قانون البطاقة الذخصية الحديثة
الصادر بالمردوم التذريعي رقم  11لعام 1981

المادة 1
أ -عٍى وً ِٛاطٓ عشثً عٛسي ِٓ اٌزوٛس ٚاإلٔبث أتُ اٌشاثعخ عششح ِٓ
عّشٖ فً  1891/1/1أْ ٌحصً عٍى ثطبلخ شخصٍخ حذٌثخ ٌحذد ّٔٛرجٙب
ٚاعتّبستٙب ٚفتشح إصذاس٘ب اٌعبَ ثمشاس ِٓ ٚصٌش اٌذاخٍٍخ.
ة -عٍى ِٓ ٌتُ اٌشاثعخ عششح ِٓ عّشٖ ثعذ ٘زا اٌتبسٌخ أْ ٌحصً عٍى
٘زٖ اٌجطبلخ خالي عٕخ ٚاحذح ِٓ إتّبِٗ اٌغٓ اٌّزوٛسح.
المادة 2
ٌٕت ًٙاٌعًّ ثبٌجطبلبد اٌشخصٍخ اٌحبٌٍخ ٌّٚتٕع اعتعّبٌٙب ٚاعتّبد٘ب
اعتجبسا ِٓ اٌٍ َٛاٌزي ًٌٍ تبسٌخ أتٙبء اٌفتشح اٌّحذدح ٌإلصذاس اٌعبَ
ٌٍجطبلبد اٌشخصٍخ اٌحذٌثخ.
المادة 3
ٌجشي اٌتعشٌف عٍى طبٌت اٌجطبلخ اٌشخصٍخ اٌحذٌثخ ثبالعتٕبد ٌشٙبدح
اثٍٕٓ ِٓ اٌٍٙئخ االختٍبسٌخ أحذّ٘ب اٌّختبس أٚ ٚوٍٍٗ أٌ ِٓ ٚجٕخ اٌحً
أحذّ٘ب اٌّىٍف ثّٙبَ اٌّختبس أِ ِٓ ٚعشفٍٓ اثٍٕٓ ِٓ رٚي اٌغٍشح
اٌحٍّذح ٚاٌغٍٛن اٌحغٓ.
المادة 4
ٌّٕح عف ٛعبَ عٓ عبئش ِخبٌفبد اٌجطبلبد اٌشخصٍخ اٌحبٌٍخ لجً حصٛي
اٌّٛاطٓ ألٚي ِشح عٍى ثطبلتٗ اٌشخصٍخ اٌحذٌثخ ِٓ اٌغشاِبد إٌّصٛص
عٕٙب فً اٌمٛأٍٓ إٌبفزح.
المادة 5
ٌغتٛفى عٓ اٌجطبلخ اٌشخصٍخ اٌحذٌثخ سعُ ِمذاسٖ خّظ ٌٍشاد
عٛسٌخ ثإٌصبق طبثع ِبًٌ عٍى اعتّبستٙب عٕذ تٕظٍّٙب.
المادة 6

ٌعبلت ثغشاِخ ِمذاس٘ب خّظ ٚعششٌٍ ْٚشح عٛسٌخ ِٓ ٌفمذ ثطبلتٗ
اٌشخصٍخ أٌ ٚتغجت ثإتالفٙب ٚتضبعف ٘زٖ اٌغشاِخ فً حبي اٌتىشاس.
المادة 7
ٌعبلت ثغشاِخ ِٓ  111ـ  011ي.ط:
أ ِٓ -ال ٌحصً عٍى ثطبلخ شخصٍخ حذٌثخ خالي اٌفتشح اٌّحذدح فً
اٌفمشح (ة) ِٓ اٌّبدح األٌٚى ِٓ ٘زا اٌّشع َٛاٌتششٌعً.
ةٌ ِٓ -عثش عٍى ثطبلخ شخصٍخ ٚال ٌغٍّٙب إٌى أحذ ِشاوض اٌششطخ
خالي ثالثخ أٌبَ ِٓ عثٛسٖ عٍٍٙب.
ج ِٓ -ال ٌجذد ثطبلتٗ اٌشخصٍخ فً حبي إجشاء تصحٍح أ ٚتعذًٌ عٍى
لٍذٖ األعبعً خالي ثالثٍٓ ٌِٛب ِٓ إجشاء اٌتصحٍح أ ٚاٌتعذًٌ فً
اٌغجً اٌّذًٔ.
المادة 8
ٌعبلت ثبٌحجظ ِٓ شٙشٌٓ إٌى عتخ اشٙش ٚثغشاِخ ِٓ  111ـ 011
ي.ط ِٓ ال ٌحصً عٍى ثطبلخ شخصٍخ حذٌثخ خالي فتشح اإلصذاس اٌعبَ
ٌٍجطبلبد ثّمتضى اٌفمشح (أ) ِٓ اٌّبدح األٌٚى ِٓ ٘زا اٌّشعَٛ
اٌتششٌعً.
المادة 9
ٌعبلت ثبٌحجظ ِٓ عتخ اشٙش إٌى عٕتٍٓ ٚثغشاِخ ِٓ  111ـ  011ي.ط
أ ِٓ -اعتعًّ ثطبلتٗ اٌشخصٍخ ثعذ ادعبئٗ فمذأٙب ٚحص ٌٗٛعٍى ثذًٌ
عٕٙب.
ة ِٓ -اعتعًّ ثطبلتٗ اٌشخصٍخ لجً تجذٌذ٘ب فً حبي إجشاء تصحٍح أٚ
تعذًٌ عٍى لٍذٖ األعبعً فً اٌغجً اٌّذًٔ.
المادة 11
ِع عذَ اإلخالي ثبٌعمٛثبد األشذ إٌّصٛص عٕٙب فً اٌمٛأٍٓ إٌبفزح
ٌعبلت ثبٌحجظ ِٓ عٕخ إٌى ثالث عٕٛاد ٚثغشاِخ ِٓ  011ـ  1111ي.ط:
أ ِٓ -اعتعًّ ثطبلخ اٌغٍش أِ ٚىٓ اٌغٍش ِٓ اعتعّبي ثطبلتٗ اٌشخصٍخ.

ة ِٓ -أدٌى ثشٙبدح اٌتعشٌف إٌّصٛص عٕٙب فً اٌّبدح ٘ ِٓ 3زا
اٌّشع َٛاٌتششٌعً عٍى ٚجٗ ٌخبٌف اٌحمٍمخ.
المادة 11
ٌعتجش  ًٌٚاٌحذث ِغئٛال عٓ اٌحصٛي عٍى اٌجطبلخ اٌشخصٍخ ٌٌٛذٖ ِب
داَ حذثبٌٚ ،عذ إّ٘بٌٗ ٌزٌه ِشّٛال ثحىُ اٌفمشح (جـ ) ِٓ اٌّبدح ِٓ 33
لبٔ ْٛاألحذاث سلُ ٌ 19عبَ ِٚ 1831عبلجب عٍٍٗ ثّمتضى اٌّبدح ِٓ 8
اٌمبٔ ْٛاٌّزوٛس.
المادة 12
ٌجٛص ٌٛصٌش اٌذاخٍٍخ خالي فتشح اإلصذاس اٌعبَ ٌٍجطبلبد ِٕح تعٌٛض عًّ
إضبفً ٌٍّىٍفٍٓ ثأعّبي تتعٍك ثإصذاس ٘زٖ اٌجطبلبد د ْٚاٌتمٍذ ثأحىبَ
اٌّشع َٛاٌتششٌعً سلُ ٌ 163عبَ ٚ 1863تعذٌالتٗ.
المادة 13
تٍغى جٍّع األحىبَ اٌّخبٌفخ ٌٙزا اٌّشع َٛاٌتششٌعً.
المادة 14
ٌصذس ٚصٌش اٌذاخٍٍخ اٌتعٍٍّبد اٌالصِخ ٌتٕفٍز أحىبَ ٘زا اٌّشعَٛ
اٌتششٌعً.
المادة 15
ٌٕشش ٘زا اٌّشع َٛاٌتششٌعً ٌٚعتجش ٔبفزا ِٓ تبسٌخ صذٚسٖ.
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