتسلم شهادة الميالد  -

 اذا كان ال يحمل مستندات 
 يتوجه للجهة الصحية التي يقيم بدائرتها  -
تقوم الجهة الصحية بارسال التبيلغ واالوراق الي قسم  -

 سجل مدنى المواطنين بالخارج 
مدنى االوراق علي اللجنة يعرض السجل المدني ال -

 المختصة
 تصدر اللجنة قرارها بالقيد  -
تكون التحريات بالرجوع الي الجهات الحكومية صاحبة  -

 الشأن 

 من الالئحة التنفيذية  38المادة 
تقدم طلبات قيد واقعات الميالد التي حدثت بالخارج ولم 
يبلغ عنها في المواعيد المقررة الي قسم سجل مدنى 

الخارج مرفقا بها شهادة الميالد الصادرة من المواطنين ب
 9الجهة التي حدثت الوالدة علي ارضها طبقا لنص المادة 

 من القانون 
اذا كان المواطن موجودا بأرض الجمهورية ويحمل  -

المستندات فعليه التقدم الي قسم سجل مدنى 
المواطنين بالخارج الذى عليه اتمام اجراءات ساقط 
 قيد ميالد عادية وتسليم شهادة الميالد لصاحب الشأن 

واذا كان المواطن موجودا بأرض جمهورية مصر  -
لصحة الواقعة  العربية وال يحمل المستندات المؤيدة

فعليه التقدم الي الجهة الصحية التي يقيم بدائرتها 
لتقدير سنه وارسال االوراق الي قسم سجل مدنى 
 المواطنين بالخارج التباع اجراءات العرض علي

اللجنة المختصة واصدار قرارها بالقيد وتكون 
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التحريات عن الواقعة بالرجوع الي الجهات الحكومية 
 صاحبة الشأن.
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 قيد الوفاةتصحيح او تغيري 
 1994لسنة  143في ضوء قانون االحوال المدنية المصرى رقم 
 1995لسنة  1121والئحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 

 الوفاة بقرار من اللجنة .تاريخ البيانات المسجلة المتعلقة بوقائع الوفاة مثل  تصحيحيتناول الفصل تغيير او  
 ؟ ما هي البيانات التي جيوز تصحيحها او تغيريها يف قيود االحوال املدنية

تغيير او تصحيح بيانات مسجلة متعلقة بوقائع  -
 . بقرار من اللجنة الوفاة

تغيير او تصحيح بيانات متعلقة بالجنسية او  -
)بناء علي وثائق صادرة من الدين او المهنة 

جهة االختصاص دون الحاجة الستصدار 
 . قرار من اللجنة

الزواج او تغيير او تصحيح بيانات متعلقة ب -
الطالق او اثبات النسب )بناء علي أحكام 

 صادرة من جهة االختصاص( 

 حوال المدنية من قانون األ 47المادة 
ال يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود األحوال 
المدنية المسجلة عن وقائع الميالد والوفاة وقيد األسرة 
إال بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص 

 عليها في المادة السابقة. 
ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة 

قيود األحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو المهنة أو في 
أو بطالنه أو التصادق أو الطالق أو التطليق أو التفريق 
الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق 

االختصاص دون حاجة الي استصدار  صادرة من جهة
 قرار من اللجنة المشار اليها.

 تغيري بيانات وقائع الوفاة
  اجلهة املختصة باستصدار قرار التغيري او التصحيح 

 اللجنة وتتكون من :
المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة  -

 من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار أو
 .النائب العام أحدهم، رئيسا

مدير إدارة األحوال المدنية بالمحافظة  -
 .أو من ينيبه

مدير مديرية الشئون الصحية   -
 .عضوين أو من ينيبهبالمحافظة 

 

 من قانون االحوال المدنية :  ٤٦مادة 
 :تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من 

المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه  - ١
 .وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا

 .مدير إدارة األحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه - ٢
مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من  مدير - ٣

 .عضوين ينيبه،
وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو 
تصحيح قيود األحوال المدنية المدونة في سجالت 
المواليد والوفيات، وقيد األسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد 
الميالد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خالل المدة 
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انون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ المحددة بالق
 .واقعة الميالد أو الوفاة

وتحدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات الخاصة بتقديم 
الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار 
الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم 

 (٢إصدار بما ال يجاوز عشرين جنيًها.)
 من قانون األحوال المدنية  47المادة 

ال يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود األحوال 
المدنية المسجلة عن وقائع الميالد والوفاة وقيد األسرة 
إال بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص 

 عليها في المادة السابقة.

 دور صاحب الشأن 
النموذج المعد تقديم طلب تغيير أو تصحيح القيد على  -

لذلك إلى قسم السجل المدني مرفقا به المستندات 
 . ةالمؤيد

استالم إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم السجل  -
 . المدني المختص

 

 التفيذية من الالئحة  28المادة 
تقدم طلبات تغيير أو تصحيح قيود األحوال المدنية إلى قسم 

المنصوص عليها في السجل المدني للعرض على اللجنة 
( من قانون األحوال المدنية وفي حالة التقدم 46المادة )

بطلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود األحوال المدنية 
( من 47المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة )

 ) :القانون تتخذ اإلجراءات التالية
 -:بمعرفة صاحب الشأن : أوال
القيد على النموذج المعد تقديم طلب تغيير أو تصحيح  -

لذلك إلى قسم السجل المدني مرفقا به المستندات 
  ة .المؤيد

استالم إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم السجل  -
   المدني المختص

 دور قسم السجل املدني  
تقديم طلب تغيير أو تصحيح القيد على النموذج المعد  -

المستندات لذلك إلى قسم السجل المدني مرفقا به 
  المؤيد

استالم إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم السجل  -
 المدني المختص

 من الالئحة التفيذية  28المادة 
تقدم طلبات تغيير أو تصحيح قيود األحوال المدنية إلى قسم 
السجل المدني للعرض على اللجنة المنصوص عليها في 

( من قانون األحوال المدنية وفي حالة التقدم 46المادة )
بطلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود األحوال المدنية 
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( من 47المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة ) 
 ) :نون تتخذ اإلجراءات التاليةالقا

 بمعرفة قسم السجل المدني المختص:  ثانيا
استالم الطلب مرفقا بالمستندات المؤيدة ومراجعة  -

صحتها ودرجة استيفائها وقيد ولطلب وتحرير إيصال 
 مبين به رقم وتاريخ القيد وتسليمه إلى صاحب الشأن

رسال الطلب والمستندات المؤيدة إلى إدارة شرطة ا -
 األحوال المدنية

ستالم بيان من إدارة شرطة األحوال المدنية بما يفيد ا -
 تصحيح القيود

 دور شرطة االحوال املدنية 
تقديم طلب تغيير أو تصحيح القيد على النموذج المعد  -

لذلك إلى قسم السجل المدني مرفقا به المستندات 
  المؤيد

السجل استالم إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم  -
 المدني المختص

 

 من الالئحة التفيذية  28المادة 
تقدم طلبات تغيير أو تصحيح قيود األحوال المدنية إلى قسم 
السجل المدني للعرض على اللجنة المنصوص عليها في 

( من قانون األحوال المدنية وفي حالة التقدم 46المادة )
بطلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود األحوال المدنية 

( من 47المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة )
 ) :القانون تتخذ اإلجراءات التالية

 -:بمعرفة إدارة شرطة األحوال المدنية:  ثالثا
استالم الطلب مرفقا بالمستندات المؤيدة من قسم   -

السجل المدني المختص وعرض طلب التصحيح 
مرفقا بالمستندات على اللجنة المنصوص عليها 
بالقانون الستكمال اإلجراءات المنصوص عليها في 

 ( من الالئحة25المادة )
ستالم قرار اللجنة في شأن تصحيح القيد مرفقا ا -

 بالطلب والمستندات
خطار مركز المعلومات بقرار اللجنة مرفقا بطلب ا -

 تصحيح القيد لتنفيذه
ستالم الطلب والمستندات المرفقة من مركز ا -

نسختين يقيد إجراء التصحيح المعلومات مع بيان من 
  .وإرسال نسخة منه إلى قسم السجل المدني المختص
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 دور اللجنة 
 ةاستالم طلب تصحيح القيد مرفقا بالمستندات المؤيد -

من مدير إدارة شرطة األحوال المدنية واتخاذ 
من  25ليها في المادة المنصوص ع اإلجراءات
 الالئحة .

يحددها رئيسها للنظر جتمع اللجنة في المواعيد التي ت -
 . في طلبات تغيير أو تصحيح قيود األحوال المدنية

صاحب الشأن أو مقدم الطلب أو من  اللجنة تستدعى -
 .ترى استدعاءه 

قيد  يعتمد من مدير إدارة شرطة األحوال المدنية   -
ويعلق بلصق الواقعة  اذا قررت اللجنة قيد الواقعة 

المركز أو القسم صورة منه بديوان مديرية األمن أو 
أو نقطة الشرطة ويجوز إعالن هذا البيان عن طريق 

 . نشره في الصحف أو إذاعته باإلذاعة الداخلية

 من الالئحة التفيذية  28المادة 
تقدم طلبات تغيير أو تصحيح قيود األحوال المدنية إلى قسم 
السجل المدني للعرض على اللجنة المنصوص عليها في 

نون األحوال المدنية وفي حالة التقدم ( من قا46المادة )
بطلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود األحوال المدنية 

( من 47المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة )
 ) :القانون تتخذ اإلجراءات التالية

 -:بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بالقانون  : رابعا
 ةالمؤيداستالم طلب تصحيح القيد مرفقا بالمستندات  -

من مدير إدارة شرطة األحوال المدنية واتخاذ 
( من 25المادة )اإلجراءات المنصوص عليها في 

 الالئحة
 من الالئحة التنفيذية 29المادة 

( من القانون 46جتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة )ت
في المواعيد التي يحددها رئيسها للنظر في طلبات تغيير أو 

األحوال المدنية المدونة في سجالت المواليد تصحيح قيود 
والوفيات وقيد األسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميالد والوفاة 
التي لم يبلغ عنها خالل المدة المحددة بالقانون ومضى 
 عليها أكثر من عام من تاريخ حدوث واقعة الميالد أو الوفاة

للجنة أن تستدعى صاحب الشأن أو مقدم الطلب أو  -
ى استدعاءه كما يجوز لها أن تجرى تحقيقا من تر 

تكميليا في حالة عدم كفاية المعلومات المتعلقة 
بالطلب ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها أو تكليف 

 الجهة اإلدارية بإجرائه
ذا قررت اللجنة قيد الواقعة يعد عنها بيانا كافيا يعتمد ا -

من مدير إدارة شرطة األحوال المدنية ويعلق بلصق 
رة منه بديوان مديرية األمن أو المركز أو القسم صو 

أو نقطة الشرطة ويجوز إعالن هذا البيان عن طريق 
 نشره في الصحف أو إذاعته باإلذاعة الداخلية
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ذا لم تقدم معارضة خالل سبعة أيام من تاريخ وا -
اإلعالن يصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ أما إذا قدمت 

الجلسة التالية معارضة فيعاد عرض الطلب في 
االعتراض وإصدار قرارها في هذا  لفحص أسباب

 الشأن. ويكون القرار مسببا ونهائيا
يجوز لمدير مصلحة األحوال المدنية عند وجود و  -

مبررات كافية طلب إعادة عرض الطلبات التي صدر 
فيها قرار على ذات اللجنة المصدرة له خالل المواعيد 

دارية إلعادة النظر المقررة للطعن على القرارات اإل
 .في هذه الطلبات وإصدار قرار مسبب بشأنها

 دور مركز املعلومات
 مرفقا بهتلقى القرار واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه  -

 . رقم وتاريخ قرار تصحيح القيد
خطار إدارة شرطة األحوال المدنية بتمام التنفيذ مرفقا ا -

ة الواقعبه بيان تفصيلي من نسختين عن تصحيح قيد 
. 

عداد اإلخطارات الالزمة للتجنيد ومصلحة األمن ا  -
 .العام

 من الالئحة التفيذية  28المادة 
تقدم طلبات تغيير أو تصحيح قيود األحوال المدنية إلى قسم 
السجل المدني للعرض على اللجنة المنصوص عليها في 

( من قانون األحوال المدنية وفي حالة التقدم 46المادة )
تغيير أو تصحيح قيد من قيود األحوال المدنية بطلب 

( من 47المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة )
 ) :القانون تتخذ اإلجراءات التالية

 -:بمعرفة مركز المعلومات:  خامسا
تلقى القرار واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه مع  -

 اإلشارة إلى رقم وتاريخ قرار تصحيح القيد
إدارة شرطة األحوال المدنية بتمام التنفيذ مرفقا خطار ا -

 .به بيان تفصيلي من نسختين عن تصحيح قيد الواقعة
 .عداد اإلخطارات الالزمة للتجنيد ومصلحة األمن العاما 
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 الطالقاشهاد الزواج و عقد
 من املسلمني واالقباطالديانة وامللة تحدى للمصريني املقيمني مبصر م بالنسبة

 1994لسنة  143في ضوء قانون االحوال المدنية المصرى رقم 
 1995لسنة  1121بالقرار الوزاري رقم والئحتة التنفيذية الصادارة 

 مدخل 
مسائل الزواج فرق قانون االحوال المدنية كقاعدة عامة بين القيد والتسجيل واستخراج الوثائق والمستندات، وفيما يخص 

 يتعين التفرقه بين والطالق 
 حدوث واقعة الزواج أو الطالق -

االحوال المدنية االخري اذا ان وقوع واقعة الزواج تختلف واقعه الزواج والطالق عن غيرها من الوقائع 
 د. العادات والتقالياالديان و ترتبط ارتباطا وثيقا ب والطالق

باتفاق العائالت فقط وتنتقل الزوجة الي مسكن الزوج لتبدأ العالقة الزوجية ففي الزواج: نجد انه يتم ذلك 
دون الحاجة  ومشهرا ومعترفا بهيقة يعتبر معلنا من معايشه وانجاب وما الي ذلك، وكان الزواج بهذه الطر 

 الي اية اجراءات توثيق او كتابة اية عقود، 
وفي الوقت الراهن توجد اشكال متعددة من طرق الزواج منها ما يسمي بالزواج المدني ، والزواج العرفي، 

اال اشكاال لتوثيق  ، وكافة هذه االشكال ما هيوالزواج بموجب عقد لدى محامي، والزواج علي يد مأذون 
 الواقعة واالعتراف بها واعطاء تلك العالقة الشكل القانوني الذي يحدد الحقوق وااللتزامات المتبادلة

وفي وقائع الطالق )عند المسلمين( فان واقعة الطالق تحدث عندما يوقع الزوج )او من بيده العصمة( يمين 
 يعتبر الطالق قد وقع وبه تنتهي العالقة الزوجية.  الطالق، او اكتملت االركان الشرعية ليمين الطالق

ومجرد ايقاع يمين الطالق وانتهاء العالقة الزوجية شرعا ال يترتب عليه التزامات قانونية بل يتعين اشهاده 
  ليأخذ الشكل القانوني. 

  توثيق واقعة الزواج او الطالق -
المعتمد )المأذون الشرعي لدي المسلمين، الكاهن  وهو اعطاء الواقعة الشكل القانوني ويكون ذلك لدي الموثق

 لدى االقباط( باالضافة الي الطالق بحكم المحكمة
 الواقعة وتسجيلهاقيده  -

قيد الواقعة وتسجيلها يقصد به ان تكون تلك الواقعة قد تم قيدها في سجل االحوال المدنية المعد لذلك، وتم 
 المصلحة لتسجيلها بالحاسب االليارسالها لمركز المعلومات التابع لذات 

 استخراج الوثائق -
استخراج الوثائق يقصد به استالم الوثائق الول مرة، او استخراج صور رسمية منها فيما بعد حال ضياعها، 
ويشترط لالستخراج ان تكون الواقعة قد قيدت وسجلت بالفعل بقاعدة بيانات مصلحة االحوال المدنية )مركز 

 المعلومات(
 -: تناول الموضوعات التاليةو 
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 توثيق واقعة الزواج او الطالق  -
 قيد واقعة الزواج او الطالق وتسجيلها  -
 استخراج صورة من قيد الزواج او الطالق المسجل -
 اثر عدم القيد او التسجيل  -

 وثيق عقد الزواج او اشهاد الطالق   :اوال 
الطالق للمصريني املقيمني مبصر متحدى اجلنسية ثيق عقد الزواج او اشهاد ما هي اجلهة املختصة بتو

 ؟ والدين وامللة
لدى الجهة المختصة  توثيق الزواج او الطالق يكون 

 -بالتوثيق وهي:
حال كون طرفي الزواج : الماذون الشرعى -

او الطالق من المسلمين المصريين 
المقيميين بمصر، والمأذون الشرعي هو 

 المعتمد لدى وزاره العدل.المأذون 
حال كون طرفي الزواج او  :كاهن الكنيسة -

االقباط متحدي الطالق من المصريين 
الملة، ويكون الكاهن كاهنا شرعيا اذا كان 
من جهة الكنيسة القبطية االرثوذكسية 

 ومرخصا له بمباشرة عقد الزاج
ا كانت الواقعة طالق اذ حكم المحكمة: -

قعة هي طالق اواذا كانت الو بحكم محكمة 
 بحكم محكمة 

وتكون المستندات الدالة علي صحة الواقعة والتي 
 تستخدم في التوثيق والتسجيل هي

 عقد زواج -
 او اشهاد طالق -
 او حكم محكمة -

باصدار  1955قرار وزير العدل لسنة من  18المادة 
 الئحة المأذونين الشرعيين

يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات 
الطالق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من 

 المصريين . 
باصدار  1955من قرار وزير العدل لسنة  19المادة 

 الئحة المأذونين الشرعيين
ال يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين 

 أجنبي الجنسية فيه غير مسلم أو 
 على  2008( من الئحه االقباط 15كما تنص الماده )

 –لمسلمين قانون االحوال الشخصية لغير امن  5المادة 
التي اقرها  األرثوذكسيي لألقباط الئحة األحوال الشخصية

 193مايو سنة  9في المجلس الملي 
تثبت الخطبة فى وثيقة يحررها كاهن من كهنة الكنيسة القبطية 

ج وتشتمل هذه الوثيقة األرثوذكسية مرخص له بمباشرة عقد الزو 
 ..على

 ؟ زواجالما هي شروط توثيق عقد 
 موثقيشترط علي الباالضافة الي الشروط الدينية 

 حتي يقوم بتوثيق عقد الزواج )المأذون او الكاهن(
 عام  18عن  الزوجيناال يقل سن  -

 من قانون االحوال المدنية  31المادة 
 18يبلغ من الجنسين لمن لم  يجوز توثيق عقد زواج ال

سنة ميالدية كاملة. ويشترط للتوثيق ان يتم الفخص الطبي 
للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من االمراض التي 
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تقديم نتيجة الفحص الطبي )الدال علي  -
خلوهما من االمراض التي تؤثر علي حياة 
( او صحة كل منهما او علي صحة نسلهما

الصادر من الجهات الصحية المرخص لها 
 بقرار وزير العدل 

ويعاقب الموثق تأديبيا حال توثيق زواج بالمخالفة 
 لهذين الشرطين. 

تؤثر علي حياة او صحة كل منهما او علي صحة نسلهما، 
ويصدر بتحديد االمراض  واعالمهما بنتيجة الفحص،

لها به قرار واجراءات الفحص وانواعه والجهات المرخص 
اقب تأديبيا كل من وثق زواجا عوي .من وزير العدل

  بالمخالفة الحكام هذه المادة. 

 )االجراءات بني املأذون واملواطنني( اجراءات توثيق الزواج لدي املأذون الشرعي 
ويقوم المأذون الشرعي باجراء ما يلي لتوثيق الزواج 

  -او الطالق :
لقيد وقائع  دافاتر 5يكون لدي المأذون  -

الزواج او الطالق او المراجعة يتسلمه من 
 المحكمة التابع لها 

ثبات بيانات طرفي الواقعة ، والرقم يقوم بإ -
عقد الزواج القومي لكل منهما بجميع نسخ 

ستيفاء باقي بياناتها او اشهاد الطالق وا
 وتحريرها 

يحرر المأذون وثائق الزواج واشهادات  -
 صور  3الطالق من اصل و 

يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على  -
كان  فإن بامضاءاتهمأصل وصور الوثائق 

أحدهم يجهل الكتابة والقراءة وجب أن يوقع 
 . بختمه ويصمة إبهامه

يسلم لكل من الزوجين صورة من وثيقة  -
الزواج او اشهاد الطالق ويسلم الثالثة ألمين 
السجل المدني ويبقي االصل محفظا 

  بالدفتر. 

من الئحة المأذونين الشرعيين الصادرة بقرار وزير  22مادة ال
 1727بالقرار الوزارى رقم  )المادة معدلة 1955العل سنة 

  2000لسنة 
يكون لدى كل مأذون خمسة دفاتر ، أحدها لقيد الزواج ، 
والثانى لقيد المصادقة على الزواج ، والثالث لقيد المراجعة 

د طلبات قيالطالق ، والخامس ل دلقيوالمصادقة عليها ، والرابع 
ايقاع الطالق واجراءات ندب الحكمين ، ويتسلم هذه الدفاتر 

 من المحكمة التابع لها 
من الئحة المأذونين الشرعيين الصادرة بقرار وزير  24مادة ال

 1955العل سنة 
على النماذج المرفقة بهذا القرار  –على المأذون أن يحرر 

الطالق والرجعة والمصادقة  وثائق الزواج واشهادات –
عليها فى نفس المجلس ويكون ذلك من أصل وثالث صور 

مين السجل ، يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة أل
  المدنى ، ويبقى األصل محفوظآ بالدفتر

من الئحة المأذونين الشرعيين الصادرة بقرار وزير  25مادة ال
  1955العل سنة 

لشهود على أصل وصور يجب أن يوقع أصحاب الشأن وا
الوثائق باءمضاءا تهم فاءن كان أحدهم يجهل الكتابة والقراءة 

  وجب أن يوقع بختمه ويصمة إبهامه

 واملواطنني(  الكاهناجراءات توثيق الزواج لدي كاهن الكنيسة )االجراءات بني 
من قانون االحوال الشخصية لغير المسلمين  32مادة ال  -: الكاهن باتخاذ ما يلي للزواجويقوم 

 1938المقر من المجلس الملي في 
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 تصدر الكاهن ترخيصا بإتمام العقد من -
الرئيس الدينى المختص بعد تقديم محضر 

 .الخطبة إليه
لقيد وقائع الزواج  ردقت الكاهنيكون لدي  -

 قسائم  3من اصل ثابت و
ثبات بيانات طرفي الواقعة ، والرقم يقوم بإ -

عقد الزواج القومي لكل منهما بجميع نسخ 
ستيفاء باقي بياناتها او اشهاد الطالق وا

 وتحريرها 
يقوم الكاهن بتالوة محتوى العقد علي  -

 جمهور الحاضرين 
 يقوم بالتوقيع علي اصل العقد والثالثة قسائم  -
يسلم كل طرف قسيمة وترسل الثالثة االي  -

الجهة الدينية الرئيسية )البطريركية او 
المطرانية او االسقفية( لحفظها بعد قيدها 
في السجل المعد لذلك ويبقي االصل الثابت 

  بالدفتر
 كل مطرانية أو أسقفية آخر كل شهر تقوم -

كشفا بعقود الزواج التى تمت فى  بارسال
  .دائرتها

قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصا بإتمام العقد 
 .محضر الخطبة إليهمن الرئيس الدينى المختص بعد تقديم 

من قانون االحوال الشخصية لغير المسلمين  34مادة ال
 1938المقر من المجلس الملي في 

لدى رئيس كل كنيسة دفتر قيد عقود للزواج أوراقه منمرة  يكون 
ومختومة بختم الطبريركية أو المطرانية أو األسقفية وكل ورقة 
منه تشتمل على أصل ثابت وثالث قسائم وبعد تحري العقد 
وإثباته على الوجه المتقدم ذكره فى المادة السابقة يتلى على 

ره، ويوقع على جمهور الحاضرين بمعرفة الكاهن الذى حر 
األصل والقسائم جميعا من الكاهن الذى باشر العقد ومن 
الكاهن الذى قام باإلكليل إذا كان غيره ، وتسلم أحد القسائم 
الثالث إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وترسل الثالثة إلى الجهة 

لحفظها ” البطريركية أو المطرانية أو األسقفية“الدينية الرئيسية 
دها فى السجل المعد لذلك ويبقى األصل الثابت بها بعد قي

 .بالدفتر عند الكاهن لحفظه
 ن االحوال الشخصية لغير المسلمينمن قانو 35مادة ال

 1938المقر من المجلس الملي في 
على كل مطرانية أو أسقفية أن ترسل إلى البطريركية فى آخر 

 .كل شهر كشفا بعقود الزواج التى تمت فى دائرتها

 ؟لدي املوثق املعتمد ما هو املستند الذي حتصل عليه بعد التوثيق   
يحصل كل طرف علي نسخة من عقد  -

الزواج او اشهاد الطالق من جهة التوثيق 
 من المأذون او الكاهن

 

 من الالئحة التنفيذية  22المادة 
 يتخذ بمعرفة السلطات المختصة بتوثيق العقود 

االشهادات من قلم استالم نسختين من العقود او  -
الكتاب بمحكمة االحوال الشخصية وتسليم نسخة 

 الي كل من طرفي الواقعة
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 القيد : ثانيا 
 ؟ما هي اجلهة املختصة بقيد وقائع الزواج والطالق 

 الموثق هو من يتولي كافة اجراءات القيد  -
ي قلم كتاب محكمة االحوال يكون القيد لد -

الشخصية بالتسيق بين الموثق وقلم الكتاب 
 مباشرة 

 من قانون االحوال المدنية  5 المادة
بقيد واقعتى تختص اقالم الكتاب بمحاكم االحوال الشخصيه 

من المواطنيين متحدى  طرفى العالقه اذا كانالطالق الزواج و 
 الديانه والمله.

 ؟)العالقة بني املوثق وقلم كتاب احملكمة(  ما هي اجراءات القيد 
يقوم الموثق بتقديم كافة ما سجله من وثائق  -

يوم من  15الي قلم كتاب المحكمة خالل 
 ابرام العقد او االشهاد 

 موثق جميع تسخ العقود واالشهاداتيرسل ال -
يقوم قلم الكتاب بقيد الواقعة في السجل  -

المعد لذلك واثبات رقم وتاريخ القيد بجميع 
 النسخ 

ارسال النسخ التي تقم قيدها داخل الحافظة  -
االسبوعية الي قسم السجل المدني المختص 
ليقوم السجل بالتسجيل وارسالها مرة اخري 
للقسم ويقوم القسم باارسالة الي الموثق 

 شأن ليسلمها لذوى ال

 من قانون االحوال المدنية  30المادة 
يجب على السلطات المختصة بتوثيق الوقائع المنصوص 

( من هذا القانون 5عليها في الفقرة األولى من المادة )
تقديم ما يسجلونه من وثائق على النماذج المعدة لذلك إلى 
قلم الكتاب بمحكمة األحوال الشخصية الذي حدثت بدائرته 

 الواقعة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها. 
القيد وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في الالئحة ويتم 

 التنفيذية

 الالئحة التنفيذية من  22المادة 
تتخذ االجراءات التالية عند قيد واقعات الزواج او الطالق 

المقيمين داخل البالد المتحدى الديانة والملة و للمواطنين 
 بمعرفة الجهات الموضحة بعد 

 -:وثيق العقودبمعرفة السلطات المختصة بتاوال: 
اثبات بيانات طرفي الواقعة ، والرقم القومي لكل  -

منهما بجميع نسخ العقود واالشهادات و استيفاء 
 باقي بياناتها وتحريرها 

ارسال جميع نسخ العقود او االشهادات الي قلم  -
 15الكتاب بمحكمة االحوال الشخصية خالل 

 يوم من تاريخ الواقعة 
او االشهادات من قلم استالم نسختين من العقود  -

الكتاب بمحكمة االحوال الشخصية وتسليم نسخة 
 الي كل من طرفي الواقعة

 -:بمعرفة قلم الكتاب بمحكمة االحوال الشخصية :ثانيا
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اشهادات الطالق من استالم عقود الزواج او  -
 بالتوثيق  السلطة المختصة

قيد الواقعة في السجل الخاص واثبات رقم وتاريخ  -
 القيد بجميع نسخ العقود او االشهادات وختمها 

ارسال نسخة من العقود او االشهادات مرفقة  -
بالحافظة االسبوعية الي قسم السجل المدني 

 المختص 
تسليم نسختين من العقد او االشهاد الي  -

 السلطات المختصة بالتوثيق 

 ؟يد واقعة الطالق ان كان قد وقع حبكم حمكمة ما هي اجراءات ق
 يقوم قلم كتاب المحكمة بقيدها مباشرة  -
ارسالها ضمن الحافظة االسبوعية الي قسم  -

 السجل المدني المختص 
اتباع كافة االجراءات المعتادة بالتفصيل  -

السابق بيانه وحتي ارسال الحافظة لقسم 
 السجل المدني 

 من قانون االحوال المدنية  32المادة 
لى أقالم الكتاب بمحاكم األحوال الشخصية قيد الوقائع ع

التي صدر بشأنها أحكام نهائية في مسائل الزواج أو 
الطالق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو البطالن أو 
الفسخ. وتدرج هذه الوقائع في اإلخطار األسبوعي الذي 

المدني في شأن وقائع الزواج  يرسل إلى قسم السجل
 ق.والطال

 )استكمال اجراءات القيد( التسجيل: ثالثا 
 ؟ما هي اجلهة التي تسجل لديها واقعة الزواج او الطالق 

مركز المعلومات التابع لمصلحة االحوال  -
قسم السجل المدنية بالتنسيق بينه وبين 

  المدني

 من قانون االحوال المدنية  6المادة 
تختص مصلحة االحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع 

االسره وصور من جميع قيود  وقيوداالحوال المدنية 
اليها فى المادتيين السابقتين فى  المشاراالحوال المدنيه 

سجالت الوقائع المقابله كما تختص باصدار شهادات 
الميالد والوفاه وبطاقات تحقيق الشخصيه وقيد االسره 

يع قيود االحوال المدنيه المسجله لديها على وصور من جم
 بهذا القانون والئحته التنفيذيه. النحو المبين

 ؟ ني قلم الكتاب وقسم السجل املدني()العالقة ب ما هي اجراءات التسجيل 
تقوم اقالم كتاب المحاكم بارسال حافظة  -1

اسبوعية بكافة الوقائع التي قيدت لديها من 
طالق او احكام عقود زواج او اشهادات 

  -6حوال المدنيةمن قانون اال 7 المادة
علي الجهات الصحيه واقالم كتاب محاكم االحوال الشخصيه 

العقارى ارسال اخطارات اسبوعيه عن  الشهرومكاتب توثيق 
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الي قسم السجل المدني  محاكم بالطالق
المقابل مرفقا بها نسخة من عقد الزواج او 

 اشهاد الطالق او حكم المحكمة بالطالق
م الحافظة يقوم السجل المدني باستال -2

 االسبوعية 
يقوم امين السجل المدني بختم كل الصور  -3

 بخاتم شعار الدولة
العقود ارسال الحافظة بداخلها نسخة من  -4

الي مركز المعلومات للتسجيل  واالشهادات
 بقاعدة البانات القومية 

ستالم الحافظة يقوم مركز المعلومات با -5
 والتسجيل والمراجعة 

طباعة البيانات ومراجعتها واعادتها لقسم السجل 
 المدني المختص 

يقوم مركز المعلومات بطباعة العقود  -6
واالشهادات وارسالها الي قسم السجل 

 دني المختص.  الم
من بيانات يتم  وعند تسجيل كل ماسبق -7

ويتم متابعة انشاء بيانات خاصه بكل اسره 
طبقا لما يرد من ما يطرأ عليها من تغيرات 

 بيانات لواقعات احوال مدنية )القيد العائلي(

وقائع االحوال المدنيه التى ابلغت عنها او قامت بقيدها الى 
تتضمن البيانات الخاصه بكل  اقسام السجل المدنى المقابل

عه وبياناتها التى تؤكد صحه الواقواقعه مؤيده بالمستندات 
  ثالث ايام من تاريخ ورود اال خطارات خالل وذلك 
 من الئحة المأذونين الشرعيين  33المادة 

ويجب على أمين السجل المدنى عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها 
( أن يختم كل صورة بخاتم 24على النحو المبين بالمادة )

 شعار الدولة الخاصة بالسجل المدنى
 من الئحة قانون االحوال المدنية  22المادة 

تتخذ االجراءات التالية عند قيد واقعات الزواج او الطالق 
المقيمين داخل البالد المتحدى الديانة والملة للمواطنين 

 بمعرفة الجهات الموضحة بعد 
 -بمعرفة قسم السجل المدني  المختص: : ثالثا

ة من نسخ بهااالسبوعية مرفقا  استالم الحافظة -
النهائية بالزواج او  العقد او االشهاد او االحكام

 الطالق من قلم كتاب المحكمة 
ارسال نسخة من العقد او االشهاد مرفقة  -

 الي مركز المعلومات االسبوعية بالحافظة 
استالم بيان تفصيلي عن الواقعات التي تم  -

لمطابقتها بالحافظة  بالحاسب االليتسجيلها 
 االسبوعية والتأكد من صحتها 

 -: بمعرفة مركز المعلومات:رابعا 
استالم الحافظة االسبوعية مرفقا بها نسخة من  -

العقود او االشهادات او االحكام النهائية بالزواج 
الطالق من اقسام السجل المدنى وتسجيلها  او

 علي الحاسب االلي 
اعادتها لقسم السجل طباعة البيانات ومراجعتها و  -

 المدني المختص 
انشاء سجل لبيانات االسرة ومتابعة ما يطرا علي  -

نات افرادها من تغيرات طبقا لما يرد من بيا
 لواقعات االحوال المدنية. 
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  صورة رمسية من عقد الزواج او اشهاد الطالق استخراج رابعا : 
 ؟ صورة رمسية منهالول مرة، واستخراج احلصول علي عقد الزواج او اشهاد الطالق كيف يتم 

اذا كان الول مرة: تصدر وثائق الزواج  -
والطالق من قلم كتاب المحكمة ويعد ذلك 
استثناءا من االصل العام باختصاص 

كافة وثائق االحوال  باصدارالمصلحة 
 المدنية 

يكون  اذا كان طلب استخراج صورة رسمية -
 من مصلحة االحوال المدنية 

 من قانون االحوال المدنية  33المادة 
( من هذا القانون تصدر وثائق 17استثناء من حكم المادة )

الزواج والطالق ألول مرة من أقالم الكتاب بمحاكم األحوال 
الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري، وتختص مصلحة 
األحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع، ويحدد وزير 

منه إجراءات ورسوم اإلصدار بما ال يجاوز  الداخلية بقرار
 .عشرة جنيهات

 من قانون االحوال المدنية  17المادة 
من  االنتهاءتختص مصلحة االحوال المدنية دون غيرها فور 

اتمام قاعدة البيانات باصدار جميع وثائق وصور القيود 
المشار اليها في هذا القانون، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه 

 تاريخ االنتهاء من قاعدة البيانات 

 ؟من له احلق يف طلب استخراج صورة رمسية من وثيقة عقد زواج او اشهاد طالق 
شخص ان يستخرج صورة رسمية من وثيقة يحق الى 

 عقد الزواج او اشهاد الطالق اذا 
 اذا كانت خاصة به شخصيا  -
خاصة بأحد اصولة )االب او االم او الجد  -

 او الجدة( 
خاصة بأحد فروعه )االبن او االبنة او  -

 الحفيد او الحفيدة(

ويجوز باستثناء من مدير مصلحة االحوال المدنية او 
صورة رسمية لكل ذي شأن السباب  من ينيبه اعطاء

 يقدرها
لجهات القضائية طلب استخراج صور كما يحق ل

  سميةر 

 حوال المدنيةمن قانون اال 8 المادة
الي شخص ان يستخرج من مصلحة االحوال مدنية او فروعها 

المتعلقه به او باصوله او بفروعه من قيود وقائع صورة رسمية 
 .او بازواجه

من اى قيد من هذه وللجهات القضائية طلب صوره رسميه 
 .القيود

ويجوز لمدير المصلحه االحوال المدنيه او من ينيبه اعطاء 
لكل ذى شان من غير الصور المشار اليها فى الفقره السابقه 

 من تقدم ذكرهم.
وتحدد الالئحة التنفيذيه واجراءات طلب استخراج صور القيود 

ال يجاوز خميه جنيهات وتصدر كل  ورسوم استخراجها بما
 من شهاده ميالد وشهاده الوفاه الول مره بالمجان 

 ؟ما هي اجراءات طلب استخراج صورة من وثيقة عقد زواج او اشهاد طالق 
يشترط اوال ان يكون المستند المراد استخراج  -

 صورة منه مسجال بمصلحة االحوال المدنية 
 حوال المدنيةمن قانون اال 8المادة 

وتحدد الالئحة التنفيذيه واجراءات طلب استخراج صور 
جنيهات  خمسةالقيود ورسوم استخراجها بما ال يجاوز 
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تقديم طلب الي قسم السجل المدني  -
 المختص علي النموذج المعد لذلك 

يؤشر رئيس قسم السجل المدنى بالقبول  -
اذا كان  الستخراج صورة القيد المطلوب

مقدم الطلب ممن لهم الحق في االستخراج 
 )كما جاء بالسؤال السابق(

د ايصاال ويتم تسليم طالب الطلب صورة القي -
 كعلي النموذج المعد لذل

ترسل طلبات الحصول علي صور القيود  -
الي مركز المعلومات بحافظة الستخراج 
صور القيود المطلوبة واعادتها القسام 

 السجل المدنى 
استالم الصور تتولي اقسام السجل المدنى  -

 تسليمها الصحاب الشأنالمستخرجه 
 بموجب االيصال 

وتصدر كل من شهاده ميالد وشهاده الوفاه الول مره 
 بالمجان
 من الالئحة التنفيذية  8المادة 

يقدم طلب الحصول علي صور قيود االحوال المدنية 
ية وفروعها علي النموذج المسجلة بمصلحة االحوال المدن

المعد لذلك الي رئيس قسم السجل المدنى بعد قيدها في 
 الدفاتر المعدة لذلك

واذا كان مقدم الطلب من المنصوص عليهم في الفقرة 
من القانون يؤشر رئيس قسم  8االولي او الثانية من المادة 

السجل المدنى بالقبول الستخراج صورة القيد المطلوب ويتم 
الب الطلب صورة القيد ايصاال علي النموذج المعد تسليم ط

لذلك، وترسل طلبات الحصول علي صور القيود الي مركز 
المعلومات بحافظة الستخراج صور القيود المطلوبة 
واعادتها القسام السجل المدنى التي تتولي تسليمها 

 الصحاب الشأن
وتعرض علي مدير مصلحة االحوال المدنية الطلبات التي 

من القانون  8تقدم اعماال لنص الفقرة الثالثة من المادة 
للتحقق من مدى توافر وجود مصلحة جادة لدى الطالب 

 واصدار القرار الالزم بهذا الشأن. 

 ؟طالق استخراج صورة من وثيقة عقد زواج او اشهاد رسوم ما هي 
صورة رسمية من اي قيد من قيود االحوال استخراج 

المدنية يكون بمقابل رسم يحدد بقرار، تتغير هذه الرسوم 
 علي اوقات متقاربة

ويمكن التعرف علي الرسوم المحددة للخدمات بزيارة ايا 
 من المواقع ذات الصلة ومنها 

موقع بوابة الحكومة المصرية  .1
www.egypt.gov.eg 

مصلحة االحوال المدنية  –موقع وزارة الداخلية  .2
www. cso.moi.gov.eg 

 www. psm.gov.egموقع الخدمات العامة  .3

 حوال المدنيةمن قانون اال 8المادة 
وتحدد الالئحة التنفيذيه واجراءات طلب استخراج  ... 

 خمسةصور القيود ورسوم استخراجها بما ال يجاوز 
د وشهاده الوفاه الول جنيهات وتصدر كل من شهاده ميال

 مره بالمجان. 
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ومن موقع مصلحة االحوال المدنية في تاريخ الزيارة 
 يتبين ان  2021يونيو 7

 جنيه  63:  وثيقة زواج -
 جنيه  63:  وثيقة طالق -

 عدم توثيق الزواج او الطالق واثره 
 عدم توثيق الزواج اوال: 

يترتب علي عدم التوثيق انعدام امكانية القيد فطالما لم يلجأ الزوجان الي موثق معتمد )مأذون او كاهن(  -
 فلن تتم اجراءات القيد والتسجيل وبالتبعية ال يمكن ان يستخرج الزوجان سمة اية اوراق تثبت العالقة الزوجية. 

يحدث في الواقع العمل وقوع زواج بموجب عقد عرفي وهنا يتعين علي من له المصلحة ان يتخذ االجراءات  -
 القانونية نحو اثبات هذا الزواج 

عقد الزواج لدى محامي يعامل معاملة العقود المدنية بما ورد فيه من حقوق والتزامات، والمنازعات التي قد  -
 تطرأ بشأنه تنظر امام القضاء المدني 

 عدم توثيق او قيد الطالق   :ثانيا
م توثيقه ال يعتد به قانونا وان كان معتدا به شرعا ويجب ان يت )من دون موثق(وقوع الطالق بين الزوجين  -

 باالشهاد لدى الموثق المعتمد او امام المحكمة بموجب دعوى اثبات طالق حتي يترتب عليه اثاره القانونية  
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 عقد الزواج وإشهاد الطالق
 اذا كان احد طريف العالقة اجنبيا

 او كان الطرفان مصريان واختلفا يف الدين او امللة
 1994لسنة  143في ضوء قانون االحوال المدنية المصرى رقم 
 1995لسنة  1121والئحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 

 توثيقالاوال : 
 ؟ بالتوثيقما هي اجلهة املختصة 

القاعدة هي ان مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة 
الشهر العقاري تختص بتوثيق جميع المحررات عدا 
المستثناة )زواج وطالق المصريين المسلين او غير 
المسلمين متحدي الدين والملة( وعلي ذلك فان تلك 

 المكاتب تختص بالتوثيق 
اذا كان احد طرفي العالقة الزوجية مصريا  -

 وكان الطرف االخر اجنبيا، 
او اذا كان الطرفان مصريان واختلفا في الدين  -

 او الملة 
ومكاتب التوثيق هي مكاتب تم انشائها بموجب 

وتتبع مصلحة الشهر  1947 لسنة 68القانون رقم 
 العقاري.

ورتب قانون التوثيق حماية خاصة للمرأة المصرية 
 حال زواجها من اجنبي كما سيلي بيانه

 بشأن التوثيق  1947لسنة  68من قانون  1المادة 
تنشأ مكاتب تتولي توثيق المحررات التي يقضي القانون او 
يطالب المتعاقدون بتوثيقها وتتبع هذه المكاتب مصبحة الشهر 

 العقاري 
 بشأن التوثيق  1947لسنة  68 من قانون  3ة مادال

وذلك فيما عدا عقود  جميع المحرراتتتولى المكاتب توثيق 
الزواج واشهادات الطالق والرجعه والتصادق على ذلك الخاصه 
بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي 
الطائفة والملة ويتولى توثيق عقود الزواج والطالق بالنسبه الى 

والملة )موثقون  المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة
منتدبون( يعنيون بقرار من وزير العدل ويضع الوزير الئحة تبين 
التعيين في وظائف الموثقين المنتدبين واختصاصتهم وجميع ما 
يتعلق بهم ويستحق على عقود الزواج المذكور )رسم( طبقا 

% على مقدم 2المشار اليها و 1944لسنة   91 للقانون رقم
 ومؤخر الصداق

 الشروط الواجب اتباعها عند توثيق عقد زواج مصرية من اجنبي ؟ ما هي 
 .حضور األجنبى بشخصه عند إجراء توثيق العقد .1
ال يجاوز فارق السن بين المتعاقدين خمسا أ .2

 .وعشرين سنة
تقديم األجنبى شهادتين صادرتين من الجهة  .3

المختصة فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو من 
 قنصليتها فى جمهورية مصر العربية 

  تفيد إحداهما أنها ال تمانع من الزواج 

المعدلة بشأن التوثيق  1947لسنة  68من قانون   5المادة 
  1976لسنة  103بالقانون رقم 

قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية  على الموثق يجب
المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم. فإذا كان محل التوثيق 
عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه فيجب على الموثق 

 -:قبل إجراء التوثيق أن يتثبت كذلك من توافر الشروط اآلتية
 .حضور األجنبى بشخصه عند إجراء توثيق العقد -
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  وتتضمن األخرى بيانات عن تاريخ وجهة
ميالده وديانته ومهنته والبلد المقيم به وحالته 

الزواج وعدد االجتماعية من حيث سبقه 
ناء وحالته المالية ومصادر الزوجات واألب

 .دخله
  وبشرط التصديق على كل من الشهادتين من

 .السلطات المصرية المختصة
تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميالده فإن تعذر  .4

ذلك وجب على األجنبى تقديم أية وثيقة رسمية 
تقوم مقامها ووجب على المصرية تقديم صورة 

 .اقعة قيد الميالدرسمية من و 

يجاوز فارق السن بين المتعاقدين خمسا وعشرين ال أ -
 .سنة

تقديم األجنبى شهادتين صادرتين من الجهة المختصة  -
فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو من قنصليتها فى 
جمهورية مصر العربية تفيد إحداهما أنها ال تمانع من 
الزواج وتتضمن األخرى بيانات عن تاريخ وجهة 

البلد المقيم به وحالته ميالده وديانته ومهنته و 
االجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات 
واألبناء وحالته المالية ومصادر دخله، وبشرط 
التصديق على كل من الشهادتين من السلطات 

 .المصرية المختصة
تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميالده فإن تعذر ذلك  -

مقامها  وجب على األجنبى تقديم أية وثيقة رسمية تقوم
ووجب على المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة 

 .قيد الميالد

 هل جيوز التجاوز عن اي من الشروط الواجبة لتوثيق زواج املصرية بأجنبي ؟ 
المعدلة بشأن التوثيق  1947لسنة  68من قانون   5المادة  نعم يجوز بقرار من وزير العدل او من يفوضه 

  1976لسنة  103بالقانون رقم 
ويجوز بناء على قرار من وزير العدل أو من يفوضه التجاوز 

 عن كل أو بعض الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد

 هل جيوز ملوظف التوثيق رفض توثيق واقعة الزواج او الطالق ؟ 
لموظف رفض توثيق الزواج او يجب علي انعم 

  الطالق اذا
عدم توافر االهليه او الرضا او اذا تبين  -

 لصفات او السلطات لدى المتعاقدينا
او عدم توافر الشروط المبينة في الفقرة الثانيه  -

 (  5من الماده ) 
او اذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر  -

 البطالن 

المعدلة بشأن التوثيق  1947لسنة  68من قانون   6 مادهال
  1976لسنة  103بالقانون رقم 

اذا اتضح للموثق عدم توافر االهليه او الرضا او الصفات او 
السلطات لدى المتعاقدين او عدم توافر الشروط المبينة في الفقرة 

المطلوب توثيقه  ( او اذا كان المحرر 5الثانيه من الماده ) 
ظاهر البطالن وجب على الموثق ان يرفض التوثيق واخطار 
ذووي الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه ويوضح فيه اسباب 

 .الرفض
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اخطار ذووي الشأن وفي هذه الحالة يتعين عليه 
فيه اسباب بالرفض بكتاب موصى عليه ويوضح 

 .الرفض

 كيف يتم التظلم من رفض الطلب ؟
تظلم امام قاضي االمور الوقتية ليكون ا -

 بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق بدائرتها 
ايام من ابالغ  10يكون التظلم في خالل  -

 الرفض اليه 
وله ان يطعن في قرار القاضي امام غرفة  -

 المشورة بالمحكمة االبتدائية 

المعدلة بشأن التوثيق  1947لسنة  68من قانون  7ة مادال
 1976لسنة  103بالقانون رقم 

لمن رفض توثيق محرره ان يتظلم الى قاضي االمور الوقتية 
التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها وذلك في خالل بالمحكمة 

 . عشرة ايام من ابالغ الرفض اليه
وله ان يطعن في القرار الذي يصدره امام غرفه المشورة 
بالمحكمة االبتدائية وقرار القاضي او غرفه المشورة ال يحوز قوة 

 .الشييء المقضي به في موضوع المحرر

 استالم احملرر املوثق من مكتب التوثيق 
تسلم صورة المحررات التي تم توثيقها  -

 فقط الصحاب الشأن 
ولكن يجوز تسليم صورة من المحرر للغير  -

بعد الحصول على اذن من قاضي االمور 
الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في 

 دائرتها
اليجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر و  -

الموثق لصاحب الشأن الذي تسلم الصورة 
التنفيذية االولى اال بحكم من محكمه المواد 
 الجزئية التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها ، 

وتحكم المحكمه في المنازعة المتعلقة بتسليم  -
الصورة التنفيذية الثانية بناء على صحيفة 

 خر د الخصوم الى خصمة االتعلن من اح

بشأن التوثيق المعدلة  1947لسنة  68من قانون  8المادة 
  1976لسنة  103بالقانون رقم 

ال تسلم صورة المحررات التي تم توثيقها اال الصحاب الشأن 
بعد الحصول اال ولكن يجوز تسليم صورة من المحرر للغير 

يقع مكتب  على اذن من قاضي االمور الوقتية بالمحكمة التي
 التوثيق في دائرتها

المعدلة بشأن التوثيق  1947لسنة  68من قانون  9المادة  
  1976لسنة  103بالقانون رقم 

اليجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق لصاحب 
الشأن الذي تسلم الصورة التنفيذية االولى اال بحكم من محكمه 

ثيق في دائرتها ، وتحكم المواد الجزئية التي يقع مكتب التو 
المحكمه في المنازعة المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية 

 .بناء على صحيفة تعلن من احد الخصوم الى خصمة االخر

 اجراءات التوثيق الواجب اتباعها من قبل ذوى الشأن 
الذي  وجه ذوى الشأن الي مكتب التوثيق يت -

  حدثت بدائرته الواقعة 

 1994لسنة  143رقم  من قانون االحوال المدنية 31ادة الم
على ذوى الشأن تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها في الفقرة 

من هذا القانون الى مكتب التوثيق بالشهر  ٥الثانية من المادة 
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يوما من   15خالل ان يتوجه خالل  بيج -
 على النماذج المعدة لذلك الواقعة  تاريخ تسجيل

الذي حدثت بدائرته الواقعة خالل خمسة عشر يوما من العقاري 
  سجيلها على النماذج المعدة لذلك تاريخ ت

 اجراءات التوثيق من قبل مكتب التوثيق 
التحقق من بيانات طرفي الواقعة والرقم القومي  -

للطرف المصري ورقم جواز السفر وجهة 
اصداره اذا كان احد طرفي الواقعة اجنبيا 
بجميع نسخ العقود او االشهادات واستيفاء باقي 

 بياناتها 
القيد بسجلي الزواج او الطالق واثبات رقم  -

وتاريخ القيد بجميع نسخ العقود او االشهادات 
 تحرير الحافظة االسبوعية للواقعات   تمهاوخ

ارسال نسخة من العقد او االشهاد مرفقا  -
بالحافظة االسبوعية للواقعات الى قسم السجل 

 المدني المختص 
تسليم نسخة من العقد او االشهاد  الى كل من  -

 طرفي الواقعة 
 حفظ نسخة من العقد او االشهاد -

 االحوال المدنيةمن قانون  31ادة المالفقرة االولي من 
ويجب على الموظف المختص بمكتب التوثيق بالشهر 
العقاري التحقق من اثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة 
اصدارها او الرقم القومي وتاريخ الميالد وجهته بالنسبة 
لطرفي الواقعة او رقم جواز السفر وجهة اصداره اذا كان 
احد طرفي الواقعة اجنبيا ويتم القيد وفقا لالجراءات 

 صوص عليها في الالئحة التنفيذية المن

 ة من الالئحة التنفيذي 23مادة رقم ال
تتخذ االجراءات التالية عند قيد واقعات الزواج او الطالق 
للمقيمين داخل البالد بين مختلفي الجنسية او الديانة او 
الملة وكان احد طرفي العالقة مصريا وذلك بمعرفة الجهتين 

 المذكورتين بعد . 
 بمعرفة مكتب التوثيق بالشهر العقاري : أوال 

التحقق من بيانات طرفي الواقعة والرقم القومي للطرف  -
المصري ورقم جواز السفر وجهة اصداره اذا كان احد 
طرفي الواقعة اجنبيا بجميع نسخ العقود او االشهادات 

 واستيفاء باقي بياناتها 
يد القيد بسجلي الزواج او الطالق واثبات رقم وتاريخ الق -

تحرير   بجميع نسخ العقود او االشهادات وختمها
 الحافظة االسبوعية للواقعات 

ارسال نسخة من العقد او االشهاد مرفقا بالحافظة  -
 االسبوعية للواقعات الى قسم السجل المدني المختص 

تسليم نسخة من العقد او االشهاد  الى كل من طرفي  -
 الواقعة 

 حفظ نسخة من العقد او االشهاد  -
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يتبع يف شأن التسجيل واستخراج صورة رمسية من الوقائع املسجلة االجراءات املعتادة واملنصوص عليها 

 السابق  بالفصل
 
 

 والتسجيل واستخراج صور رمسية القيد : ثانيا 
 ؟ ما هي اجلهة املختصة بقيد وقائع الزواج والطالق

 مكاتب التوثيق بالشهر العقاري  
 

 من قانون االحوال المدنية  5 المادة( من 2الفقرة )
وتختص مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بقيد واقعتي الزواج 

احد طرفي العالقة اجنبيا او كان احد طرفي  والطالق اذا كان 
ين واختلفا في الديانة او العالقة اجنبيا او كان الطرفان مصري

 . الملة

 ؟ ما هي اجراءات القيد
 ة من الالئحة التنفيذي 23مادة رقم ال تتبع اجراءات القيد والتسجيل المعتادة 

 -ص:بمعرفة قسم السجل المدني المختثانيا : 
 االجراءات المنصوص عليها في المادة السابقةتتخذ ذات 

 من الالئحة(  22)المادة 

 ؟ما هي اجراءات قيد واقعة الطالق ان كان قد وقع حبكم حمكمة 
 يقوم قلم كتاب المحكمة بقيدها مباشرة  -
ارسالها ضمن الحافظة االسبوعية الي  -

 قسم السجل المدني المختص 
اتباع كافة االجراءات المعتادة بالتفصيل  -

السابق بيانه وحتي ارسال الحافظة لقسم 
 السجل المدني 

 من قانون االحوال المدنية  32المادة 
على أقالم الكتاب بمحاكم األحوال الشخصية قيد الوقائع 
التي صدر بشأنها أحكام نهائية في مسائل الزواج أو الطالق 

لجسماني أو البطالن أو الفسخ. أو التطليق أو التفريق ا
وتدرج هذه الوقائع في اإلخطار األسبوعي الذي يرسل إلى 

 قسم السجل المدني في شأن وقائع الزواج والطالق.
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 الطالقاشهاد الزواج و قدع
 مصرخارج للمصريني املقيمني  بالنسبة

 1994لسنة  143في ضوء قانون االحوال المدنية المصرى رقم 
 1995لسنة  1121والئحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 

 زوجية بينهما تسجيل اتفاق إرادة ذكر وأنثي مكتملين للشروط الشرعية والمدنية علي إنشاء عالقة هو الزواج -
إعطاء الصفة الرسمية وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية علي زواج تم عقده  فهو الزواج علي التصادق أما -

 بيةفي تاريخ سابق بواسطة جهات دينية مختصة أو بواسطة سلطات مدنية لدولة أجن
 وما حيدث يف زواج او طالق املصريني باخلارج هو ما يلي 

  حدوث الواقعة  -
القنصلية او قسم سجل مدني المواطنين بالخارج بحدوث واقعة الزواج او الي ار ويكون االخط االخطار بها -

 الطالق 
بالتنسيق بين القنصلية ومصلحة االحوال المدنية  وتسجيلها بمركز المعلومات: ويكون ذلك  الواقعة بمصر قيد -

 ليتسني للمواطنين بعد ذلك استخراج صور رسمية من القيود
 املواد املنظمة لزواج وطالق املصريني باخلارج 

 من قانون األحوال المدنية:   9مادة 
العربية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت في دولة أجنبية ألحد مواطني جمهورية مصر 

 .ألحكام قوانين تلك الدولة بشرط أال يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية
                                                                                                                                                     ةمن قانون األحوال المدني 10ادة م

قنصليات جمهورية مصر العربية سجالت لقيد التبليغات عن وقائع األحوال المدنية وطلبات الحصول على تمسك 
البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج. وتنظم الالئحة التنفيذية اإلجراءات التي تتبع في 

 هذه األحوال
 :من قانون األحوال المدنية 60 مادة

على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طالقه التي حدثت بالخارج خالل ثالثة أشهر من تاريخ يجب  
حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج. وتنظم الالئحة التنفيذية إجراءات 

 .إصدار وثيقة الزواج أو الطالق من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن القيد حتى
 :من قانون األحوال المدنية 63مادة 

قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج أو أقسام سجل مدني المواطنين بالخارج بتحصيل الرسوم أو مقابل الخدمة تقوم  
 .( من هذا القانون 18لصالح الصندوق المنصوص عليه في المادة ) المنصوص عليها في هذا القانون 

 من الالئحة التنفيذية من قانون االحوال المدنية: 37مادة 
 إذا حدثت واقعات الزواج و الطالق للمواطنين خارج البالد تتخذ االإجراءات التالية:
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 -: بمعرفة طرفي الواقعة: أوال
تقديم المستندات المؤيدة لحدوث الواقعة مرفقة بإخطار خالل ثالثة أشهر من حدوث الواقعة إلي القنصلية المصرية -

. أو إلي قسم سجل مدني المواطنين بالخارج مباشرة عن طريق البريد المسجل في حالة عدم قنصلية بالبلد الذي يقيم 
 به المواطنين 

 -:بمعرفة القنصلية المصرية:  ثانيا
 إستالم إخطار الواقعة المرفق بالمستنات المؤيدة من طرفي الواقعة-
ثبات الرقم القومي للزوج و الزوجة ÷علي القنصلية أن تتأكد من تمتع أحد الزوجين أو كالهما بالجنسية المصرية و -

عقد و الشروط علي النسخ األربع و لتثبيت من صدور وثيقة الزواج و الطالق من جهة رسمية مع توفر أركان ال
 الشكلية و الموضوعية التي تشترطها وزارة العدل و التحقق من عدم مخالفة القوانين المصرية

تحرير نموذج الزواج أو نموذج الطالق و إعتماده من القنصل و ختمه بختم القنصلية و قيد الواقعة في الدفتر -
 الخاص بذلك

 ن بالخارجإرسال أوراق الواقعة إلي قسم سجل مدني المواطني 
 إستالم بيان القيد المرسل عن طريق قسم سجل مدني المواطنين بالخارج و إستيفاء قيد الواقعة بالدفتر الخاص-

 -بمعرفة قسم سجل مدني المواطنين بالخارج: : ثالثا
 المصرية إستالم إخطار الواقعة مرفقا بالمستندات المؤيدة و البيان المعتمد بالواقعة المرسلة عن طريق القنصلية-
 إخطار مركز المعلومات لتسجيل الواقعة -
 إستالم بيان قيد الواقعة و إرساله إلي القنصلية المصرية-
 حفظ مستندات الواقعة-

 :من الالئحة التنفيذية من قانون األحوال المدنية 40مادة 
 التالية:يتبع في شأن إصدار صور قيود واقعات األحوال المدنية للمواطنية بالخارج اإلجراءات 

 -بمعرفة صاحب الشأن: : أوال
 تقديم طلب إستخراج صورة القيد المطلوبة علي النموذج المعد لذلك إلي القنصلية التي يقيم في دائرتها-
 إستالم إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من القنصلية-
 دني المواطنين بالخارج مباشرةإستالم صورة القيد المطلوبة من القنصلية التي يقيم في دائرتها أو من قسم سجل م-

 -بمعرفة القنصلية: :ثانيا
إستالم طلب إستخراج صورة القيد المطلوبة مرفقا به النموذج المعد لذلك من صاحب الشأن وقيد الطلب بالدفتر -

 المعد لذلك
 تحرير إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب و تسليمة إلي صاحب الشأن-
 لمواطنين بالخارجإرسال الطلب إلي قسم سجل مدني ا-
 إستالم صورة القيد المطلوبة من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج-
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 تسليم صورة القيد المطلوبة إلي صاحب الشأن-
 ار لحساب مصلحة األحوال المدنية  تحصيل الرسوم المقررة و تكاليف اإلصد-

    بالخارجني بسجل مدني المواطنين بمعرفة قسم التسجيل المد:  ثالثا
إستالم طلب إستخراج صورة القيد المطلوبة علي النموذج المعد لذلك من القنصلية أو من صاحب الشأن مباشرة   -

 عد لذلك في حالة عدم وجود قنصلية و قيد الطلب بالدفتر الم
 إحالة الطلب إلي مركز المعلومات إلعداد صورة القيد    -
إستالم صورة القيد المطلوبة وإرسالها إلي القنصلية أو إلي صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم وجود قنصلية  -

                                                                                                          بعد سداد الرسوم المقررة                                                     
 حدوث واقعة الزواج او الطالق باخلارج وتوثيقه: اوال 

 ؟كيف تتم واقعة الزواج او الطالق باخلارج 
تسجيل اتفاق إرادة ذكر وأنثي  هو الزواج -

مكتملين للشروط الشرعية والمدنية علي إنشاء 
 زوجية بينهما عالقة

إعطاء الصفة  فهو الزواج علي التصادق أما -
الرسمية وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية علي 

جهات زواج تم عقده في تاريخ سابق بواسطة 
بواسطة سلطات مدنية لدولة مختصة أو  دينية

 أجنبية

 من الالئحة التنفيذية 37المادة 
من تمتع أحد الزوجين أو  القنصلية تتأكد -

ثبات الرقم القومي اكالهما بالجنسية المصرية و 
 للزوج و الزوجة علي النسخ األربع 

والطالق من أصدور وثيقة الزواج التأكد من  -
فر أركان العقد و الشروط اجهة رسمية مع تو 

الشكلية و الموضوعية التي تشترطها وزارة 
العدل و التحقق من عدم مخالفة القوانين 

 المصرية

هل يتعني علي املصريني املقيميني باخلارج االخطار حبدوث الواقعة وطلب قيدها بالسجالت املصرية؟ 
 ؟ وما اثر ذلك  

االخطار بحدوث واقعة الزواج والطالق  -
  وجوبيامر للمصريين المقيمين بالخارج هو 

واثر عدم االخطار هو عدم امكانية قيد الواقعة  -
 بالسجالت المصرية 

قيدها بالسجالت المصرية ال يمكن  ونتيجة لعدم -
ة من يمستقبال للزوجين استخراج اي صورة رسم

 تلك الوقائع كما انه يتعذر استخراج قيد عائلي 

 من قانون األحوال المدنية 60المادة 
على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه يجب 

أو طالقه التي حدثت بالخارج خالل ثالثة أشهر من تاريخ 
حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل 
مدني المواطنين بالخارج. وتنظم الالئحة التنفيذية إجراءات 

م سجل القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطالق من قس
 .مدني المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن
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 ؟ما هي املدة احملددة لالخطار 
 من قانون األحوال المدنية 60مادة ال اشهر من حدوث الواقعة   3يتعين االخطار خالل  -

على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه يجب 
أشهر من تاريخ أو طالقه التي حدثت بالخارج خالل ثالثة 

حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل 
مدني المواطنين بالخارج. وتنظم الالئحة التنفيذية إجراءات 
القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطالق من قسم سجل 

 .مدني المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن

 ؟ اين يتم االخطار
المصرية لقيد الزواج تختص القنصلية  -

  طالق للمصرين المقيمين في الخارجالو 
حالة عدم وجود قنصلية بالبلد الذي يقيم  وفي -

قسم المواطنين يتم التوثيق عن طريق به 
بمراسالته الخارج بلمواطنين االسجل المدني 

 طريق البريد المسجل  عن

 من قانون األحوال المدنية 60المادة  
الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه على المواطن يجب 

أو طالقه التي حدثت بالخارج خالل ثالثة أشهر من تاريخ 
حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل 
مدني المواطنين بالخارج. وتنظم الالئحة التنفيذية إجراءات 
القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطالق من قسم سجل 

 .لمواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأنمدني ا

 ؟كيف يقوم املواطن املصري املقيم باخلارج باالخطار 
خالل ثالثة أشهر من تاريخ حدوث التوجه   -

 الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية 
وفي حال عدم وجود قنصلية مصرية بالبلد  -

قسم التي يقيم بها عليه ارسال االخطار الي 
بالخارج عبر البريد  المواطنينسجل مدني 

 المسجل الموصى عليه 
تقديم المستندات المؤيدة لحدوث الواقعة مرفقة  -

 خطاراإلب

 من قانون األحوال المدنية 60المادة  
على المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه يجب 

أو طالقه التي حدثت بالخارج خالل ثالثة أشهر من تاريخ 
الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية أو لقسم سجل حدوث 

وتنظم الالئحة التنفيذية إجراءات بالخارج.  مدني المواطنين
القيد حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطالق من قسم سجل 

 .مدني المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن

من الالئحة التنفيذية من قانون االحوال  37مادة ال
 المدنية:

للمواطنين خارج  إذا حدثت واقعات الزواج و الطالق
 جراءات التالية:البالد تتخذ اإل

 -بمعرفة طرفي الواقعة::  أوال
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تقديم المستندات المؤيدة لحدوث الواقعة مرفقة  -
خالل ثالثة أشهر من حدوث الواقعة  بإخطار

إلي القنصلية المصرية . أو إلي قسم سجل 
مدني المواطنين بالخارج مباشرة عن طريق 
البريد المسجل في حالة عدم قنصلية بالبلد 

 الذي يقيم به المواطنين 

 دور القنصلية عند تلقي اخطارا بزواج او طالق مصري باخلارج 
ات دالمرفق بالمستنإستالم إخطار الواقعة  -

 المؤيدة من طرفي الواقعة
من تمتع أحد الزوجين أو  القنصلية تتأكد -

ثبات الرقم اكالهما بالجنسية المصرية و 
 القومي للزوج و الزوجة علي النسخ األربع 

والطالق من أصدور وثيقة الزواج التأكد من  -
 جهة رسمية 

توفر أركان العقد و الشروط التأكد من  -
موضوعية التي تشترطها وزارة الشكلية و ال

العدل والتحقق من عدم مخالفة القوانين 
 المصرية

 ر نموذج الزواج أو نموذج الطالق تحري -
ن القنصل و ختمه بختم م النموذج إعتماد -

 القنصلية 
 كقيد الواقعة في الدفتر الخاص بذل -
ي قسم سجل مدني إرسال أوراق الواقعة إل  -

 ج المواطنين بالخار 
القيد المرسل عن طريق قسم  إستالم بيان -

سجل مدني المواطنين بالخارج و إستيفاء قيد 
 الواقعة بالدفتر الخاص

من الالئحة التنفيذية من قانون االحوال  37مادة ال
 المدنية:

 المصرية بمعرفة القنصلية : ثانيا
ات دإستالم إخطار الواقعة المرفق بالمستن -

 المؤيدة من طرفي الواقعة
علي القنصلية أن تتأكد من تمتع أحد الزوجين  -

ثبات الرقم اأو كالهما بالجنسية المصرية و 
القومي للزوج و الزوجة علي النسخ األربع و 
لتثبيت من صدور وثيقة الزواج و الطالق من 
جهة رسمية مع توفر أركان العقد و الشروط 
الشكلية و الموضوعية التي تشترطها وزارة 

من عدم مخالفة القوانين  العدل و التحقق
 المصرية

تحرير نموذج الزواج أو نموذج الطالق و  -
إعتماده من القنصل و ختمه بختم القنصلية و 

 بذلكقيد الواقعة في الدفتر الخاص 
ي قسم سجل مدني إرسال أوراق الواقعة إل  -

 ج المواطنين بالخار 
إستالم بيان القيد المرسل عن طريق قسم سجل  -

بالخارج و إستيفاء قيد الواقعة مدني المواطنين 
 بالدفتر الخاص
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 والتسجيل مبصر  القيد: ثانيا 
 اجراءات القيد من خالل السجل املدني 

 قسم سجل مدني المواطنين بالخارجيقوم  -
إستالم إخطار الواقعة مرفقا بالمستندات ب

المؤيدة و البيان المعتمد بالواقعة المرسلة عن 
 طريق القنصلية المصرية

إخطار مركز المعلومات لتسجيل يقوم  -
 الواقعة 

مركز المعلومات يقوم بتسجيل الواقعة بقاعدة  -
البيانات وارسال بيان بقيد الواقعة لسجل 

 مدنى المواطنين بالخارج 
إستالم يقوم سجل مدني المواطنيب بالخارج ب -

بيان قيد الواقعة و إرساله إلي القنصلية 
 المصرية

 حفظ مستندات الواقعة -

نفيذية من قانون االحوال من الالئحة الت 37مادة لا
 المدنية

 قسم سجل مدني المواطنين بالخارج بمعرفة : ثالثا 
إستالم إخطار الواقعة مرفقا بالمستندات المؤيدة و البيان -

 المعتمد بالواقعة المرسلة عن طريق القنصلية المصرية
 إخطار مركز المعلومات لتسجيل الواقعة -
 إستالم بيان قيد الواقعة و إرساله إلي القنصلية المصرية-
 حفظ مستندات الواقعة-

 صور رمسية من قيود وقائع الزواج والطالق باخلارج  استخراج : ثالثا
 ؟اذا كان مقيما باخلارج  علي صورة من القيداحلصول  يكون للشخص طلبكيف 

 اذا كان لمصر قنصلية بالبلد التي يقيم بها 
لقنصلية يتوجه المواطن المقيم بالخارج الي ا -

المصرية التي يقيم بدائرتها بطلب استخراج 
 صورة من القيد المطلوب 

وقيده بالدفتر تقوم القنصلية باستالم الطلب  -
 المعد لذلك 

تحرر القنصلية ايصاال بتاريخ الطلب ورقم  -
 قيده لديها وتسليمه لصاحب الشان 

 يتسلم المواطن االيصال  -
ترسل القنصلية الطلب الي قسم سجل مدنى  -

 المواطنين بالخارج 
تستقبل القنصلية صورة القيد المطلوبة  -

 وتحصل الرسوم من المواطن وتسلمه

التنفيذية من قانون األحوال من الالئحة  40مادة ال
 :المدنية

يتبع في شأن إصدار صور قيود واقعات األحوال المدنية 
 للمواطنين بالخارج اإلجراءات التالية:

 -بمعرفة صاحب الشأن:: أوال 
تقديم طلب إستخراج صورة القيد المطلوبة علي  -

النموذج المعد لذلك إلي القنصلية التي يقيم في 
 دائرتها

إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من إستالم  -
 القنصلية

إستالم صورة القيد المطلوبة من القنصلية التي  -
يقيم في دائرتها أو من قسم سجل مدني 

 المواطنين بالخارج مباشرة
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 بالبلد التي يقيم بهاقنصلية لمصر اذا لم يكن 
يرسل الطلب الي قسم سجل مدنى المواطنين  -

 بالخارج بالبريد المسجل 

 -بمعرفة القنصلية: : ثانيا
إستالم طلب إستخراج صورة القيد المطلوبة  -

مرفقا به النموذج المعد لذلك من صاحب الشأن 
 الطلب بالدفتر المعد لذلكوقيد 

تحرير إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب و تسليمة  -
 إلي صاحب الشأن

إرسال الطلب إلي قسم سجل مدني المواطنين  -
 بالخارج

ن قسم سجل إستالم صورة القيد المطلوبة م -
 مدني المواطنين بالخارج 

 رة القيد المطلوبة إلي صاحب الشأنتسليم صو  -
تكاليف اإلصدار لحساب تحصيل الرسوم المقررة و  -

                                                                                                          .               مصلحة األحوال المدنية
 التنسيق بني قسم سجل مدنى املواطنني باخلارج يف استخراج صورة القيد املطلوبة والقنصلية املصرية

ترسل القنصلية الطلب الي قسم سجل مدنى  -
 المواطنين بالخارج 

يقوم السجل باستالم الطلب إستخراج صورة  -
القيد المطلوبة علي النموذج المعد لذلك من 
القنصلية أو من صاحب الشأن مباشرة في 

  حالة عدم وجود قنصلية
 بقيد الطلب بالدفتر المعد لذلك يقوم السجل  -
إحالة الطلب إلي مركز يقوم السجل ب -

 المعلومات إلعداد صورة القيد  
إستالم صورة القيد المطلوبة من يقوم السجل  -

 مركز المعلومات 
إرسالها إلي القنصلية أو إلي يقوم السجل  -

صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم وجود 
   .                                           قنصلية بعد سداد الرسوم المقررة

من الالئحة التنفيذية من قانون األحوال  40مادة ال
  :المدنية

بمعرفة قسم التسجيل المدني بسجل مدني :  ثالثا
 -:المواطنين بالخارج

استالم طلب إستخراج صورة القيد المطلوبة علي  -
النموذج المعد لذلك من القنصلية أو من صاحب 
الشأن مباشرة في حالة عدم وجود قنصلية و قيد 

  الطلب بالدفتر المعد لذلك
إحالة الطلب إلي مركز المعلومات إلعداد صورة  -

 القيد   
إستالم صورة القيد المطلوبة وإرسالها إلي القنصلية  -

أو إلي صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم وجود 
                                             قنصلية بعد سداد الرسوم المقررة. 
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 تصحيح او التغيري يف قيود الزواج والطالق 
 1994لسنة  143في ضوء قانون االحوال المدنية المصرى رقم 
 1995لسنة  1121والئحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 

 من قانون االحوال المدنية  47المادة 
جوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود األحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميالد والوفاة وقيد األسرة إال بناء على ي

الديانة . ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة
أو في قيود األحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطالنه أو التصادق أو الطالق أو التطليق أو التفريق  -أو المهنة 

الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة االختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من 
 اللجنة المشار إليها

 التنفيذية من الالئحة 30مادة ال
( من القانون ٤۷في حالة طلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود األحوال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة )

 تتخذ اإلجراءات اآلتية:
 بمعرفة صاحب الشأن: : أوال

تقديم طلب التغيير أو التصحيح في قيود األحوال المدنية على النموذج المعد لذلك إلى قسم سجل مدني  -
 محل القيد أو اإلقامة مرفقا بالمستندات المؤيدة.

 استالم إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم السجل المدني المختص. -
 بمعرفة قسم السجل المدني المختص: : ثانيا

استالم الطلب مرفقا به المستندات المؤيدة أو الحكم النهائي الصادر من المحكمة المختصة إلبطال القيد  -
 ومراجعتها.

 قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك وتحرير إيصال مبين به تاريخ ورقم قيد الطلب وتسليمه إلى صاحب الشأن. -
 إثبات ملخص الحكم أو الوثيقة أو المستند وإصدار قرار بالتغيير أو التصحيح. -
ارة إلى إخطار مركز المعلومات بالقرار إلجراء التصحيح أو التغيير أو اإلبطال بالقيود الخاصة مع اإلش -

 رقم وتاريخ القرار بسجل التصحيح.
 استالم ما يفيد تنفيذ التصحيح من مركز المعلومات. -
إرسال الطلب مرفقا به المستندات المؤيدة أو الحكم النهائي وإخطار تنفيذ التصحيح إلى إدارة شرطة  -

 األحوال المدنية للمراجعة.
 بمعرفة مركز المعلومات::  ثالثا

 وإخطار قسم السجل المدني بتمام التنفيذ.تنفيذ قرار التصحيح  -
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 إعداد اإلخطارات الالزمة للتجنيد ومصلحة األمن العام. -
صر العربية إلى اللجنة متقدم طلبات التصحيح في قيود األحوال المدنية المسجلة لدى قناصل جمهورية  : (61) المادة

 .طنين بالخارجالمختصة بجهة القيد بجمهورية مصر العربية لقسم سجل مدني الموا

تقوم قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج أو أقسام سجل مدني المواطنين بالخارج بتحصيل الرسوم  : (63) المادة
 .( من هذا القانون 18أو مقابل الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون لصالح الصندوق المنصوص عليه في المادة )

 ما هو سند طلب تغيري او تصحيح يف قيود الزواج والطالق 
اجراء التغيير في قيود االحوال المدنية المتعلقة بالزواج 

دون الحاجة الي اللجنة المشار اليها  والطالق يكون 
على أحكام  بناءبالقانون بل يكون التغيير او التصحيح 

أو وثائق صادرة من جهة االختصاص دون حاجة إلى 
 استصدار قرار من اللجنة المشار إليها

 من قانون االحوال المدنية  47المادة 
جوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود األحوال المدنية ي

المسجلة عن وقائع الميالد والوفاة وقيد األسرة إال بناء على 
قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة 

غيير أو التصحيح في الجنسية أو . ويكون إجراء التالسابقة
أو في قيود األحوال المدنية المتعلقة  -الديانة أو المهنة 

بالزواج أو بطالنه أو التصادق أو الطالق أو التطليق أو 
على أحكام أو وثائق التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء 

صادرة من جهة االختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار 
 شار إليهامن اللجنة الم

 اجراءات طلب التغيري او التصحيح من قبل صاحب الشأن
تقديم الطلب لدى قسم السجل المدنى المختص  -

مرفقا بالمستندات في النموذج المعد لذلك 
المؤيدة )حكم او وثيقة صادرة من جهة 

 االختصاص(
اما سجل قسم السجل المدني المختص هو  -

 محل االقامة او محل القيد
إيصال بتاريخ ورقم قيد يتسلم صاحب الشأن  -

 الطلب من قسم السجل المدني المختص.

 من الالئحة التنفيذية 30مادة ال
في حالة طلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود األحوال 

( من ٤۷المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة )
 القانون تتخذ اإلجراءات اآلتية:

 بمعرفة صاحب الشأن: : أوال
تقديم طلب التغيير أو التصحيح في قيود  -

األحوال المدنية على النموذج المعد لذلك إلى 
قسم سجل مدني محل القيد أو اإلقامة مرفقا 

 بالمستندات المؤيدة.
استالم إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من  -

 قسم السجل المدني المختص.
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 االجراءات حال كون صاحب الشأن خارج مصر 
 الشان بالتوجه الي القنصلية بالطلبيقوم صاحب  -

ومعه المستندات المؤيدة و تقوم القنصلية 
 بالتنسيق مع قسم سجل مدنى المواطنين بالخارج

 من قانون االحوال المدنية   61المادة
قدم طلبات التصحيح في قيود األحوال المدنية المسجلة ت

لدى قناصل جمهورية مصر العربية إلى اللجنة المختصة 
القيد بجمهورية مصر العربية لقسم سجل مدني  بجهة

 .المواطنين بالخارج

 من قانون االحوال المدنية  63 المادة
قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج أو أقسام سجل  

مدني المواطنين بالخارج بتحصيل الرسوم أو مقابل الخدمة 
المنصوص عليها في هذا القانون لصالح الصندوق 

 .( من هذا القانون 18المنصوص عليه في المادة )

 دور السجل املدني 
 بمعرفة قسم السجل المدني المختص: : ثانيا

الطلب مرفقا به المستندات المؤيدة أو الحكم النهائي الصادر من المحكمة المختصة إلبطال القيد  استالم -
 ومراجعتها.

 قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك وتحرير إيصال مبين به تاريخ ورقم قيد الطلب وتسليمه إلى صاحب الشأن. -
 أو التصحيح.إثبات ملخص الحكم أو الوثيقة أو المستند وإصدار قرار بالتغيير  -
إخطار مركز المعلومات بالقرار إلجراء التصحيح أو التغيير أو اإلبطال بالقيود الخاصة مع اإلشارة إلى  -

 رقم وتاريخ القرار بسجل التصحيح.
 استالم ما يفيد تنفيذ التصحيح من مركز المعلومات. -
التصحيح إلى إدارة شرطة  إرسال الطلب مرفقا به المستندات المؤيدة أو الحكم النهائي وإخطار تنفيذ -

 األحوال المدنية للمراجعة.

 دور مركز املعلومات 
 بمعرفة مركز المعلومات::  ثالثا

 تنفيذ قرار التصحيح وإخطار قسم السجل المدني بتمام التنفيذ. -
 إعداد اإلخطارات الالزمة للتجنيد ومصلحة األمن العام. -
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 قيد االسرة
 1994لسنة  143في ضوء قانون االحوال المدنية المصرى رقم 
 1995لسنة  1121والئحتة التنفيذية الصادارة بالقرار الوزاري رقم 

 ما هي اجلهة املختصة باصدار قيد االسرة ؟
 من قانون االحوال المدنية  6المادة  مصلحة االحوال المدنية  -

وفروعها بتسجيل وقائع االحوال تختص مصلحة االحوال المدنية 
مدنية المشار اليها بالمادتين السابقتين فى سجالت الوقائع المقابلة، 
كما تختص باصدار شهادات الميالد والوفاة وبطاقات تحقيق 

  الشخصية وقيد االسرة وصور جميع قيود االحوال المدنية

 العائلي ؟كيف يكون ملصلحة االحوال املدنية مجع بيانات القيد 
يل حيث تقوم مصلحة االحوال المدنية بتسج -

تعلقة بالميالد كافة وقائع االحوال المدنية الم
والوفاة والزواج و الطالق  ومتابعة ما يطرأ 
عليها من تغييرات تكون هذه البيانات هي 

 المادة االساسية العداد بيانات قيد  االسرة 

 من قانون االحوال المدنية 7 المادة
علي الجهات الصحيه واقالم كتاب محاكم االحوال الشخصيه 
ومكاتب توثيق الشهر العقارى ارسال اخطارات اسبوعيه عن وقائع 
االحوال المدنيه التى ابلغت عنها او قامت بقيدها الى اقسام السجل 
المدنى المقابل تتضمن البيانات الخاصه بكل واقعه مؤيده 

عه وبياناتها وذلك خالل ثالث ايام بالمستندات التى تؤكد صحه الواق
 من تاريخ ورود اال خطارات  

 من قانون االحوال المدنية  6المادة 
تختص مصلحة االحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع االحوال 
مدنية المشار اليها بالمادتين السابقتين فى سجالت الوقائع 

وبطاقات المقابلة، كما تختص باصدار شهادات الميالد والوفاة 
 تحقيق الشخصية وقيد االسرة وصور جميع قيود االحوال المدنية

 من قانون االحوال المدنية  34المادة 
تقوم مصلحة االحوال المدنية بتسجيل بيانات االسرة ومتابعة 
كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد اليها من بيانات 

صور قيود االسرة لوقائع االحوال المدنية، كما تقوم باصدار 
لذوى الشأن، وتحدد الالئحة التنفيذية رب االسرة واجراءات القيد، 
ويحدد وزير الداخلية رسوم اصدار قيود االسرة بما ال يجاوز 

 عشرة جنيهات
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 من الالئحة التنفيذية 2المادة 
 تنشأ بمصلحة األحوال المدنية السجالت اآللية اآلتية:

بيانات األسرة وما يطرأ عليها  سجل أفراد األسرة وتسجل فيه -٦
 من تغيرات.

 من له احلق يف طلب استخراج قيد االسرة ؟
 االصول -
 الفروع -
 االزواج -
الجهات القضائية بتصريح من الجهه  -

 المختصة بذلك

 من قانون االحوال المدنية  8المادة 
ألي شخص اي يستخرج من مصلحة االحوال المدنية وفروعها 

الوقائع المتعلقة به او بأصوله او بفروعه او صورة رسمية من قيود 
بأزواجه. وللجهات القضائية طلب صورة رسمية من اي قيد من هذه 
القيود.  ويجوز لمدير مصلحة االحوال المدنية او من ينيبه اعطاء 
الصور المشار اليها في الفقرة السابقة لكل ذي شأن من غير من 

اجراءات طلب استخراج صور  تقدم ذكرهم.  وتحدد الالئحة التنفيذية
القيود ورسوم استخراجها بما ال يجاوز خمسة جنيهات. وتصدر كل 

   من شهادة الميالد وشهادة الوفاة ألول مرة بالمجان

 ما هي اجراءات استخراج قيد االسرة ؟
يشترط اوال ان يكون المستند المراد استخراج  -

 صورة منه مسجال بمصلحة االحوال المدنية 
تقديم طلب الي قسم السجل المدني المختص  -

 علي النموذج المعد لذلك 
يؤشر رئيس قسم السجل المدنى بالقبول  -

اذا كان مقدم  الستخراج صورة القيد المطلوب
الطلب ممن لهم الحق في االستخراج )كما 

 جاء بالسؤال السابق(
د ايصاال ويتم تسليم طالب الطلب صورة القي -

 لذلكعلي النموذج المعد 
ترسل طلبات الحصول علي صور القيود الي  -

مركز المعلومات بحافظة الستخراج صور 
القيود المطلوبة واعادتها القسام السجل 

 المدنى 

 من الالئحة التنفيذية  8المادة 
ي صور قيود االحوال المدنية المسجلة يقدم طلب الحصول عل

بمصلحة االحوال المدنية وفروعها علي النموذج المعد لذلك الي 
 رئيس قسم السجل المدنى بعد قيدها في الدفاتر المعدة لذلك

واذا كان مقدم الطلب من المنصوص عليهم في الفقرة االولي 
من القانون يؤشر رئيس قسم السجل  8او الثانية من المادة 

المدنى بالقبول الستخراج صورة القيد المطلوب ويتم تسليم طالب 
الطلب صورة القيد ايصاال علي النموذج المعد لذلك، وترسل 
طلبات الحصول علي صور القيود الي مركز المعلومات 
بحافظة الستخراج صور القيود المطلوبة واعادتها القسام السجل 

 المدنى التي تتولي تسليمها الصحاب الشأن
وتعرض علي مدير مصلحة االحوال المدنية الطلبات التي تقدم 

من القانون للتحقق من  8اعماال لنص الفقرة الثالثة من المادة 
مدى توافر وجود مصلحة جادة لدى الطالب واصدار القرار 

 الالزم بهذا الشأن. 
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استالم الصور تتولي اقسام السجل المدنى  -
بموجب  تسليمها الصحاب الشأنالمستخرجه 

 االيصال 

وتحدد الالئحة التنفيذيه واجراءات طلب استخراج صور القيود 
جنيهات وتصدر كل من  خمسةا بما ال يجاوز ورسوم استخراجه

 شهاده ميالد وشهاده الوفاه الول مره بالمجان

 ما هي رسوم استخراج قيد االسرة ؟
استخراج صورة رسمية من اي قيد من قيود االحوال المدنية 
يكون بمقابل رسم يحدد بقرار، تتغير هذه الرسوم علي 

 اوقات متقاربة
ويمكن التعرف علي الرسوم المحددة للخدمات بزيارة ايا من 

 المواقع ذات الصلة ومنها 
 www.egypt.gov.egموقع بوابة الحكومة المصرية  .1
مصلحة االحوال المدنية  –موقع وزارة الداخلية  .2

www. cso.moi.gov.eg 
 www. psm.gov.egموقع الخدمات العامة  .3

ومن موقع مصلحة االحوال المدنية في تاريخ الزيارة 
 يتبين ان  2021يونيو 7

 جنيه  59رسم استخراج قيد عائلي  -

 من قانون االحوال المدنية  8المادة  
...   وتحدد الالئحة التنفيذية  له او ألي شخص اي يستخرج

اجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما ال 
يجاوز خمسة جنيهات. وتصدر كل من شهادة الميالد وشهادة 

   الوفاة ألول مرة بالمجان
 من الالئحة التنفيذية  11المادة 

يحصل مبلغ خمسة جنيهات عن كل صورة رسمية من قيود وقائع 
والوفاة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تكاليف اصدار كافة الميالد 

الوثائق وكذا مقابل اداء الخدمات التي تقدمها مصلحة االحوال 
المدنية وبما ال يجتوز الحد االقصي للمبالغ المنصوص عليها في 

 القانون. 
ويجوز لوزير الداخلية اعفاء من يثبت عدم قدرته علي اداء 

لخدمات االحوال مدنية وكذا في حاالت الضرورة الرسوم المقررة 
 والكوارث الطبيعية

 )ايه اهمية حتديد رب لالسرة( رب االسرة 
 من الالئحة التنفيذية  24المادة 

 يعتبر المذكورون بعد من ارباب االسر طبقا للترتيب 
 الزوج بالنسبة للزوجة وان تعددن  .1
 االب بالنسبة الي غير ارباب االسر او المتزوجون من ابنائه  .2
 االم بالنسبة الي غير ارباب االسر او المتزوجون من ابنائها  .3
 اكبر االخوة بالنسبة الخوته من غير ارباب االسر بعد وفاة الوالدين بشرط بلوغه سن السادسة عشر  .4
عد وفاة الوالدين بشرط بلوغها سن السادسة عشر وعدم كبرى االخوات بالنسبة الخواتها من غير ارباب االسر ب .5

 وجود اخ بلغ هذا السن 
 القريب بالنسبة بالنسبة القاربه اللذين يعيشون معه أويرعاهم .6

يتولي القيام بها من يأتي بعده في ترتيب اذا قام مانع حال دون قيام رب االسرة بالواجبات المقررة بالقانون او الئحته التنفيذية و 
 ب االسراربا
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 هل جيوز اجراء تغيريات يف قيد االسرة وما هي االجراءات ؟
ال يجوز اجراء اي تصحيح أو تغيير في قيود  -

اال بناء علي قرار اللجنة  االحوال المدنية
 المختصة

 من قانون االحوال المدنية 47المادة 
ال يجوز اجراء اي تصحيح او تغيير في قيود االحوال المدنية 
المسجلة عن وقائع الميالد والوفاة وقيد االسرة اال بناء علي قرار 

 يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة. 

 ما هي اللجنة املشار اليها ؟
 من قانون االحوال المدنية  46مادة ال

 محافظة لجنة منتشكل في دائرة كل  -

 .لمحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيساا .1

 .مدير إدارة األحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه .2

 .مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه، عضوين .3

تغيير أو تصحيح قيود األحوال المدنية المدونة في سجالت المواليد والوفيات، وقيد وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات 
األسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميالد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خالل المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر 

 .من عام من تاريخ واقعة الميالد أو الوفاة
اإلجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها،  وتحدد الالئحة التنفيذية

 ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار بما ال يجاوز عشرين جنيًها
 كيف تتخذ اللجنة قراراها ؟

 من الالئحة التنفيذية 29المادة 
( من القانون في المواعيد التي يحددها رئيسها للنظر في طلبات تغيير أو تصحيح 46)جتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة ت

قيود األحوال المدنية المدونة في سجالت المواليد والوفيات وقيد األسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميالد والوفاة التي لم يبلغ عنها 
  ريخ حدوث واقعة الميالد أو الوفاةخالل المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تا

للجنة أن تستدعى صاحب الشأن أو مقدم الطلب أو من ترى استدعاءه كما يجوز لها أن تجرى تحقيقا تكميليا في  -
 حالة عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالطلب ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها أو تكليف الجهة اإلدارية بإجرائه

الواقعة يعد عنها بيانا كافيا يعتمد من مدير إدارة شرطة األحوال المدنية ويعلق بلصق صورة منه ذا قررت اللجنة قيد ا -
بديوان مديرية األمن أو المركز أو القسم أو نقطة الشرطة ويجوز إعالن هذا البيان عن طريق نشره في الصحف أو 

 إذاعته باإلذاعة الداخلية
تاريخ اإلعالن يصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ أما إذا قدمت معارضة فيعاد ذا لم تقدم معارضة خالل سبعة أيام من وا -

 االعتراض وإصدار قرارها في هذا الشأن. ويكون القرار مسببا ونهائيا عرض الطلب في الجلسة التالية لفحص أسباب
صدر فيها قرار على لمدير مصلحة األحوال المدنية عند وجود مبررات كافية طلب إعادة عرض الطلبات التي يجوز و  -

ذات اللجنة المصدرة له خالل المواعيد المقررة للطعن على القرارات اإلدارية إلعادة النظر في هذه الطلبات وإصدار 
 قرار مسبب بشأنها
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  االجراءات حال موافقة اللجنة علي الطلب
 .. من الالئحة التنفيذية 29المادة 
بيانا كافيا يعتمد من مدير إدارة شرطة األحوال المدنية ويعلق بلصق صورة منه ذا قررت اللجنة قيد الواقعة يعد عنها ا -

بديوان مديرية األمن أو المركز أو القسم أو نقطة الشرطة ويجوز إعالن هذا البيان عن طريق نشره في الصحف أو 
 إذاعته باإلذاعة الداخلية

قرار اللجنة واجب التنفيذ أما إذا قدمت معارضة فيعاد  ذا لم تقدم معارضة خالل سبعة أيام من تاريخ اإلعالن يصبحوا -
 االعتراض وإصدار قرارها في هذا الشأن. ويكون القرار مسببا ونهائيا عرض الطلب في الجلسة التالية لفحص أسباب

يجوز لمدير مصلحة األحوال المدنية عند وجود مبررات كافية طلب إعادة عرض الطلبات التي صدر فيها قرار على و  -
ذات اللجنة المصدرة له خالل المواعيد المقررة للطعن على القرارات اإلدارية إلعادة النظر في هذه الطلبات وإصدار 

 .قرار مسبب بشأنها
 













































 ۱۹۹٤ لسنة ۱٤۳ رقم املدنية االحوال لقانون التنفيذية الالئحة

 

 

 

 ۱ادة: امل

 في شأن األحوال المدنية المرفقة. ۱۹۹٤لسنة  ۱٤۳يعمل بأحكام الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
 ۲: ادةامل

 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 ۹/۱/۱۹۹۵تحريرا في 

 ۱: ادةامل

تتولى مصلحة األحوال المدنية تسجيل بيانات أسر المواطنين على الحاسبات اآللية بها وتسجيل واقعات األحوال المدنية وما يتفرع 
 عنها من بيانات. وذلك وفقا للسجالت المبينة بالمادة التالية.

 ۲ادة : امل

 لية اآلتية:تنشأ بمصلحة األحوال المدنية السجالت اآل
 سجل واقعات الميالد وتسجل فيه واقعات الوالدة. -۱
 سجل واقعات الوفاة وتسجل فيه واقعات الوفاة. -۲
 سجل واقعات الزواج وتسجل فيه واقعات الزواج. -۳
 سجل واقعات الطالق وتسجل فيه واقعات الطالق. -٤
 ة.سحل بطاقات تحقيق الشخصية وتسجل فيه بيانات تحقيق الشخصي -۵
 سجل أفراد األسرة وتسجل فيه بيانات األسرة وما يطرأ عليها من تغيرات. -٦
سجل تغيير أو تصحيح أو إبطال القيد وتسجل فيه األحكام والقرارات الموجبة لتصحيح أو تغيير أو إبطال قيود واقعات األحوال  -۷

 المدنية وما يتفرع عنها.
 جمهورية مصر العربية ومن ترد إليهم ومن تسقط عنهم ومن تحسب منهم.سجل الجنسية ويسجل فيه من يمنحون جنسية  -۸
 ۳: ادةامل

تنشئ مصلحة األحوال المدنية رقما قوميا لكل مواطن يرتبط به منذ ميالده وال يتكرر بعد وفاته ويتكون من أربعة عشر رقما بياناتها 
 كاآلتي:

التالية: تاريخ الميالد. ورقمين لمحافظة الميالد. وأربعة أرقام لرقم مسلسل. ورقم أخير الرقم األول من اليسار قرن الميالد. الستة أرقام 
 رقم اختياري للتأكد على صحة الرقم القومي.



 ٤: ادةامل

 يتم إصدار الوثائق والشهادات والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون طبقا للنماذج والسجالت المرفقة:
 ت الميالد بالقنصلية.سجل قيد طلبات واقعا -۱
 سجل قيد طلبات واقعات الوفاة بالقنصلية. -۲
 سجل قيد طلبات واقعات الزواج بالقنصلية. -۳
 سجل قيد طلبات واقعات الطالق بالقنصلية. -٤
 سجل قيد طلبات ساقطي الميالد. -۵
 سجل قيد طلبات ساقطي الوفاة. -٦
 سجل قيد طلبات صور القيود والوثائق. -۷
 يد طلبات الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية.سجل ق -۸
 طلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية ألول مرة. -۹

 طلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية بدل. -۱۰
 طلب قيد ميالد ساقط قيد. -۱۱
 طلب قيد وفاة ساقط قيد. -۱۲
 طلب الحصول على صورة قيد أو وثيقة أو مستند. -۱۳
 ابطال بيان في واقعات األحوال المدنية. طلب تغيير أو تصحيح أو -۱٤
 شهادة ميالد. -۱۵
 شهادة وفاة. -۱٦
 صورة قيد ميالد. -۱۷
 صورة قيد وفاة. -۱۸
 صورة قيد زواج. -۱۹
 صورة قيد طالق. -۲۰
 صورة قرار تغيير أو تصحيح أو ابطال بيانات. -۲۱
 صورة قيد عائلي. -۲۲
 تبليغ عن والدة. -۲۳
 تبليغ عن وفاة. -۲٤
 تبليغ عن مولود ميت بعد الشهر السادس من الحمل. -۲۵
 تبليغ عن متوفى مجهول الشخصية. -۲٦



 حوافظ لتسليم وتسلم كافة معامالت المصلحة. سواء الداخلية أو الخارجية. -۲۷
 تبليغ عن طفل معثور عليه. -۲۸
ق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو البطالن أو إخطار أسبوعي عن واقعات تصدر في شأنها أحكام نهائية بالزواج. أو الطال -۲۹

 االنفساخ أو إثبات النسب.
 بطاقة تحقيق شخصية. -۳۰
 بيان ميالد لمواطن من أصل أجنبي. -۳۱
 كافة نماذج المصدرات التي تلزم حسن سير العمل وتيسيره وتطويره داخل المصلحة. سواء في تعامالتها الداخلية أو مع الغير. -۳۲
 ۵ :ادةامل

تتلقى أقسام السجل المدني كافة التبليغات واالخطارات من مكاتب الصحة وأقالم كتاب المحاكم ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري 
ن ثم خالل المواعيد المقررة قانونا حيث يتم مراجعتها على الحوافظ الواردة بها والتأكد من استيفاء جميع بياناتها واتساقها وأحكام القانو 

بالحوافظ الخاصة إلى مركز المعلومات لتسجيل بياناتها وتدقيقها وإعادتها ألقسام السجل المدني مع بيان تفصيلي بالبيانات  إرسالها
التي تم تسجيلها لمراجعتها والتأكد من صحة إدخال البيانات على الحاسب اآللي مرفقا بها شهادات الميالد والوفاة لتسليمها ألصحاب 

 الشأن.
 ٦: ادةامل

ون إثبات البيانات في السجالت الورقية والدفاتر متتاليا. ويحظر اإلضافة أو الكشط أو المحو أو ترك مسافات بيضاء في يك
 ( من القانون.٤۷السجالت والدفاتر والشهادات والوثائق أو هوامشها وذلك مع مراعاة قواعد التصحيح المنصوص عليها في المادة )

 وفاة وكانت بيانات كل تبليغ صحيحة وتطابق بيانات اآلخر فيتبع في شأنها ما يأتي:وإذا تكرر قيد واقعة ميالد أو 
 إذا كان أحد التبليغين من الوالد فيلغى القيد اآلخر. -
 إذا كان التبليغان من غير الوالد فيلغى القيد الثاني. -
 القيد بالسجل المقابل إذا كان قد تم قيده.إذا كان أحد التبليغين بجهة غير مختصة فيلغى هذا القيد ويخطر قسم السجل إللغاء  -
إذا كان القيدان بجهتين غير مختصتين بالقيد فيلغى القيدان ويحال التبليغ الصحيح إلى الجهة الصحية المختصة وتتبع  -

 اإلجراءات المقررة في هذا الصدد.
تسجيله على أن يعطى الرقم التالي آلخر رقم قيد إذا حدث تكرار في أرقام القيد فيلغى القيد الذي وقع الخطأ في رقمه ويعاد  -

 في السجل. وإذا حدث سقوط في أرقام القيد يستمر تسلسل القيد كما هو.
 ۷ادة: امل

تعتمد المصلحة في القيد على السجالت اآلتية المخزنة على الحاسب اآللي وملحقاته سواء إلكترونيا أو مغناطيسيا أو بأية وسيلة 
 المصلحة أن يقرر في نهاية كل سنة ميالدية إعدام األوراق والسجالت الورقية التي تم تسجيل بياناتها بالحاسب اآللي.أخرى ـ ولمدير 

 



 ۸: ادةامل

يقدم طلب الحصول على صور قيود وقائع األحوال المدنية المسجلة بمصلحة األحوال المدنية وفروعها على النموذج المعد لذلك إلى 
 ني بعد قيدها في الدفاتر المعدة لذلك.رئيس قسم السجل المد

من القانون يؤشر رئيس قسم السجل المدني  ۸وإذا كان مقدم الطلب من المنصوص عليهم في الفقرة األولى أو الثانية من المادة 
الحصول على  بالقبول الستخراج صورة القيد المطلوب ويتم تسليم طالب صورة القيد إيصاال على النموذج المعد لذلك وترسل طلبات

صور القيود إلى مركز المعلومات بحافظة الستخراج صور القيود المطلوبة وإعادتها ألقسام السجل المدني التي تتولى تسليمها 
 ألصحاب الشأن.

ك ( من القانون وذل۸وتعرض على مصلحة األحوال المدنية أو من ينيبه الطلبات التي تقدم إعماال لنص الفقرة الثالثة من المادة )
 للتحقق من مدى توافر وجود مصلحة جادة لدى الطالب وإصدار القرار الالزم بهذا الشأن.

 ۹ادة: امل

يجوز لمدير مصلحة األحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه وألعذار يقبلها يتصالح مع المخالفين مقابل دفع المخالف لمبلغ 
 خمسين جنيها. وذلك في المخالفات اآلتية:

 لتبليغ عن المواليد في المواعيد المقررة.عدم ا -۱
 التبليغ عن مولود باسم مركب أو باسم مماثل ألخ أو أخت من األب. -۲
 التبليغ عن واقعة الميالد في جهة مختصة بتلقي التبليغ. -۳
محل اإلقامة خالل عدم التبليغ عن واقعة الميالد التي تحدث ألحد المواطنين خالل رحلة العودة من الخارج في مكتب صحة  -٤

 المواعيد المقررة.
( من القانون إلى مكتب التوثيق بالشهر العقاري خالل المدة المحددة ۵عدم تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها في المادة ) -۵

 بالقانون.
 عدم التبليغ عن واقعات الوفاة في المواعيد المقررة بالجهات المختصة. -٦
 الوفاة التي تحدث ألحد المواطنين أثناء رحلة العودة من السفر بالخارج في المواعيد واألماكن المقررة.عدم التبليغ عن واقعات  -۷
 عدم تجديد بطاقة تحقيق الشخصية بعد انتهاء مدة سريانها خالل المواعيد المقررة. -۸
 المواعيد المقررة.عدم تحديث بيانات بطاقة تحقيق الشخصية وفقا للحالة المدنية القائمة خالل  -۹

 عدم استخراج بطاقة تحقيق الشخصية في المواعيد المقررة في حالة الفقد أو التلف. -۱۰
عدم التبليغ عن واقعات الميالد أو الوفاة التي تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خالل المواعيد  -۱۱

 المقررة وبالجهات المختصة.
 التبليغ عن واقعات الزواج أو الطالق التي تحدث للمواطنين بالخارج خالل المواعيد المقررة وبالجهات المختصة.عدم  -۱۲
 



 ۱۰ادة: امل

لمدير مصلحة األحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه وألعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين مقابل دفع المخالف لمبلغ مائة 
 ت اآلتية:جنيه وذلك في المخالفا

 من يبلغ عن واقعة ميالد أو وفاة سبق اإلبالغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك. -۱
 عدم استخراج بطاقة تحقيق الشخصية خالل المواعيد المقررة. -۲
 عدم حمل أو رفض تقديم بطاقة تحقيق الشخصية لمندوبي السلطات العامة فور طلبها. -۳
 و التعامل ببطاقة سبق أن صدر بدال منها.االحتفاظ أ -٤
 ۱۱: ادةامل

يحصل مبلغ خمسة جنيهات عن كل صورة رسمية من قيود وقائع الميالد والوفاة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه قيمة تكاليف إصدار 
د األقصى للمبالغ المنصوص عليها كافة الوثائق وكذا مقابل أداء الخدمات التي تقدمها مصلحة األحوال المدنية وبما ال يتجاوز الح

في قانون األحوال المدنية، ويجوز لوزير الداخلية إعفاء من يثبت عدم قدرته على أداء الرسوم المقررة لخدمات األحوال المدنية وكذا 
 في حاالت الضرورة والكوارث الطبيعية.

 ۱۲ادة: امل

( من القانون وتتخذ اإلجراءات اآلتية بمعرفة الجهات ۲۰لنص المادة ) يتم التبليغ عن واقعات الميالد بمعرفة المكلفين بذلك طبقا
 الموضحة بعد:

 -بمعرفةًالجهةًالصحية:ً: أولًا
مراجعة بيانات التبليغ واثبات الرقم القومي لوالدي المولود واعتمادها من الطبيب المختص وإرفاق المستندات المؤيدة لصحة  -

 الواقعة.
 الصحي برقم مسلسل خاص بكل جهة صحية لكل سنة ميالدية. قيد الواقعة بسجل المواليد -
 إثبات رقم وتاريخ القيد بالخانة المخصصه بكل من نسختي التبليغ. -
 تسليم صاحب الشأن تحصين ضد األمراض مع إيصال الستالم شهادة الميالد من قسم السجل المدني. -
 الطبيب المختص.مراجعة التبليغات وإعداد الحافظة األسبوعية واعتمادها من  -
 إرسال نسخة من التبليغات والمستندات مرفقة بالحافظة إلى قسم السجل المدني خالل ثالثة أيام من نهاية األسبوع الصحي. -
 حفظ النسخة األخرى من التبليغ. -
 -بمعرفةًقسمًالسجلًالمدنيًالمختص:ً:ًثانياًا
 استالم التبليغات والحافظة األسبوعية من مكتب الصحة -
 يانات التبليغات والمستندات المرفقة بالحافظة األسبوعية واعتمادها وإرسالها إلى مركز المعلومات.مراجعة ب -



استالم حافظة إصدارات شهادات الميالد وشهادات الميالد األصلية مع بيان تفصيلي للبيانات التي تم تسجيلها بالحاسب  -
 درة لنفس األسبوع الصحي للتأكد من صحتها.اآللي من مركز المعلومات لمطابقتها بحافظة التبليغات الصا

 تسليم شهادات الميالد لصاحب الشأن. -
 -بمعرفةًمركزًالمعلومات:ً:ًثالثاا
 استالم حوافظ التبليغات من قسم السجل المدني المختص. -
 تسجيل البيانات على الحاسب اآللي وإصدار رقم قومي للمولود. -
 طباعة البيانات ومراجعتها على التبليغات. -
 تصحيح أخطاء اإلدخال. -
إصدار شهادة الميالد وإرسالها مع حافظة إصدارات شهادات الميالد مع بيان تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيلها إلى قسم  -

 السجل المدني.
 ۱۳: ادةامل

 للجهات الموضحة بعد.يقصد بالطفل المعثور عليه كل طفل حديث الوالدة مجهول الوالدين ويتبع في شأن قيده اإلجراءات اآلتية 
 -بمعرفةًالشرطة:ً:ًأول
 تلقى بالغ العثور على الطفل المعثور عليه في محضر يحرر من أصل وصورتين يتضمن البيانات اآلتية: -

 .تاريخ وساعة وجهة العثور على الطفل 
 .اسم ولقب وصناعة من عثر على الطفل ما لم يرفض بذلك 
 قد يكون به عالمات مميزة. الحالة التي عثر بها الطفل وأوصافه وما 
 .وصف المالبس واألشياء التي وجدت معه وصفا دقيقا 
 .)نوع الطفل )ذكرا كان أو أنثى 
 .التوقيع على المحضر ممن عثر على الطفل ما لم يكن قد رفض ذكر بياناته 

 ستيفاء وتحرير نسختين من نماذج التبليغ المعدة لذلك. -
 قيد المحضر الذي تم تحريره. -
الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي على الطفل وتقدير سنه وتسميته تسمية رباعية واتخاذ ما يلزم  ندب طبيب -

 لرعاية الطفل صحيا حتى يتم تسليمه إلحدى المؤسسات المختصة.
 إثبات اسم الطفل واألب واألم والسن والنوع بكل من نسختي النموذج المرفق بالمحضر. -
نيابة المختصة وصورتيه مع نموذج التبليغ إلى الجهة الصحية التي يتبعها محل العثور على إرسال أصل المحضر إلى ال -

 الطفل.
 



 -بمعرفةًالجهةًالصحية:ً:ًثانيا
 استالم الطفل المعثور عليه مباشرة أو عن طريق جهة الشرطة. -
 اخطار جهة الشرطة بالواقعة في حالة تسلم الطفل مباشرة. -
 التبليغ من شرطة محل العثور. استالم صورتي المحضر ونسختي -
 تقدير سن الطفل وتحديد نوعه وتسميته رباعيا بمعرفة طبيب الصحة المختص. -
 ذكر اسم رباعي لألب. -
 ذكر اسم رباعي لألم. -
 اتخاذ إجراءات الرعاية الصحية الالزمة للطفل. -
 تسليم الطفل إلحدى المؤسسات المعدة لذلك. -
 ك بإثبات رقم المحضر وتاريخه في الخانة المخصصة ببيانات المبلغ.استيفاء التبليغ بالنماذج المعدة لذل -
 قيد الواقعة بدفتر المواليد الصحي برقم مسلسل خاص لكل جهة صحية وبنسختي التبليغ. -
 إثبات رقم قيد المولود بالخانة المخصصة الستقبال األطفال حديثي الوالدة وبنسختي التبليغ. -
 بدفتر المواليد الصحي رقم وتاريخ محضر العثور.إثبات بخانة المبلغ والمالحظات  -
 االحتفاظ بإحدى نسختي ونماذج التبليغ. -
 إرسال النسخة األخرى من كل من المحضر ونموذج التبليغ ضمن الحافظة األسبوعية لقسم السجل المدني المختص. -
 -بمعرفةًالمؤسساتًالمعدةًلستقبالًاألطفالًالمعثورًعليهم:ً:ًثالثا
 الطفل المعثور عليه مباشرة أو عن طريق جهة الشرطة.استالم  -
 إخطار جهة الشرطة بالواقعة في حالة تسلم الطفل مباشرة. -
 استالم الطفل ممن عثر عليه أو من الجهة الصحية أو جهة الشرطة. -
 استالم شهادة ميالد الطفل من قسم السجل المدني المختص. -
 -واجباتًالعمدةًأوًالشيخًفيًالقرى:ً:ًرابعا
يقوم العمدة أو الشيخ باستالم الطفل المعثور عليه وتسليمه فورا بالحالة التي يكون عليها للمؤسسة المختصة أو جهة الشرطة  -

 أيهما أقرب.
 -بمعرفةًقسمًالسجلًالمدنيًالمختص:ً:ًخامسا

 استالم نسخة التبليغ ومحضر الواقعة ضمن الحافظة األسبوعية من الجهة الصحية ومراجعتها. -
 إرسال نسخة المحضر والتبليغ مرفقة بالحافظة األسبوعية إلى مركز المعلومات. -
 استالم شهادة ميالد الطفل المعثور عليه وإرسالها إلى الجهة المودع بها الطفل. -
 



 
 
 ۱٤: ادةامل

باألبوة أو األمومة تتخذ إذا تقدم مواطن أو مواطنة لقسم الشرطة المختص الستالم طفل حديث الوالدة معثور عليه بعد اإلقرار 
 اإلجراءات التالية بالجهات الموضحة بعد:

 -بمعرفةًشرطةًمحلًالعثور:ً:ًأول
 استالم إقرار األبوة أو األمومة من المقر باألبوة أو األمومة. -
 إخطار الجهة الصحية لمحل العثور على الطفل إليقاف إجراءات القيد. -
 ت فيه ما يلي:تحرير محضر بالواقعة من أصل وصورتين يثب -

 .يوم وساعة وتاريخ ومحل والدة الطفل 
 .)نوع الطفل )ذكرا كان أو أنثى 
 .اسم صاحب اإلقرار ولقبه وجنسيته ومحل اقامته ومهنته ورقمه القومي 
 .البيانات الكافية لمطالبة األفراد بما اثبت في محضر العثور على الطفل 
  بإقرار بصحتها وتظل البيانات التي أثبتها الطبيب المختص قائمة على أن يتم عدم إثبات بيانات الوالد اآلخر ما لم يتقدم

 إقراره.
 إرسال أصل المحضر إلى النيابة المختصة للتصرف والبت في أمر تسليم الطفل. -
 إثبات تصرف النيابة على صورتي المحضر. -
الجهة الصحية المختصة بمحل الميالد التخاذ إذا أمرت النيابة بتسليم الطفل إلى المقر به فترسل صورتا المحضر إلى  -

إجراءات التبليغ عن الواقعة وفقا وإذا لم تأمر النيابة بتسليم الطفل إلى المقر به فيتم إخطار الجهة بمحل العثور لإلجراءات 
 المعتادة.

الصحية لحفظ أحدهما مع أوراق  لالستمرار في إجراءات القيد وفقا للبيانات التي أثبتها الطبيب مع إرسال صورتي المحضر للجهة
 الواقعة وإرسال األخرى لقسم السجل المدني.

 ( من القانون.٤۷وإذا تقدم أحد الوالدين بإقرار بعد قيد الواقعة فيتبع في شأنها ما ورد بالفقرة الثانية من المادة )
 -بمعرفةًالجهةًالصحيةًالمختصةًبمحلًالميالد:ً:ًثانيا
 شرطة محل العثور.استالم صورتي المحضر من  -
 حفظ إحدى صورتي المحضر مع أوراق الواقعة. -
 اتباع اإلجراءات العادية المتبعة في حالة التبليغ عن واقعة ميالد طبقا للظروف العادية. -
 



 -بمعرفةًالمؤسساتًالمعدةًلستقبالًاألطفالًحديثيًالولدة::ًًثالثا
 ار النيابة في هذا الشأن.تسليم الطفل إلى المقر باألبوة أو األمومة بتنفيذ قر  -
في حالة وفاة الطفل المعثور عليه بعد اتخاذ اإلجراءات المقررة بجهة الشرطة أو بالجهة الصحية أو قسم السجل المدني فيتعين  -

قيد السير في باقي اإلجراءات حتى يتم قيده وإصدار شهادة الميالد. وتقوم الجهة الموجود لديها الطفل بالتبليغ عن وفاته ويكون 
 الوفاة بنفس األسماء المختارة لكل من الطفل ووالديه.

 وفي حالة العثور على طفل ميتا فيكتفي بقيد وفاته ويتم اتباع اإلجراءات المقررة وتقوم الشرطة بإخطار الجهة الصحية بذلك. -
 
 
 ۱۵ادة: امل

الوالدين وجب على الجهة الصحية عدم االعتداد ببياناتهما إذا ثبت من بيانات التبليغ أن المولود غير شرعي لعدم قيام رابطة بين 
مومة الواردة بالتبليغ ويقوم الطبيب المختص باختيار اسم لمن لم يتقدم من الوالدين بإقرار البنوة. وال تقبل طلبات اإلقرار باألبوة أو األ

 م الوالد أو الوالدة أو كليهما حسب األحوال.( من القانون ويقوم الطبيب باختيار اس۲۷بالنسبة للحاالت الواردة بالمادة )
وإذا رغب أحد الوالدين أو كالهما في اإلقرار بأبوة المولد أو أمومته يكون ذلك بطلب كتابي صريح يحرر من نسختين يقدما  -

بكل صورة من إلى الطبيب المختص للتوقيع عليهما بعد إثبات تاريخ تقديم الطلب وختمها بخاتم الجهة الصحيحة وترفق نسخة 
 صورتي التبليغ وإذا لم يقدم طلب من أي من الوالدين يقوم الطبيب باختيار اسم رباعي للطفل وللوالدين.

وفي جميع هذه الحاالت التي يتم فيها اختيار األسماء بمعرفة الطبيب يتم التأشير بذلك بدفتر المواليد الصحي والتبليغ وتستكمل  -
 باقي اإلجراءات.

 ۱٦ادة: امل

من القانون على أن يكون التبليغ مصحوبا ببطاقة  ۳٦م التبليغ عن واقعات الوفاة بمعرفة المكلفين بذلك طبقا لنص المادة يت -
 المتوفى ـ إن وجدت ـ أو إقرار من المبلغ بعدم وجودها. ويتخذ في ذلك اإلجراءات اآلتية:

 -بمعرفةًمكتبًالصحةًفيًالجهةًالتيًحدثتًبهاًالوفاة:ً:ًأولًا
 استالم التبليغ عن الوفاة مرفقا به الكشف الطبي الذي يقيد ثبوت واقعة الوفاة. -
 مراجعة البيانات واعتمادها من الطبيب المختص. -
 قيد الواقعة بدفتر الوفيات الصحي برقم مسلسل خاص بكل مكتب صحة. -
 إثبات رقم قيد الوفاة بالخانة المخصصة بكل من نسختي التبليغ. -
 وتسليم صاحب الشأن إيصاال الستالم شهادة الوفاة بموجبه. تحرير تصريح الدفن -
 حفظ إحدى نسختي التبليغ. -
 مراجعة التبليغات وإعداد الحافظة األسبوعية واعتمادها من الطبيب المختص. -



ية خالل إرسال نسخة من التبليغ مرفقة ببطاقة المتوفى أو إقرار بعدم وجودها إلى قسم السجل المدني مرفقة بالحافظة األسبوع -
 ثالثة أيام من تاريخ انتهاء األسبوع الصحي.

 -بمعرفةًقسمًالسجلًالمدنيًالمختص:ً:ًثانياًا
 استالم نموذج التبليغ وبطاقة المتوفى مع الحافظة األسبوعية من مكتب الصحة. -
 مراجعة بيانات التبليغات والحافظة واعتمادها وإرسالها إلى مركز المعلومات. -
شهادات الوفاة مرفقا بها شهادات الوفاة األصلية مع بيان تفصيلي للبيانات التي تم تسجيلها بالحاسب  استالم حافظة إصدارات -

 اآللي من مركز المعلومات لمطابقتها على التبليغات والتأكد من صحتها.
 تسليم شهادات الوفاة ألصحاب الشأن. -
 -بمعرفةًمركزًالمعلومات::ًًثالثا
 السجل المدني المختص. استالم حوافظ التبليغات من قسم -
 تسجيل البيانات على الحاسب اآللي ومتابعتها. -
 طباعة البيانات ومراجعتها على التبليغات. -
 تصحيح أخطاء اإلدخال. -
إصدار شهادة الوفاة وإرسالها مع حافظة إصدارات شهادات الوفاة إلى قسم السجل المدني مرفقا بها بيان تفصيلي بالبيانات  -

 التي تم تسجيلها.
 ۱۷ادة: امل

إذا كانت الوفاة نتيجة تنفيذ حكم باإلعدام يقوم مأمور السجن بالتبليغ عن الواقعة مع إرفاق شهادة الوفاة الطبيعية إلى مكتب الصحة 
لى الواقع بدائرته السجن لقيد الواقعة بدفتر الوفيات الصحي وإصدار تصريح الدفن واتخاذ باقي اإلجراءات الواردة بالمادة السابقة. ع

 أال يذكر بشهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو تنفيذ حكم اإلعدام.
 ۱۸ادة: امل

عند التبليغ عن واقعة والدة طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل يصدر له تصريح دفن وال يصدر للطفل شهادة وفاة  -
 الحمل.ويثبت بنموذج التبليغ في خانة بيانات المتوفى عبارة طفل ميت بعد الشهر السادس من 

عند التبليغ عن واقعة والدة طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل يصدر له تصريح دفن وال يصدر للطفل شهادة وفاة  -
 ويثبت بنموذج التبليغ في خانة بيانات المتوفى عبارة طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل.

 ۱۹ادة: امل

قعة الميالد تتخذ نفس إجراءات قيد واقعتي الميالد والوفاة طبقا للظروف العادية عند التبليغ عن واقعة وفاة حدثت قبل التبليغ عن وا
 ويصدر للطفل شهادة ميالد وشهادة وفاة.

 



 ۲۰ادة: امل
 عند التبليغ عن وفاة شخص مجهول الشخصية تتخذ اإلجراءات اآلتية بمعرفة الجهات الموضحة بعد:

 -بمعرفةًجهةًالشرطة::ًًأول
 التبليغ من أصل وصورتين.تحرير نموذج  -
 تحرير محضر بالواقعة من أصل وصورتين. -
 إرسال أصل التبليغ وأصل المحضر إلى النيابة المختصة. -
 إرسال صورتي التبليغ وصورتي المحضر إلى الجهة الصحية المختصة. -
 إخطار الجهة الصحية وقسم السجل المدني بقرار النيابة في حالة تحديد شخصية المتوفى. -
 -بمعرفةًالنيابةًالمختصة:ً:ًثانيا
 استالم أصل التبليغ وأصل المحضر من جهة الشرطة. -
 إصدار قرار في شأن تحديد شخصية المتوفى خالل سبعة أيام من تاريخ التبليغ عن الواقعة. -
 -بمعرفةًالجهةًالصحيةًالمختصة:ً:ًثالثا
 استالم صورتي التبليغ وصورتي المحضر من جهة الشرطة. -
 دفن بناء على قرار النيابة.إصدار تصريح  -
قيد الواقعة بدفتر الوفيات الصحي. مع االقتصار في هذه المرحلة على إثبات عبارة متوفى مجهول الشخصية مضافا إليها  -

بيانات المحضر وذلك في خانة المالحظات قرين رقم قيد الواقعة وترك باقي الخانات شاغرة لحين استكمالها فيما بعد حسب 
 ة أو مصلحة األحوال المدنية.قرار النياب

 إثبات رقم القيد المسلسل بصورتي التبليغ عن الوفاة. -
 حفظ إحدى نسختي التبليغ والمحضر. -
إرسال إحدى صورتي التبليغ وصورتي المحضر ضمن التبليغات مع الحافظة األسبوعية إلى قسم السجل المدني المختص  -

 خالل ثالثة أيام من انتهاء األسبوع الصحي.
أصدرت النيابة المختصة قرارا بتحديد شخصية المتوفى خالل سبعة أيام من تاريخ التبليغ عن الواقعة. فيتم إدراج بيانات  إذا -

 الواقعة بالخانات الشاغرة قرين رقم القيد الخاص بها في دفتر الوفيات الصحي.
 -بمعرفةًقسمًالسجلًالمدنيًالمختص:ً:ًرابعا
ضر مع الحافظة األسبوعية المرسلة عن طريق الجهة الصحية ومراجعتها واعتمادها وإرسالهما استالم صورة التبليغ وصورة المح -

 لمركز المعلومات.
إذا أصدرت النيابة المختصة قرارا بتحديد شخصية المتوفى خالل سبعة أيام من تاريخ التبليغ عن الواقعة. فيتم إخطار مركز  -

 بالخانات الشاغرة قرين رقم القيد الخاص بها. المعلومات ببيانات الواقعة الستكمال البيانات



وإذا لم تصدر النيابة قرارها بتحديد شخصية المتوفى خالل المدة المحددة رفع األمر إلى مصلحة األحوال المدنية للتحري عن  -
أشير بعدم شخصية المتوفى واستالم قرار مصلحة األحوال المدنية وإخطار مركز المعلومات الستكمال قيد الواقعة أو الت

 صالحية الواقعة للقيد.
 -بمعرفةًإدارةًالبحثًالجنائي:ً:ًخامسا

استالم طلب تحديد شخصية المتوفى المرسل عن طريق قسم السجل المدني المختص وإجراء التحريات الالزمة عن شخصية  -
 المتوفى مع الجهات المختصة.

 ألمر إليها.إصدار قرارها في هذا الشأن خالل ثالثين يوما من تاريخ رفع ا -
 إخطار قسم السجل المدني المختص بهذا القرار إلخطار مركز المعلومات. -
 ۲۱ادة: امل

( من القانون ٤۳تتولى إدارة السجالت العسكرية التبليغ عن واقعات وفاة التابعين لوزارة الدفاع المنصوص عليهم في المادة ) -
 وتتخذ اإلجراءات التالية بمعرفة الجهات الموضحة بعد:

 -بمعرفةًإدارةً)السجالتًالعسكرية(:ً:ًأول
 تحرير التبليغات عن واقعات الوفاة. -
 إرسال التبليغات إلى القائم بالقيد )مندوب مصلحة األحوال المدنية بها(. -
 استالم شهادة الوفاة وتسليمها ألصحاب الشأن. -
 -بمعرفةًمندوبًمصلحةًاألحوالًالمدنيةًبالسجالتًالعسكرية:ً:ًثانيا
 التبليغات عن واقعات الوفاة وقيدها بأرقام مسلسلة سنويا في الدفتر الخاص المعد لذلك.تلقى  -
 إخطار قسم سجل مدني المركز الرئيسي بحافظة أسبوعية مرفقة بالتبليغات. -
 لشأن.استالم شهادات الوفاة الواردة من المركز الرئيسي وتسليمها إلدارة السجالت العسكرية التي تقوم بتسليمها ألصحاب ا -
 -بمعرفةًقسمًسجلًمدنيًالمركزًالرئيسي:ً:ًثالثا
استالم تبليغات واقعات الوفاة مع الحافظة األسبوعية من مندوب المصلحة بالسجالت العسكرية ومراجعتها واعتمادها وإرسالها  -

 إلى مركز المعلومات.
 استالم شهادات الوفاة مع الحافظة وبيان تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيلها. -
 إرسال شهادات الوفاة إلى مندوب المصلحة بالسجالت العسكرية. -
 ۲۲ادة: امل

تتخذ اإلجراءات التالية عند قيد واقعات الزواج أو الطالق للمواطنين المقيمين داخل البالد المتحدى الديانة والملة بمعرفة  -
 الجهات الموضحة بعد:

 



 -بمعرفةًالسلطاتًالمختصةًبتوثيقًالعقود:ً:ًأول
 إثبات بيانات طرفي الواقعة والرقم القومي لكل منهما بجميع نسخ العقود أو اإلشهارات واستيفاء باقي بياناتها وتحريرها. -
 يوما من تاريخ الواقعة. ۱۵إرسال جميع العقود أو االشهادات إلى قلم الكتاب بمحكمة األحوال الشخصية خالل  -
 الكتاب بمحكمة األحوال الشخصية وتسليم نسخة إلى كل من طرفي الواقعة. استالم نسختين من العقود أو االشهادات من قلم -
 -بمعرفةًقلمًالكتابًبمحكمةًاألحوالًالشخصية:ً:ًثانيا
 استالم عقود الزواج أو اشهارات الطالق من السلطات المختصة بتوثيق العقود. -
 أو االشهادات وختمها. قيد الواقعة في السجل الخاص وإثبات رقم وتاريخ القيد بجميع نسخ العقود -
 تحرير الحافظة األسبوعية للواقعات. -
 إرسال نسخة من العقود أو اإلشهادات مرفقة بالحافظة األسبوعية إلى قسم السجل المدني المختص. -
 تسليم نسختين من العقود أو اإلشهاد إلى السلطات المختصة بتوثيق العقود لتسليمها لطرفي الواقعة. -
 اإلشهاد. حفظ نسخة من العقد أو -
 -بمعرفةًقسمًالسجلًالمدنيًالمختص::ًًثالثا
استالم الحافظة األسبوعية مرفقا به نسخة من العقد أو االشهاد أو األحكام النهائية بالزواج أو الطالق من قلم الكتاب بمحكمة  -

 األحوال الشخصية ومراجعتها.
 مركز المعلومات.إرسال نسخة من العقد أو االشهاد مرفقة بالحافظة األسبوعية إلى  -
 -بمعرفةًمركزًالمعلومات:ً:ًرابعا
استالم الحافظة األسبوعية مرفقا بها نسخة من العقود أو االشهادات أو األحكام النهائية بالزواج أو الطالق من أقسام السجل  -

 المدني وتسجيلها على الحاسب اآللي.
 ني المختص.طباعة البيانات ومراجعتها وتدقيقها وإعادتها لقسم السجل المد -
 إنشاء سجل لبيانات األسرة ومتابعة كافة ما يطرأ على أفرادها من تغييرات طبقا لما يرد من بيانات لواقعات األحوال المدني -
 ۲۳ادة: امل

 تتخذ اإلجراءات التالية عند قيد واقعات الزواج أو الطالق للمقيمين داخل البالد بين مختلفي الجنسية أو الديانة أو الملة وكان -
 أحد طرفي العالقة مصريا. وذلك بمعرفة الجهتين المذكورتين بعد:

 -بمعرفةًمكتبًالتوثيقًبالشهرًالعقاري::ًًأول
التحقق من بيانات طرفي الواقعة والرقم القومي للطرف المصري ورقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفي الواقعة  -

 يفاء باقي بياناتها.أجنبيا بجميع نسخ العقود أو االشهادات واست
 القيد بسجلي الزواج أو الطالق وإثبات رقم وتاريخ القيد بجميع نسخ العقود أو االشهادات وختمها. -
 تحرير الحافظة األسبوعية للواقعات. -



 إرسال نسخة من العقد أو اإلشهاد مرفقا بالحافظة األسبوعية للواقعات إلى قسم السجل المدني المختص. -
 العقد أو اإلشهاد إلى كل من طرفي الواقعة.تسليم نسخة من  -
 حفظ نسخة من العقد أو اإلشهاد. -
 -بمعرفةًقسمًالسجلًالمدنيًالمختص::ًًثانيا

 تتخذ ذات اإلجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.
 
 
 ۲٤ادة: امل

 يعتبر المذكورون من أرباب األسر طبقا للترتيب التالي:
 تعددن. الزوج بالنسبة للزوجة وان -۱
 األب بالنسبة إلى غير أرباب األسر أو المتزوجين من أبنائه. -۲
 األم بالنسبة إلى غير أرباب األسر أو المتزوجين من أبنائها بعد وفاة والدهم. -۳
 أكبر االخوة بالنسبة الخوته من غير أرباب األسر بعد وفاة الوالدين بشرط بلوغه سن السادسة عشر. -٤
النسبة ألخواتها من غير أرباب األسر بعد وفاة الوالدين بشرط بلوغه سن السادسة عشر وعدم وجود أخ بلغ هذا كبرى األخوات ب -۵

 السن.
 القريب بالنسبة ألقاربه الذين يعيشون معه أو يرعاهم أو يعولهم. -٦

ولى القيام بها من يأتي بعده في ترتيب أرباب وإذا قام مانع حال دون قيام رب األسرة بالواجبات المقررة بالقانون أو الئحته التنفيذية يت
 األسر.

 ۲۵ادة: امل

 تعتبر الواقعة ساقط قيد ميالد إذا حدثت ولم تبلغ عنها خالل خمسة عشر يوما من حدوثها وفي هذه الحالة تتخذ اإلجراءات التالية:
 بمعرفةًصاحبًالشأن:ً:ًأول
القيد مصحوبا بالمستندات المؤيدة للواقعة )مستندات تؤكد صحة محل التقدم بطلب قيد ساقط قيد الميالد عليه صورة صاحب  -

الميالد، صحة أسماء الوالدين وقيام العالقة الزوجية بينهم. أو إقرارهما بالبنوة أو إقرار من أخ أو أخت بصلة األخوة أو إقرار 
 تها أو جهة محل اإلقامة.من أحد عصبات األب( إن وجدت وذلك إلى الجهة الصحية التي حدثت الوالدة في دائر 

 استالم إيصال تقديم الطلب. -
 استالم صورة قيد الميالد من قسم السجل المدني. -
 
 



 -بمعرفةًالجهةًالصحيةًالمختصة:ً:ًثانيا
 مراجعة بيانات الطلب والتأكد من استيفائه واختصاص الجهة الصحية. -
 قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك طبقا لتاريخ وروده. -
 لتقدير سن ساقط القيد وتحديد نوعه. تحديد ميعاد -
تقدير سن ساقط القيد وأخذ البصمة على الطلب ويتم تحديد سن ساقط القيد باليوم والشهر والسنة لمن سنهم عام أو أقل وما زاد  -

 عن ذلك فيكون اليوم وشهر اللذان تم فيهما توقيع الكشف الطبي عليهما يوم وشهر والدته.
 ر قيد الطلبات.إثبات السن بالطلب وبدفت -
 إرسال الطلب ضمن الحافظة األسبوعية لقسم السجل المدني. -
 تسليم صاحب الشأن إيصاال به رقم قيده بدفتر قيد ساقطي القيد. -
 تسجيل الواقعة بدفتر المواليد الصحي لمن سنهم عام أو أقل. -
 تحرير شهادة تحصين ضد األمراض وتسليمها إلى صاحب الشأن لمن سنهم عام أو أقل. -
 استالم إخطار بقيد الواقعه من قسم السجل المدني بالنسبة لمن ال يزيد سنهم على عام. -
 -بمعرفةًقسمًالسجلًالمدنيًالمختص:ً:ًثالثا
 استالم األوراق من مكتب الصحة ....... وقيده بالدفتر المعد لذلك. -
على الطلب في حالة عدم توافر المعلومات  إخطار مركز أو قسم الشرطة المختص إلجراء التحريات اإلدارية واثبات نتائجها -

 بمصلحة األحوال المدنية.
التأكد من صحة البيانات الواردة بطلبات ساقطي قيد الميالد والتأكد من عدم سابقة قيد الواقعة بمراجعة مركز المعلومات وإرفاق  -

 نتيجة البحث بالطلب.
ار في شأنها أو العرض على اللجنة المختصه لمن يزيد سنهم عن إرسال الطلبات إلى إدارة شرطة األحوال المدنيه التخاذ قر  -

 عام.
 إخطار مركز أو قسم الشرطة المختص التخاذ اإلجراءات القانونية ضد المسئول عن عدم التبليغ. -
أي منها التأكد من أن اسم ساقط قيد الميالد واسمى والديه وفقا لما جاء بالطلب والمستندات المؤيدة فإذا خال من بيان اسم  -

وتعذر من التحريات اإلدارية التعرف عليه وكان سن ساقط القيد سنة فأقل فيتم اختيار اسم بدال منه بمعرفة اللجنة الطبية 
( ٤٦المختصة بنظر الطلب أما إذا كان عمره أكثر من سنة كان اختيار األسماء بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة )

حظات ما يفيد أن اختيار اسم األب أو األم تم بمعرفة رئيس اللجنة الطبية أو اللجنة المنصوص على أن يثبت في خانة المال
 (.٤٦عليها في المادة )

 يعتبر محل إقامه ساقط قيد الميالد هو محل والدته إذا كان غير معلوم أو تعذر االهتداء إليه. -
 لي مرفقا به صورة القيود وتسليمها ألصحاب الشأن.استالم قرارات قيد الواقعة مع بيان بما تم تسجيله بالحاسب اآل -



 إخطار الجهه الصحية بالقرار الصادر للمواليد ساقطي القيد لمن سنهم عام فأقل. -
 

 -بمعرفةًإدارةًشرطةًاألحوالًالمدنية:ً:ًرابعا
 استالم طلبات ساقطي قيد الميالد. -
 ار قرار بقيد الواقعة بعد المراجعة.إذا كانت طلبات ساقطي القيد لمن اليزيد سنهم على عام يتم إصد -
إذا كانت طلبات ساقطي القيد لمن تزيد أعمارهم على عام يتم مراجعة الطلبات وقيدها وعرضها على اللجنة المنصوص عليها  -

 ( من الالئحة.۲۳( واستكمال اإلجراءات المنصوص عليها بالمادة )٤٦في المادة )
و اسم أي من أبويه وتعذر من التحريات التعرف عليه يتم اختيار اسم له ويذكر في إذا خال الطلب من بيان اسم ساقط القيد أ -

 خانة المالحظة تم اختيار اسم األب أو األم بمعرفة اللجنة.
في جميع األحوال يتم إخطار مركز المعلومات بالقرارات الصادرة التخاذ اإلجراءات الالزمة لتسجيل ساقط القيد وإبالغ قسم  -

ببيان عما تم تنفيذه مرفقا به صور قيود ساقطي القيد على أن يقوم السجل المدني بإخطار الجهات الصحية لمن  السجل المدني
 ال يزيد سنهم عن عام.

 -بمعرفةًجهةًالشرطة:ً:ًخامسا
المرسل له عن اتخاذ اإلجراءات الالزمة قانونا نحو المسئول عن عدم التبليغ عن الواقعة في الميعاد القانوني بموجب اإلخطار  -

 طريق قسم السجل المدني.
 إجراء التحريات اإلدارية عن ساقطي قيد الميالد والوفاة. -
 ۲٦ادة: امل

ساعة من وقت حدوثها إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية التي حدثت  ۲٤تعتبر الواقعة ساقط قيد وفاة إذا لم يبلغ عنها خالل 
 اإلجراءات التالية:الوفاة في دائرتها وفي هذه الحالة تتخذ 

 -بمعرفةًصاحبًالشأن::ًًأول
التقدم بطلب قيد الواقعة إلى قسم السجل المدني الذي حدثت الوفاة بدائرته مصحوبا بالمستندات المؤيدة مثل تصريح دفن /  -

ى أو حكم صورة من محضر الشرطة أو شهادة طبية من الطبيب المعالج أو الطبيب الذي ناظر الوفاة أو شهادة من المستشف
 قضائي أو إعالن وراثة أو غير ذلك.

 استالم إيصال من قسم السجل المدني. -
 استالم صورة قيد الوفاة. -
 -بمعرفةًقسمًالسجلًالمدني::ًًثانيا
 استالم طلب قيد الواقعة والمستندات المؤيدة لها من صاحب الشأن. -
 قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك برقم مسلسل طبقا لتاريخ وروده. -



 تحرير إيصال يبين تاريخ التقديم وتسليمه إلى صاحب الشأن. -
إخطار قسم أو مركز الشرطة إلجراء التحريات اإلدارية واثبات نتيجتها على الطلب في حالة عدم توافر المعلومات بمصلحة  -

 األحوال المدنية.
 التأكد من عدم سابقة قيد الواقعة بسجالت الوفاة بمراجعة مركز المعلومات. -
 ر الشرطة التخاذ اإلجراءات القانونية نحو المسئول عن عدم التبليغ عن واقعة الوفاة.إخطا -
 إرسال طلب قيد الواقعة والمستندات المؤيدة إلى إدارة شرطة األحوال المدنية. -
 ن.استالم قرارات قيد الواقعات مع بيان بما تم تسجيله بالحاسب اآللي مرفقا به صور القيود لتسليمها ألصحاب الشأ -
 إخطار الجهة الصحية بالقرار الصادر في شأن ساقطي قيد الوفاة لمن ال يزيد سنهم على عام. -
 -بمعرفةًإدارةًشرطةًاألحوالًالمدنية:ً:ًثالثاً

 استالم طلب قيد الواقعة والمستندات المؤيدة من قسم السجل المدني المختص. -
 التي لم يمضى على حدوثها عام. إصدار قرار قيد الواقعة بالنسبة لحاالت ساقطي قيد الوفاة -
عرض طلبات ساقطي قيد الوفاة التي مضي عليها أكثر من سنة على األحوال المدنية واستكمال اإلجراءات المنصوص عليها  -

 (.۲۳في المادة )
 إخطار مركز المعلومات إلتمام إجراء تسجيل الواقعة وإخطار أقسام السجل المدني لتسديد الطلبات. -
 -ةًجهةًالشرطة:بمعرف:ًًرابعا
 استالم طلب القيد والمستندات المؤيدة من قسم السجل المدني وإجراء التحريات اإلدارية الالزمة. -
 إثبات وإرسال نتيجة التحريات إلى قسم السجل المدني. -
 اتخاذ الالزم قانونا نحو المسئول عن عدم التبليغ خالل المدة التي يحددها القانون. -

 -بمعرفةًالجهةًالصحيةًالمختصة:ً:ًخامسا
 استالم اإلخطار الوارد من قسم السجل المدني بصدور قرار بقيد واقعة الوفاة لمن ال يزيد سنهم عن عام. -
 ۲۷ادة: امل

مصلحة عند تلف أو فقد السجالت المدون بها واقعات األحوال المدنية يتم إعادة قيدها بناء على المستندات التي يحددها مدير عام 
 األحوال المدنية ووفقا لإلجراءات التالية:

 استخراج تقرير تفصيلي من مركز المعلومات لتحديد موقف قيد الواقعة. -۱
تقوم إدارة شرطة األحوال المدنية باستالم الطلبات الواردة من أقسام السجل المدني ومراجعتها على المستندات المقدمة مرفقة  -۲

 كز المعلومات.بالتقرير التفصيلي من مر 



إذا كانت البيانات الواردة بالتقرير والمستندات غير كافية إلصدار قرار بإعادة القيد فيتم إخطار قسم السجل المدني الذي يقيم  -۳
ار الطالب بدائرته الستكمال البيانات الالزمة إلعادة قيده وإصدار قرار إعادة القيد وإرساله لمركز المعلومات لتسجيل الواقعة وإصد

 صورة القيد.
 ۲۸ادة: امل

( ٤٦تقدم طلبات تغيير أو تصحيح قيود األحوال المدنية إلى قسم السجل المدني للعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة )
ولى من قانون األحوال المدنية وفي حالة التقدم بطلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود األحوال المدنية المنصوص عليها في الفقرة األ

 ( من القانون تتخذ اإلجراءات التالية:٤۷من المادة )
 -بمعرفةًصاحبًالشأن:ً:ًأول
 تقديم طلب تغيير أو تصحيح القيد على النموذج المعد لذلك إلى قسم السجل المدني مرفقا به المستندات المؤيدة. -
 استالم إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم السجل المدني المختص. -
 -بمعرفةًقسمًالسجلًالمدنيًالمختص:ً:ًثانيا
استالم الطلب مرفقا بالمستندات المؤيدة ومراجعة صحتها ودرجة استيفائها وقيد ولطلب وتحرير إيصال مبين به رقم وتاريخ  -

 القيد وتسليمه إلى صاحب الشأن.
 إرسال الطلب والمستندات المؤيدة إلى إدارة شرطة األحوال المدنية. -
 رة شرطة األحوال المدنية بما يفيد تصحيح القيود.استالم بيان من إدا -
 -بمعرفةًإدارةًشرطةًاألحوالًالمدنية:ً:ًثالثا
استالم الطلب مرفقا بالمستندات المؤيدة من قسم السجل المدني المختص وعرض طلب التصحيح مرفقا بالمستندات على اللجنة  -

 ( من الالئحة.۲۵في المادة ) المنصوص عليها بالقانون الستكمال اإلجراءات المنصوص عليها
 استالم قرار اللجنة في شأن تصحيح القيد مرفقا بالطلب والمستندات. -
 إخطار مركز المعلومات بقرار اللجنة مرفقا بطلب تصحيح القيد لتنفيذه. -
منه إلى قسم استالم الطلب والمستندات المرفقة من مركز المعلومات مع بيان من نسختين يقيد إجراء التصحيح وإرسال نسخة  -

 السجل المدني المختص.
 -بمعرفةًاللجنةًالمنصوصًعليهاًبالقانون::ًًرابعا
استالم طلب تصحيح القيد مرفقا بالمستندات المؤيد من مدير إدارة شرطة األحوال المدنية واتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها  -

 ( من الالئحة.۲۵في المادة )
 -بمعرفةًمركزًالمعلومات::ًًخامسا

 القرار واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذه مع اإلشارة إلى رقم وتاريخ قرار تصحيح القيد. تلقى -
 إخطار إدارة شرطة األحوال المدنية بتمام التنفيذ مرفقا به بيان تفصيلي من نسختين عن تصحيح قيد الواقعة. -



 إعداد اإلخطارات الالزمة للتجنيد ومصلحة األمن العام. -
 
 
 ۲۹: ادةامل

( من القانون في المواعيد التي يحددها رئيسها للنظر في طلبات تغيير أو ٤٦اللجنة المنصوص عليها في المادة )تجتمع  -
تصحيح قيود األحوال المدنية المدونة في سجالت المواليد والوفيات وقيد األسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميالد والوفاة التي لم 

 ون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ حدوث واقعة الميالد أو الوفاة.يبلغ عنها خالل المدة المحددة بالقان
للجنة أن تستدعى صاحب الشأن أو مقدم الطلب أو من ترى استدعاءه كما يجوز لها أن تجرى تحقيقا تكميليا في حالة عدم  -

 ية بإجرائه.كفاية المعلومات المتعلقة بالطلب ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها أو تكليف الجهة اإلدار 
إذا قررت اللجنة قيد الواقعة يعد عنها بيانا كافيا يعتمد من مدير إدارة شرطة األحوال المدنية ويعلق بلصق صورة منه بديوان  -

مديرية األمن أو المركز أو القسم أو نقطة الشرطة ويجوز إعالن هذا البيان عن طريق نشره في الصحف أو إذاعته باإلذاعة 
 الداخلية.

م تقدم معارضة خالل سبعة أيام من تاريخ اإلعالن يصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ أما إذا قدمت معارضة فيعاد عرض وإذا ل -
 الطلب في الجلسة التالية لفحص أسباب االعتراض وإصدار قرارها في هذا الشأن. ويكون القرار مسببا ونهائيا.

كافية طلب إعادة عرض الطلبات التي صدر فيها قرار على ذات ويجوز لمدير مصلحة األحوال المدنية عند وجود مبررات  -
اللجنة المصدرة له خالل المواعيد المقررة للطعن على القرارات اإلدارية إلعادة النظر في هذه الطلبات وإصدار قرار مسبب 

 بشأنها.
 ۳۰ادة: امل

( من القانون تتخذ اإلجراءات ٤۷الثانية من المادة )في حالة طلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود األحوال المنصوص عليها بالفقرة 
 اآلتية:
 -بمعرفةًصاحبًالشأن:ً:ًأول
تقديم طلب التغيير أو التصحيح في قيود األحوال المدنية على النموذج المعد لذلك إلى قسم سجل مدني محل القيد أو اإلقامة  -

 مرفقا بالمستندات المؤيدة.
 الطلب من قسم السجل المدني المختص.استالم إيصال بتاريخ ورقم قيد 

 -بمعرفةًقسمًالسجلًالمدنيًالمختص:ً:ًثانيا
 استالم الطلب مرفقا به المستندات المؤيدة أو الحكم النهائي الصادر من المحكمة المختصة إلبطال القيد ومراجعتها. -
 وتسليمه إلى صاحب الشأن.قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك وتحرير إيصال مبين به تاريخ ورقم قيد الطلب  -
 إثبات ملخص الحكم أو الوثيقة أو المستند وإصدار قرار بالتغيير أو التصحيح. -



إخطار مركز المعلومات بالقرار إلجراء التصحيح أو التغيير أو اإلبطال بالقيود الخاصة مع اإلشارة إلى رقم وتاريخ القرار  -
 بسجل التصحيح.

 مركز المعلومات.استالم ما يفيد تنفيذ التصحيح من  -
 إرسال الطلب مرفقا به المستندات المؤيدة أو الحكم النهائي وإخطار تنفيذ التصحيح إلى إدارة شرطة األحوال المدنية للمراجعة. -
 -بمعرفةًمركزًالمعلومات::ًًثالثا
 تنفيذ قرار التصحيح وإخطار قسم السجل المدني بتمام التنفيذ. -
 ومصلحة األمن العام.إعداد اإلخطارات الالزمة للتجنيد  -
 ۳۱ادة: امل

 في حالة صدور قرار بمنح أو استرداد أو رد الجنسية تتخذ اإلجراءات التالية:
 -بمعرفةًمكتسبًالجنسية:ً:ًأول
التقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية خالل ستة أشهر من تاريخ صدور قرار منح أو اكتساب أو استرداد الجنسية  -

 المدني الذي يقيم بدائرته مرفقا بها شهادة الميالد األجنبية مع قرار منح الجنسية.إلى قسم السجل 
 ويجوز له التقدم بطلب للحصول على بيان ميالد مواطن من أصل أجنبي. -
 استالم بطاقة تحقيق الشخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته. -
 -بمعرفةًقسمًالسجلًالمدنيًبالمركزًالرئيسي::ًًثانيا
 استالم بيان المنح من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسيه. -
قيد الواقعة بالدفتر المعد لذلك وإخطار مركز المعلومات لتسجيلها بسجل الجنسية وإصدار الرقم القومي وإذا كان الطالب أجنبيا  -

 رقم قومي له.مولودا بالجمهورية ومنح الجنسية فيتم متابعة قرار منح الجنسية بقيد ميالده وإصدار 
أما إذا كان الطالب أجنبيا مولودا بالخارج يصدر له بيان ميالد مواطن من أصل أجنبي استنادا إلى تاريخ ومحل الميالد  -

 الواردين بقرار منح الجنسية المصرية.
 ۳۲ادة: امل

األحوال المدنية تتخذ اإلجراءات عند ورود قرار إسقاط أو سحب الجنسية من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية إلى مصلحة 
 التالية:
 -بمعرفةًقسمًالسجلًالمدنيًبالمركزًالرئيسي:ً:ًأول
 استالم بيان السحب أو اإلسقاط من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية. -
 قيد الواقعة بالدفتر المعد لذلك. -
 إرسال بيان السحب أو اإلسقاط لمركز المعلومات. -
 الجنائي لتنفيذ القرار وما يترتب عليه.إخطار إدارة البحث  -



 إخطار إدارة التجنيد بالنسبة للذكور بالبيان الوارد من مركز المعلومات. -
 

 -بمعرفةًمركزًالمعلومات:ً:ًثانياًا
 تلقى بيان السحب أو اإلسقاط. -
 التأشير بسحب الجنسية على قاعدة البيانات. -
 نسية.إصدار بيان بما يفيد تنفيذ القرار يرسل لقسم الج -
 إعداد بيان إلخطار إدارة البحث الجنائي وإدارة التجنيد عن طريق قسم الجنسية. -
 ۳۳ادة: امل

تصدر مصلحة األحوال المدنية بطاقة تحقيق الشخصية لكل مواطن مصري يزيد عمره عن ستة عشر عاما وتسري للمدة التي 
 للمواصفات القياسية الدولية كما يلي:يحددها وزير الداخلية بقرار منه وتحدد أبعاد البطاقة طبقا 

 مليمتر ۸۵.۷۲إلى  ۸۵.٤۷العرض: 
 مليمتر ۵٤.۰۳إلى  ۵۳.۹۲الطول: 
 مليمتر ۰.۸٤إلى  ۰.٦۸السمك: 

 وتحتوي البطاقة على المعلومات التالية عن كل مواطن:
 مكتب اإلصدار. -
 الرقم القومي. -
 اإلسم الرباعي. -
 محل اإلقامة. -
 النوع. -
 الديانة. -
 المهنة. -
 .المتزوجات( )لإلناثاسم الزوج  -
 تاريخ إنتهاء صالحية البطاقة. -
 -بمعرفةًالمواطن:ً:ًأول
يتقدم المواطن خالل ستة أشهر من تاريخ إكماله السادسة عشرة من عمره إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته بطلب  -

 البيانات مع البطاقة السابقة إن وجدت.الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية مرفقا به المستندات المؤيدة لصحة 
 
 



 -بمعرفةًقسمًالسجلًالمدني:ً:ًثانيا
 استالم نماذج الطلب والتحقق من شخصية الطالب واستيفاء البيانات. -
 أخذ بصمة الطالب. -
 أخذ صورة الطالب في الحالة وتسجيلها على الحاسب. -
 قيد الطلب بالسجل المعد لذلك. -
 طلبات استبدال أو استخراج بطاقات تحقيق الشخصية.إعداد بيان يومي عما قدم من  -
 إعداد حافظة بالطلبات المقدمة موضحا بها االسم ورقم القيد وإرسالها إلى مركز اإلصدار. -
 استالم البطاقات من محطة اإلصدار بمركز المعلومات وتسليمها ألصحاب الشأن. -
 -بمعرفةًمركزًالمعلومات:ً:ًثالثا
 من أقسام السجل المدني. استالم الحافظة بالطلبات -
يتم مراجعة البيانات ومطابقتها على البيانات الموجودة على الحاسب اآللي واستكمال تسجيل جميع البيانات الموجودة بالطلب  -

 ثم اتخاذ إجراءات إصدار البطاقة.
 إرسال البطاقات المصدرة بحافظة لقسم السجل المدني لتسليمها ألصحاب الشأن. -
 بئة.إعداد بيان التع -
 إعداد بيان التجنيد. -
 ۳٤ادة: امل

في حالة فقد أو تلف أو إنهاء مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية أو إذا ما طرأ على المواطن ما يدعو إلى تغيير أي بيان من  -
تندات بياناتها فعليه أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية بديلة خالل ثالثين يوما إلى قسم السجل المدني بالمس

 المؤيدة لذلك.
ويتم مراجعة النموذج على المستندات المقدمة وقيده بدفتر قيد طلبات الحصول على البطاقات البديلة واتخاذ اإلجراءات المعتادة  -

 عند إصدار بطاقة ألول مرة.
 بفقدها. وفي جميع األحوال يجب على المواطن تسليم البطاقة السابقة عند استالمه للبطاقة البديلة ما لم يقر -
ويصدر مدير عام مصلحة األحوال المدنية القواعد والضوابط التي تحكم تغير محل اإلقامة أو المهنة بالبطاقة بها يكفل تحقيق  -

 الصالح العام والتيسير على المواطنين.
 ۳۵ادة: امل

لى قنصلية جمهورية مصر العربية أو إلى واقعات الميالد التي تحدث بالخارج ويتم التبليغ عنها خالل ثالثة أشهر من تاريخ حدوثها إ
 الجهة الصحية المختصة في محل اإلقامة بالنسبة للمواطن العائد من الخارج تتخذ بشأنها اإلجراءات التالية:

 



 -بمعرفةًصاحبًالشأن::ًًأول
الجهات الرسمية الدالة على  تحرير إخطار بالواقعة يتضمن جميع البيانات الواردة بنموذج التبليغ مرفقا بالمستندات الصادرة من -

 صحة الواقعة.
تقديم اإلخطار والمستندات الصادرة من الجهات الرسمية والدالة على صحة الواقعة إلى قنصلية جمهورية مصر العربية خالل  -

وجود  ثالثة أشهر من تاريخ حدوثها أو إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج بالبريد المسجل الموصي عليه ـ في حالة عدم
 قنصلية.

 استالم شهادة الميالد من القنصلية. -
إذا حدثت واقعة الميالد أثناء السفر للخارج وكان صاحب الشأن مقيما بالبلد الذي وصل إليه في حدود المدة التي حددها  -

لتقديم بها إلى فعلية تحرير إخطار بالواقعة مصحوبا بالمستندات الرسمية التي تؤيد صحة الواقعة وا أشهر( )ثالثةالقانون 
قنصلية جمهورية مصر العربية أو إرسال المستندات بالبريد المسجل الموصي عليه إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج 

 بالمركز الرئيسي.
إذا حدثت واقعة الميالد أثناء العودة من الخارج فيجب التبليغ عنها خالل ثالثين يوما من تاريخ الوصول إلى مكتب الصحة أو  -

 لجهة الصحية في محل اإلقامة ويتم التبليغ عنها ووفقا إلجراءات التبليغ عن واقعة الميالد في الظروف العادية.ا
إذا حدثت واقعة الميالد بالخارج وكان صاحب الشأن موجودا بالبالد وال يحمل مستندات بالواقعة التي حدثت بالخارج يتم اتخاذ  -

جل مدني المواطنين بالخارج بالمركز الرئيسي وتقدير سنة بالجهه الصحية التي يقيم إجراءات ساقط قيد ميالد عن طريق قسم س
 بدائرتها.

 -بمعرفةًقنصليةًجمهوريةًمصرًالعربيةًأوًالجهةًالصحيةًالمختصة:ً:ًثانيا
 استالم اإلخطار والمستندات الصادرة من الجهة الرسميه المقدمة من المواطن. -
 من تمتع صاحب الشأن بالجنسية المصرية.مراجعة كافة البيانات والتأكد  -
 تحرير نماذج التبليغ من واقع بيانات اإلخطار والمستندات. -
 اعتماد النماذج وختمها بخاتم القنصلية. -
 قيد الواقعة بالدفتر الخاص بها. -
 إرسال اإلخطارات المقدمة من المواطنين ونماذج التبليغ المحررة إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج. -
 استالم شهادة الميالد المرسلة عن طريق قسم سجل مدني المواطنين بالخارج. -
 استيفاء قيود الواقعة بالدفتر. -
 تسليم شهادة الميالد إلى أصحاب الشأن فيها. -
 -بمعرفةًقسمًسجلًمدنيًالمواطنينًبالخارج:ً:ًثالثا
 د المسجل الموصى عليه.استالم المستندات ونماذج التبليغ المرسله عن طريق القنصلية أو بالبري -



 مراجعة المستندات والنماذج وإرسالها لمركز المعلومات التخاذ إجراءات القيد وإصدار شهادة الميالد. -
إرسال شهادة الميالد إلى القنصلية عن طريق وزارة الخارجية أو لصاحب الشأن بعد سداد تكاليف اإلصدار واإلرسال لحساب  -

 مصلحة األحوال المدنية.
 ندات الواقعة وشهادة الميالد األجنبية.حفظ مست -
 ۳٦ادة: امل

يكون التبليغ عن واقعات الوفاة التي تحدث للمواطنين المقيمين بالخارج إلى القنصلية خالل ثالثة أشهر من تاريخ حدوثها ويتبع في 
اإلخطار المستندات المؤيدة للواقعة وتمتع التبليغ عنها وقيدها ذات اإلجراءات الواردة في شأن المواليد على أن يرفق بالتبليغ أو 

صاحبها بجنسية جمهورية مصر العربية وبطاقة تحقيق شخصية المتوفى أو إقرار من المبلغ بعدم وجودها. مع مراعاة أن يكون 
 ات التبليغ.التبليغ عن طريق المكلفين به. وفي حالة عدم وجود أحد من المنصوص عليهم بحل الفصل محل المبلغ في القيام بإجراء

 ۳۷ادة: امل

 إذا حدثت واقعات الزواج أو الطالق للمواطنين خارج البالد تتخذ اإلجراءات التالية:
 -بمعرفةًطرفيًالواقعة:ً:ًأول
تقديم المستندات المؤيدة لحدوث الواقعة مرفقة بأخطار خالل ثالثة أشهر من حدوث الواقعة إلى القنصلية المصرية. أو إلى  -

 المواطنين بالخارج مباشرة عن طريق البريد المسجل في حالة عدم قنصلية بالبلد الذي يقيم به المواطن.قسم سجل مدني 
 -بمعرفةًالقنصليةًالمصرية:ً:ًثانيا
 استالم إخطار الواقعة المرفق بالمستندات المؤيدة من طرفي الواقعة. -
المصرية واثبات الرقم القومي للزوج والزوجة على النسخ على القنصلية أن تتأكد من تمتع أحد الزوجين أو كالهما بالجنسية  -

األربع والتثبت من صدور وثيقة الزواج أو الطالق من جهة رسمية مع توفر أركان العقد والشروط الشكلية والموضوعية التي 
 تشترطها وزارة العدل والتحقق من عدم مخالفة القوانين المصرية.

 ق واعتماده من القنصل وختمه بختم القنصلية وقيد الواقعة في الدفتر الخاص بذلك.تحرير نموذج الزواج أو نموذج الطال -
 إرسال أوراق الواقعة إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج. -
 استالم بيان القيد المرسل عن طريق قسم سجل مدني المواطنين بالخارج واستيفاء قيد الواقعة بالدفتر الخاص. -
 -دنيًالمواطنينًبالخارج:بمعرفةًقسمًسجلًمً:ًثالثا
 استالم إخطار الواقعة مرفقا بالمستندات المؤيدة والبيان المعتمد بالواقعة المرسلة عن طريق القنصلية المصرية. -
 إخطار مركز المعلومات لتسجيل الواقعة. -
 استالم بيان قيد الواقعة وإرساله إلى القنصلية المصرية. -
 حفظ مستندات الواقعة. -
 



 ۳۸ادة: امل

تقدم طلبات قيد واقعات الميالد التي حدثت في الخارج ولم يبلغ عنها في المواعيد المقررة إلى قسم سجل مدني المواطنين  -
 ( من القانون.۹بالخارج مرفقا بها شهادة الميالد الصادر من أو لجهة التي حدثت الوالدة على أرضها طبقا لنص المادة )

الطلب إلى القنصلية المصرية المقيم بدائرتها وعليها قيده بالدفتر الخاص وإرساله إلى قسم وإذا كان الطالب مقيما بالخارج يقدم  -
سجل مدني المواطنين بالخارج التباع اإلجراءات المقررة لذلك على أن يراعى بالنسبة لتقدير سن ساقط القيد االعتداد ببيانات 

 شهادة الميالد المقدمة مع الطلب.
بأرض الجمهورية ويحمل المستندات المؤيدة للواقعة فعليه التقدم إلى قسم سجل مدني المواطنين إذا كان المواطن موجودا  -

 بالخارج الذي عليه إتمام إجراءات ساقط قيد ميالد عادية وتسليم شهادة الميالد إلى صاحب الشأن.
التقدم إلى الجهة الصحية التي يقيم  وإذا كان المواطن موجودا بأرض الجمهورية وال يحمل المستندات المؤيدة للواقعة فعليه -

بدائرتها لتقدير سنه وإرسال األوراق إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج التباع إجراءات العرض على اللجنة المختصة 
 وإصدار قرارها بالقيد وتكون التحريات عن الواقعة بالرجوع إلى الجهات الحكومية صاحبة الشأن.

 ۳۹ادة: امل

الوفاة ساقطة قيد إذا لم يبلغ عنها خالل ثالثة أشهر ويتبع في شأن طلبات قيد ساقطي قيد الوفاة نفس اإلجراءات تعتبر واقعة 
المنصوص عليها في المادة السابقة على أن يكون الطلب مصحوبا بشهادة الوفاة الصادرة من الدولة التي حدثت الوفاة على أرضها. 

لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج إلتمام إجراءات قيد الواقعة وتسلم شهادة الوفاة إلى ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك 
 صاحب الشأن.

 ٤۰ادة: امل

 يتبع في شأن إصدار صور قيود واقعات األحوال المدنية للمواطنين بالخارج اإلجراءات التالية:
 -بمعرفةًصاحبًالشأن::ًًأول
 المطلوبة. على النموذج المعد لذلك إلى القنصلية التي يقيم في دائرتها.تقديم طلب استخراج صورة القيد  -
 استالم إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من القنصلية. -
 استالم صورة القيد المطلوبة من القنصلية التي يقيم في دائرتها أو من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج مباشرة. -
 -بمعرفةًالقنصلية::ًًثانيا
 ب استخراج صورة القيد المطلوبة مرفقا به النموذج المعد لذلك من صاحب الشأن وقيد الطلب بالدفتر المعد لذلك.استالم طل -
 تحرير إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب وتسليمه إلى صاحب الشأن. -
 إرسال الطلب إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج. -
 اطنين بالخارج.استالم صورة القيد المطلوبة من قسم سجل مدني المو  -
 تسليم صورة القيد المطلوبة إلى صاحب الشأن. -



 تحصيل الرسوم المقررة وتكاليف اإلصدار لحساب مصلحة األحوال المدنية. -
 -بمعرفةًقسمًالتسجيلًالمدنيًبسجلًمدنيًالمواطنينًبالخارج::ًًثالثا
أو من صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم وجود استالم طلب استخراج صورة القيد المطلوبة على النموذج المعد من القنصلية  -

 قنصلية وقيد الطلب بالدفتر المعد لذلك.
 إحالة الطلب إلى مركز المعلومات إلعداد صورة القيد. -
استالم صورة القيد المطلوبة وإرسالها إلى القنصلية أو إلى صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم وجود قنصلية بعد سداد الرسوم  -

 المقررة.
 ٤۱دة: اامل

تقوم قنصليات جمهورية مصر العربية بإرسال طلبات الحصول على بطاقة تحقيق شخصية لمواطن مقيم بالخارج على حافظة إلى 
قسم سجل مدني المواطنين بالخارج حيث تتخذ اإلجراءات العادية في شأن إصدار البطاقات أو تحديث بياناتها ثم ترسل البطاقات 

 الشأن. للقنصليات لتسليمها ألصحاب
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