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�أحكام ختامية
م ــادة ()29
 ي�صدر املدير العام القرارات والتعميمات التف�سريية والنماذج الالزمة لالئحة التنفيذية ال�صادرةمبوجب هذا القرار.
 ي�صدر الرئي�س �أو نائبه بح�سب الأحوال كافة اللوائح والقرارات املطلوبة لتنفيذ �أحكام هذا القرارقبل تاريخ العمل به

مادة ()30
ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به اعتباراً من 2008/1/1م.
«واهلل ويل التوفيق»
الفريق/

�سيف بن زايد �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

�صدر يوم :الأحد
املوافق 2007/12/16 :م
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Ω2007 áæ°ùd (13)) ºbQ QGôb
2006 áæ°ùd (9) ºbQ …OÉ–’G ¿ƒfÉ≤∏dd ájò
ájò«ØæàdG áëFÓdG QGó°UEG ¿CÉ°T ‘
µ°ùdG πé°ùdG ΩÉ¶f ¿CÉ°T
ájƒ¡dG ábÉ£Hh ÊÉµ°ùdG

قرار رقم ( )13ل�سنة 2007م
يف �ش�أن
�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم ( )9ل�سنة 2006
ب�ش�أن نظام ال�سجل ال�سكاين وبطاقة الهوية

نائب رئي�س جمل�س الإدارة:
• بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )17ل�سنة  1972م يف �ش�أن اجلن�سية وجوازات ال�سفر
والقوانني املعدله له،
• وعلى القانون االحتادي رقم( )6ل�سنة  1973م يف �ش�أن دخول �إقامة الأجانب والقوانني املعدله
له،
• وعلى القانون االحتادي رقم( )6ل�سنة  1975م يف �ش�أن تنظيم قيد املواليد والوفيات والقوانني
املعدله له،
• وعلى القانون االحتادي رقم( )8ل�سنة  1980م يف �ش�أن تنظيم عالقات العمل والقوانني املعدله
له،
• وعلى القانون االحتادي رقم ( )21ل�سنة  1995م يف �ش�أن ال�سري واملرور والقوانني املعدله له،
والئحته التنفيذية،
• وعلى القانون االحتادي رقم ( )9ل�سنة  2006م يف �ش�أن نظام ال�سجل ال�سكاين وبطاقة
الهوية،
• وعلى املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )2ل�سنة  2004م ب�إن�شاء هيئة الإمارات للهوية،
• وعلى املر�سوم االحتادي رقم ( )80ل�سنة  2004م ,يف �ش�أن ت�شكيل جمل�س �إدارة هيئة الإمارات
للهوية،
• وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم ( )14ل�سنة 2005م ب�ش�أن ر�سوم الت�سجيل و�إ�صدار بطاقة الهوية
وتعديالته،
• وعلى قرار نائب رئي�س جمل�س الإدارة رقم ( )15ل�سنة  2006م ب�ش�أن ر�سوم الت�سجيل و�إ�صدار
بطاقة الهوية لأبناء دول جمل�س التعاون اخلليجي،
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• وعلى قرار نائب رئي�س جمل�س الإدارة رقم ( )21ل�سنة 2006م يف �ش�أن الهيكل التنظيمي لهيئة
الإمارات للهوية،
• وبناء على ما عر�ضه مدير عام الهيئة ،وموافقة جمل�س الإدارة،
• وملقت�ضيات ح�سن �سري و�صالح العمل،

• الإدارة املخت�صة:

�إدارة ال�سجل ال�سكاين بهيئة الإمارات للهوية.

• مراكز الت�سجيل:

مراكز الت�سجيل �أو وحدات �أو حمطات الت�سجيل
املعنية بقيد الراغبني يف الت�سجيل بنظام ال�سجل
ال�سكاين وهي تتبع �إدارة مراكز الت�سجيل.
املوظف املخت�ص بالت�سجيل �أو حتديث �أو تعديل
البيانات املقدمة من �أ�صحاب ال�ش�أن.
البيانات التي متيز كل فرد بذاته وت�شمل:
الب�صمات ب�أي من �صورها و�أنواعها – ف�صيلة
الدم – اال�سم وتاريخ تغيريه �إن وجد – عنوان
ال�سكن – مكان وتاريخ امليالد – اجلن�س –
الديانة – املذهب – اجلن�سية – الإقامة لغري
املواطنني – احلالة االجتماعية – �أرقام القيد
اخلا�صة بالوالدين �أو الزوج �أو الزوجة �أو الأبناء
– امل�ؤهل العلمي والتخ�ص�ص – الوظيفة �أو املهنة
وجهه العمل و�أية بيانات �أخرى يحددها املجل�س
بناء على اقرتاح من املدير العام.
عنا�صر احلالة املدنية للفرد والتي تتعلق بالآتي:
امليالد – الزواج – الطالق – اجلن�سية الإقامة
– الوفاة ،و�أية واقعات �أخرى يحددها املجل�س بناء
على اقرتاح من املدير العام.
الأرقام الإجمالية لبيان ما �أو �أكرث من البيانات
ال�سكانية املقيدة يف �سجالت الهيئة ،والتي ميكن
�أن ي�ستخل�ص منها م�ؤ�شرات اجتماعية واقت�صادية
�أو �أمنية �أو ثقافية �أو غريها.
بطاقة الهوية التي ت�صدر طبقاً لأحكام القانون.

• املوظف املخت�ص:

�أ�صدرنا الالئحة التالية:

• البيانات الفردية:

(التعريفات)
م ــادة ()1
يف تطبيق �أحكام هذه الالئحة ,يق�صد بالكلمات والعبارات التالية ,املعاين الواردة قرين كل منها،
ما مل يق�ض �سياق الن�ص بخالفه:
• الدولـ ـ ـ ـ ـ ــة:

• القان ـ ـ ـ ـ ـ ــون:

دولة الإمارات العربية املتحدة.

• املر�سوم بقانون:

القانون االحتادي رقم( )9ل�سنة 2006م يف �ش�أن
نظام ال�سجل ال�سكاين وبطاقة الهوية.
املر�سوم بقانون احتادي رقم( )2ل�سنة  2004م
ب�إن�شاء جمل�س �إدارة هيئة الإمارات للهوية.
جمل�س �إدارة هيئة الإمارات للهوية.

• الرئيـ ـ ـ ـ ــ�س:

رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الإمارات للهوية.

• الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائب:

نائب رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الإمارات للهوية.

• املدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر:

مدير عام هيئة الإمارات للهوية.

• البطاقـ ـ ـ ـ ـ ــة:

• الالئحـ ـ ـ ــة:

الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم ()9
ل�سنة 2006م ,ال�صادرة مبوجب هذا القرار و�أية
تعديالت تطر�أ عليها م�ستقب ً
ال.
�سجل ال�سكان بالدولة ي�شمل البيانات الفردية
والواقعات املدنية.

• رقم الهوية:

الرقم املوحد املن�صو�ص عليه يف املر�سوم بقانون.

• املقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم:

غري املواطن املقيم ب�صورة قانونية يف الدولة.

• �أبناء جمل�س التعاون:

كل من يحمل جن�سية من جن�سيات دول جمل�س
التعاون اخلليجي.

• املجل ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س:

• ال�سجل ال�سكاين:
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• الواقعات املدنية:

• الإح�صائيات املجمعة:
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(�إن�شاء النظام والقيد فيه)
م ــادة ()2

القيد والت�سجيل املبدئي واحل�صول على كافة البيانات الالزمة للمقيدين مع مراعاة حتديثها
كلما طر�أت عليها م�ستجدات �أو تغيريات يف البيانات الفردية والواقعات املدنية.

ين�ش�أ بالدولة نظام لل�سجل ال�سكاين ،يعني بت�سجيل البيانات الفردية والواقعات املدنية للمواطنني
وغري املواطنني املقيمني بالدولة.

قيد املواليد
م ــادة ()4

ويق�سم نظام ال�سجل ال�سكاين على النحو التايل:

 يبد�أ القيد بالن�سبة للمواليد اجلدد من خالل الإدارات واملكاتب والوحدات املخت�صة لقيد املواليدواملنت�شرة يف كافة الإدارات �أو امل�ست�شفيات �أو املراكز ال�صحية بكافة �إمارات ومدن ومناطق الدولة
ويراعي عند القيام ب�إجراء القيد احل�صول على املعلومات الفردية للمولود وهي «اال�سم ,مكان
وتاريخ امليالد ،ف�صيلة الدم ،اجلن�س ،الديانة ،اجلن�سية� ،أرقام القيد اخلا�ص بالوالدين �أو الزوج
�أو الزوجة بالن�سبة للمواطنني ،رقم الهوية بالن�سبة للوالدين ،الإقامة للوالدين �أو �أحدهما
(الكفيل) بالن�سبة لغري املواطنني».
 ويح�صل املولود الذي مت قيده يف نظام ال�سجل ال�سكاين على رقم هوية ثابت غري قابل للتغيري. ويجب على جميع اجلهات املعنية �إثبات هذا الرقم يف كافة املعامالت وال�سجالت وامللفات اخلا�صةبالفرد ,وا�ستخدامه يف تنظيم وحفظ املعامالت وال�سجالت وامللفات ليكون مرجعاً ثابتاً لإثبات
هوية الفرد طوال فرتة حياته ،ودون الإخالل بطرق التنظيم واحلفظ التي تتبعها تلك اجلهات.

�أو ًال :ال�سجالت املعتمدة لإ�صدار بطاقة الهوية:
� .1سجل قيد املواطنني.
� .2سجل قيد �أبناء دول جمل�س التعاون.
� .3سجل قيد املقيمني قانوناً بالدولة.
وت�صدر للمقيدين بال�سجالت �آنفة الذكر بطاقة الهوية.
ثانياً :ال�سجالت املتنوعة:
 .1فئات املقيمني من غري حاملي الوثائق الثبوتية الر�سمية.
 .2فئة الالجئني ال�سيا�سيني.
� .3أية فئات �أخرى ال تندرج �ضمن الفئات املحددة يف البند �أو ًال والفقرتني ( )2,1من هذا البند.
وال ت�صدر للفئات امل�شار �إليها بطاقة الهوية ما مل يقرر املجل�س خالف ذلك.

القيد بال�سجل
م ــادة ()3
يتم قيد كافة البيانات الفردية والواقعات املدنية للأفراد يف نظام ال�سجل من خالل مراكز
ووحدات وحمطات القيد والت�سجيل املنت�شرة ب�إمارات ومدن ومناطق الدولة املختلفة ،وكذلك
لدى كافة اجلهات املعنية التي يتم التن�سيق معها وربطها بنظام ال�سجل ال�سكاين وذلك بهدف
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قيد البالغني
م ــادة ()5
 يراعي عند القيد بنظام ال�سجل ال�سكاين �إح�ضار �أ�صحاب العالقة جلوازات ال�سفر وخال�صاتالقيد والإقامة �سارية املفعول للمقيمني ويتم احل�صول على كافة البيانات الفردية اخلا�صة بهم
والتي يحددها القانون ،وتعبئة النماذج واحل�صول على البيانات واملعلومات الالزمة للقيد.
 ويح�صل كل فرد مت قيده بنظام ال�سجل ال�سكاين على رقم ثابت ي�سمى رقم الهوية. ويجب على جميع اجلهات املعنية �إثبات هذا الرقم يف املعامالت وال�سجالت وامللفات اخلا�صةبالأفراد ،وا�ستخدامه يف تنظيم وحفظ هذه املعامالت وال�سجالت وامللفات ،دون الإخالل بطرق
التنظيم واحلفظ التي تتبعها تلك اجلهات.
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الرقم املوحد
م ــادة ()6

التزويد باملعلومات وحتديث البيانات
م ــادة ()8

الرقم املوحد الذي يح�صل عليه الفرد الذي يتم قيده بال�سجل ال�سكاين ال يجوز تكرار منحه �أو
ا�ستخدامه من قبل الغري مهما كانت الظروف والأ�سباب املوجبة لذلك.

يتعني على كافة اجلهات املعنية كل يف حدود اخت�صا�صاتها �إن تقوم ب�إخطار الهيئة مبا يرد �إليها
من بيانات فردية �أو واقعات مدنية �أو �أي تغيري �أو تعديل يف هذه البيانات �أو الواقعات وذلك خالل
موعد �أق�صاه �شهرين من حدوث الواقعة.
وتعد الهيئة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية النماذج التي يتم اعتمادها لغر�ض حتديد البيانات
الفردية �أو الواقعات املدنية �أو �أي تغيري �أو تعديل يف تلك البيانات �أو الواقعات املتعلقة بالأفراد
وو�ضع �آلية وو�سيلة تزويد الهيئة بها فور حدوثها ،مع مراعاة املواعيد املحددة بهذه املادة.

اخلا�ضعني للقيد بال�سجل
م ــادة ()7
على كافة الأفراد امل�شمولني ب�أحكام القانون والئحته التنفيذية �أن يتقدموا لقيد �أنف�سهم يف نظام
ال�سجل ال�سكاين يف املواعيد واملراحل التي حتددها الهيئة وفقاً خلطة القيد والت�سجيل التي
يعتمدها املجل�س ويتم �إ�شهارها بكافة و�سائل الإعالم.
وي�سرى هذا االلتزام على رب الأ�سرة لكل من:
 .1الوالدين �إن وج ــدا ،وزوجت ــه و�أوالده الق�صــر ،وكذلك �أوالده الب ـ ــالغني و�أقارب ــه الذين
يعولهـ ــم ويقيمون معه.
 .2اخلدم ومن يف حكمهم.
ويقدم طلب القيد بو�ساطة – �صاحب ال�ش�أن �شخ�صياً �أو ويل الأمر �أو الو�صي �أو القيم �أو الوكيل
مبوجب وكالة ر�سمية موثقة من جهة االخت�صا�ص �أو املندوب املعتمد من �صاحب العالقة ،ويف
جميع الأحوال يجب �أن ت�ستكمل �إجراءات القيد مبراعاة متطلبات القيد والت�سجيل يف نظام ال�سجل
ال�سكاين من خالل احل�صول على ال�صورة ال�شخ�صية ل�صاحب العالقة والتوقيع املعتمد والب�صمات
املقررة ملن هم فوق �سن اخلام�سة ع�شرة و�أية بيانات ومتطلبات تقت�ضيها احلاجة ال�ستكمال �إجراءات
القيد والت�سجيل.
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م ــادة ()9
يلتزم الأفراد املقيدون يف نظام ال�سجل ال�سكاين ب�إبالغ الهيئة عن �أي تغيري �أو تعديل يف البيانات
الفردية �أو الواقعات املدنية املتعلقة بهم �أو مبن ينيبون عنهم خالل مدة �أق�صاها �شهر من حدوث
الواقعة �أو التعديل �أو التغيري.
وحتدد الهيئة النماذج والطريقة والو�سيلة التي ميكن مبوجبها حتديث البيانات وذلك بناء على
اقرتاح من املدير العام وموافقة املجل�س.

م ــادة ()10
 للهيئة �أن تطلب من الأ�شخا�ص االعتبارية اخلا�صة امل�شمولة ب�أحكام القانون والئحته التنفيذيةالإدالء مبا لديهم من بيانات �أو معلومات تتعلق بهم ،متى كان ذلك الزماً ل�ضمان دقة وح�سن
�سري العمل يف نظام ال�سجل ال�سكاين �أو لغريه من �سجالت الهيئة.
 ويتم التقدم بالبيانات �أو املعلومات خالل موعد �أق�صاه �شهر من تاريخ حدوثها. وعلى �صاحب ال�ش�أن التقدم بالبيانات واملعلومات �إىل �أقرب مركز ت�سجيل �أو من خالل �أية و�سيلة�أخرى تعتمدها الهيئة م�ستقب ً
ال.

9

م ــادة ()11
تقوم الهيئة بالتن�سيق مع وزارة اخلارجية للعمل على الإيعاز ل�سفارات وقن�صليات الدولة يف اخلارج
للقيام ب�إخطار الهيئة بكافة البيانات الفردية والواقعات املدنية �أو �أية تغيريات فيها والتي ترد �إليها
من املواطنني املقيمني بدائرة اخت�صا�صاتها.
وحتدد الهيئة بعد التن�سيق مع وزارة اخلارجية وبقرار من الرئي�س بناء على موافقة املجل�س الطرق
والإجراءات والنماذج التي يتم مبوجبها التعامل مع تلك ال�سفارات والقن�صليات يف اخلارج لغر�ض
تنظيم احل�صول على املعلومات والبيانات املطلوبة ب�شكل دقيق ومنظم.

البيانات املدونة بالبطاقة
م ــادة ()12
تت�ضمن بطاقة الهوية على البيانات الالزمة للتعرف على هوية حاملها ,وحتتوي على بيانات ظاهره
و�أخرى غري ظاهره يتم تخزينها الكرتونياً داخل ال�شريحة االلكرتونية التي حتتوي عليها.
وتت�ضمن بطاقة الهوية على املعلومات الظاهرة التالية:
 .1رقم الهوية.
 .2اال�سم.
 .3اجلن�سية.
 .4تاريخ الوالدة.
 .5اجلن�س.
 .6ال�صالحية.
 .7رقم البطاقة.
 .8التوقيع املعتمد ل�صاحبها.
� .9شريحة الكرتونية.
 كما حتتوي على معلومات خمزنه داخل ال�شريحة االلكرتونية وتقر�أ الكرتونياً وهي عبارة عنباقي البيانات الفردية والواقعات املدنية التي ال تظهر على البطاقة.
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�صالحية البطاقة
م ــادة ()13
 تكون �صالحية بطاقة الهوية للمواطنني خم�سة �سنوات ميالدية. و�صالحية بطاقة الهوية لأبناء دول جمل�س التعاون من �سنه �إىل خم�سة �سنوات وفقاً للقرارال�صادر من املجل�س.
 وتكون �صالحية بطاقة الهوية للمقيمني بالدولة مرتبطة ب�صالحية �إقامتهم القانونية بها. وال متنح بطاقة الهوية ل�صاحبها من غري املواطنني حق الإقامة يف الدولة ما مل يكن حا�ص ًال
على الإقامة وفقاً للقوانني املعمول بها يف هذا ال�ش�أن.

�إ�صدار بطاقة الهوية
م ــادة ()14
مع مراعاة كافة القرارات ال�صادرة عن املجل�س ،يكون ا�ستخراج بطاقة الهوية �أو جتديدها �أو
ا�ستبدالها بطلب يقدم من �صاحب ال�ش�أن �أومن ينوب عنه قانوناً� ،سواء عن طريق ح�ضور مقدم
الطلب �شخ�صياً �أو عن طريق �أية و�سيلة �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من املجل�س بناء على اقرتح
من املدير العام.
ويرفق بالطلب امل�ستندات التالية:
 .1بطاقة الهوية القدمية – �إن وجدت.
 .2جواز ال�سفر الأ�صلي ومعه الإقامة الر�سمية بالدولة لغري املواطن.
 .3خال�صة القيد للمواطنني.
 .4ما يفيد �سداد الر�سم املقرر.
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واجبات حامل بطاقة الهوية
م ــادة ()15

العثور على البطاقة
م ــادة ()17

يجب على �صاحب البطاقة مراعاة مايلي:
� .1أال يعبث �أو ميحو �أو ي�شوه بطاقة الهوية.
� .2أن يحمل بطاقة الهوية يف جميع الأوقات ،و�أن يربزها حال طلبها منه طبقاً للقانون.
� .3أن يلتزم باملواعيد والإجراءات القانونية لتجديد �أو ا�ستبدال �أو ت�سليم بطاقة الهوية.
� .4أن يخطر الإدارة املخت�صة بالهيئة ب�أي تغيري يف البيانات التي تت�ضمنها بطاقة الهوية خالل
�شهر من تاريخ حدوث واقعه التغيري ،على �أن يقدم طلباً م�شفوعاً بامل�ستندات لتحديث البيانات
املخزنة بال�شريحة �أو للح�صول على بطاقة هوية بديلة عند حدوث تغيري يف البيانات املطبوعة
(املخزنة) على البطاقة.
� .5أال ي�ضمن بطاقة الهوية �شهادات الكرتونية �أو �أية معلومات بخالف ما مت تزويدها من قبل
الهيئة.
� .6أن يخطر الهيئة بالبيانات املخزنة يف ال�شريحة االلكرتونية لبطاقة الهوية �إذا تبني له عدم
�صحتها.

على كل من يعرث على بطاقة هوية لي�س له احلق يف حيازتها قانوناً �أن ي�سلمها فوراً �إىل �أقرب مركز
للت�سجيل �أو �أقرب مركز �شرطة.

ويتحمل ويل الأمر �أو من ينوب عن �صاحب بطاقة الهوية قانوناً م�س�ؤولية تنفيذ الواجبات امل�شار �إليها.

فقدان بطاقة الهوية
م ــادة ()16
على �صاحب بطاقة الهوية يف حالة فقدها �أن يخطر الهيئة من خالل �أياً من مراكز الت�سجيل
التابعة لها خالل �سبعة �أيام من تاريخ العلم بحدوث هذا الفقد ،وعليه التقدم بطلب ال�ستخراج
بدل فاقد لها و�سداد الر�سوم املقررة ف�إذا عرث ال�شخ�ص على بطاقة هويته بعد الإخطار بفقدها
قبل �إ�صدار بطاقة جديدة احتفظ بها على �أن يتقدم �إىل مركز الت�سجيل املعني ب�إفادته ليقرر مركز
الت�سجيل الإجراء الواجب اتخاذه بهذا ال�ش�أن.
�أما �إذا كان قد ح�صل على بطاقة هوية بدل فاقد ،فعليه �إخطار مركز الت�سجيل املعني بذلك
وت�سليمه البطاقة القدمية لإلغائها.
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تلف البطاقة
م ــادة ()18
على �صاحب بطاقة الهوية يف حالة تعر�ض بطاقة هويته للتلف الكلي �أو اجلزئي بحيث ت�صبح غري
�صاحلة لال�ستعمال� ،أن يخطر �أقرب مركز للت�سجيل بواقعة التلف خالل �سبعة �أيام من تاريخ
العلم بحدوثه ،وعليه التقدم بطلب ال�ستخراج بدل تالف لها و�سداد الر�سوم املقررة.

تعديل وحتديث البيانات
م ــادة ()19
على �صاحب البطاقة التقدم بطلب تعديل البيانات الظاهرة ببطاقته فور اكت�شافه خمالفتها
لواقع بياناته احلقيقية التي قام بتزويدها للمركز املعني عند التقدم بطلب الت�سجيل ،ويف هذه
احلالة يتم تعديل البيانات و�إ�صدار بطاقة هوية جديدة له دون مقابل.
كما �أن تعديل البيانات واملعلومات الواردة يف ال�شريحة االلكرتونية والتي تتم فور حدوث واقعة التغيري
�أو التعديل بناء على ما قدمه �صاحب ال�ش�أن �أو اجلهات املعنية من بيانات جديدة ،تكون دون مقابل.

ت�سليم البطاقة للهيئة
م ــادة ()20
على ال�شخ�ص واجلهة – بح�سب الأحوال – ت�سليم بطاقة الهوية التي يحملها �أو ت�صل �إليه �أو يعرث
عليها �إىل �أقرب مركز ت�سجيل وذلك يف �أي من احلاالت التالية:
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 .1وفاة حامل البطاقة.
 .2زوال الأ�سباب التي �صدرت بطاقة الهوية ا�ستناداً لها.
 .3مغادرة غري املواطن للدولة عدا مواطني دول جمل�س التعاون – ب�شكل نهائي ،على �أن ي�سلم
البطاقة قبل موعد املغادرة وفور �إلغاء الإقامة.
� .4إ�سقاط �أو �سحب جن�سية الدولة منه.

ا�ستخدام بطاقات متعددة لأغرا�ض م�شابهة.
 ي�صدر املدير العام بناء على موافقة املجل�س القرارات والتعاميم الالزمة لتنفيذ ما جاء فوراالتفاق مع اجلهات املعنية.

مادة ()23

�إلغاء بطاقة الهوية
م ــادة ()21

يجوز للجهات املعنية املخت�صة �أن حت�صل من الهيئة على �صور ر�سمية من البيانات املقيدة بال�سجل
ال�سكاين متى كانت الزمة ملبا�شرتها الخت�صا�صاتها ويف حدود هذه االخت�صا�صات.

تلغى بطاقة الهوية يف احلاالت التالية:
 .1وفاة �صاحبها.
 .2ت�سليمها للهيئة �أو �أياً من مراكز الت�سجيل التابعة لها يف احلاالت املبينة يف املادة ( )20من هذا
القرار ،على �أن يقوم املوظف املخت�ص ب�إلغائها من تاريخ ا�ستالمها.
 .3ت�سليمها اختياراً من قبل حاملها للهيئة �أو �أياً من مراكز الت�سجيل التابعة لها يف حالة حدوث
�أي �سبب من الأ�سباب املبينة يف املادة ( )19من هذا القرار.
 .4عدم ا�ستالم �صاحب البطاقة لها خالل �شهرين من تاريخ �إ�صدارها.
 .5توافر �إحدى احلاالت الواردة يف املادة ( )20خالل ثالثني يوماً من تاريخ حدوثها.

ويكون التقدم بالطلب من قبل اجلهات املعنية املخت�صة مبوجب كتاب ر�سمي �إىل الهيئة يت�ضمن
البيانات املطلوبة و�أ�سباب وموجبات طلبها مع التعهد باملحافظة على ال�سرية التامة للمعلومات
التي حت�صل عليها ومنع ن�شرها �أو تداولها �أو التعاطي معها ب�صورة معلومات فردية �شخ�صية ما
مل يتم احل�صول على موافقة �صاحب ال�ش�أن �أو مبوجب قرار �أو حكم ق�ضائي �صادر من حمكمة
خمت�صة.

ويجوز بقرار من املجل�س بناء على اقرتاح من املدير العام متديد املدد امل�شار �إليها.
وللهيئة احلق يف ن�شر قوائم ببطاقات الهوية امللغاة بالطريقة التي ي�صدر بها قرار من املدير العام.

ا�ستخدامات البطاقة
م ــادة ()22

مادة ()24
يجوز للمدير العام منح بيانات �إح�صائية �شاملة ومتنوعة لأغرا�ض البحث العلمي والدرا�سات
املجتمعية وال�سكانية وذلك مبراعاة ما يلي:
 .1تقدم ال�شخ�ص �أو اجلهة املعنية خطياً بطلب احل�صول على املعلومات الإح�صائية.
 .2تعبئة النموذج املخ�ص�ص لهذا الغر�ض مع بيان نوع املعلومات املطلوبة و�أ�سباب و�أغرا�ض طلبها.
 .3يتعني يف املعلومات املطلوبة �أن ال تت�ضمن بيانات فردية لأ�شخا�ص معينني بذاتهم.
� .4أن يقرتن الطلب املقدم على خطاب ر�سمي �صادر عن اجلهة املعنية بنتيجة البحث.
� .5أن يكون الهدف من احل�صول على املعلومات املطلوبة �إجناز بحوث ودرا�سات علمية وجمتمعية
و�سكانية لدولة الإمارات العربية املتحدة.

 بجانب ا�ستخدامات التعريف ال�شخ�صي حلامل البطاقة ،يجوز للهيئة التن�سيق مع اجلهاتاملعنية لتفعيل ا�ستخدام البطاقة يف �أغرا�ض خمتلفة مبا ي�سهل ويي�سر على حاملها ويجنبه من
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الرف�ض والتظلم
م ــادة ()25
للمدير العام احلق يف رف�ض الطلب املقدم من الأ�شخا�ص وفقاً للمادة ( )24من هذا القرار ،ويف هذه احلالة
يتعني �إخطار الطالب بذلك الرف�ض كتابة بعد التحقق من جدوى املعلومات للغر�ض املطلوبة من �أجله.
ويجوز التظلم من القرار ال�صادر بالرف�ض� ،أمام رئي�س املجل�س وذلك خالل ثالثون يوماً من تاريخ
الإخطار بالرف�ض ،وعلى النموذج املعد لهذا الغر�ض ويكون القرار ال�صادر عن الرئي�س يف مو�ضوع
التظلم نهائياً.

مراحل وبرامج الت�سجيل
م ــادة ()26
يكون تنفيذ برامج القيد والت�سجيل للمواطنني واملقيمني يف نظام ال�سجل ال�سكاين وبطاقة الهوية وفقاً
خلطط وا�سرتاتيجيات الت�سجيل واملراحل التي يعتمدها املجل�س ويتم ن�شرها يف كافة و�سائل الإعالم.

النماذج
م ــاده ()27
حتدد النماذج اخلا�صة بتطبيق �أحكام القانون والئحته التنفيذية ال�صادرة مبوجب هذا القرار
بقرار من املدير العام وبناء على موافقة املجل�س.

الر�سوم
م ــادة ()28
حتدد ر�سوم الإجراءات والبيانات واملعلومات املتعلقة بتطبيق �أحكام القانون والئحته التنفيذية
ال�صادرة مبوجب هذا القرار وذلك بقرار من جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح املجل�س.
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