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التاأ�ضيل النظامي لإثبات النكاح واإجراءات عقده )2(

�حلمد هلل وحده و�ل�سالة و�ل�سالم على من ال نبي بعده، �أما بعد:
�لنكاح  الإثبات  �لنظامي  �لتاأ�سيل  من  جزء  عن  �ل�سابق  �لعدد  يف  حتدثت  لقد 

ووعدت �لقارئ �لكرمي باإكمالها يف هذ� �لعدد كما يلي:
�لتعاميم �ملتعلقة بعقد �لنكاح لغري �ل�سعوديني:

عند  �أنه يجب  �ملت�سمن  رقم 3/649 يف 380/2/8)هـ)))،  �لتعميم  لقد جاء 
طلب عقد نكاح �الأجنبي �لتاأكد من ح�سن �سريته و�سلوكه، و�الطالع على هويته، 
�لقوي  �لكفيل  �أخذ  ومهنته، ويجب  وماله  �سفره،  �لر�سمية، و�سحة جو�ز  و�إقامته 
ال�رشوط  يف  خلل  ح�صول  ثبت  اإذا  واملالية  الأدبية  التكاليف  جميع  لتغرميه  عليه 

ال�صابقة، ومن مل يتوفر فيه ال�رشوط ل ي�صمح له بالزواج �صماناً للم�صلحة العامة.
كما جاء �لتعميم رقم 90)/2/ت يف 2)/393/8)هـ)2) �ملعطوف على قر�ر 

جمل�س �لوزر�ء رقم 824 يف 0)-))/393/7)هـ �ملت�سمن تقرير ما يلي:
اأوًل: ل يجوز اأن يتزوج ال�صعودي بغري ال�صعودية اإذا كان من الفئات الآتية:

�أ – موظفو وز�رة �خلارجية �لدبلوما�سيون و�الإد�ريون.
ب-�ملوظفون من غريهم �لعاملون يف خارج �ململكة.

ج-اأفراد القوات امل�صلحة يف اجلي�س والطريان والبحرية واأفراد احلر�س الوطني، 
�صواء كانوا �صباطاً اأو �صباط �صف اأو جنوداً.

د-اأفراد قوات الأمن الداخلي �صواء كانوا �صباطاً اأو �صباط �صف اأو جنوداً.
))) الت�ضنيف املو�ضوعي 457/5.

)2) الت�ضنيف املو�ضوعي 472-470/5.
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هـ- �لعاملون يف �ملباحث و�ال�ستخبار�ت �لعامة من ع�سكريني �أو مدنيني.
ما يقرتحه ديوان  اأهمية خا�صة وفق  ي�صغلون وظائف ذات  الذين  و-املوظفون 

املوظفني العام، ويوافق عليه جمل�س الوزراء.
قبل  من  مبتعثني  كانوا  �صواء  اخلارج،  يف  يدر�صون  الذين  الطالب  ز-جميع 

�حلكومة، �أو يدر�سون على ح�سابهم �خلا�س.
ثانياً: ل يجوز بغري موافقة من وزير الداخلية، اأو من يفو�صه اأن يتزوج ال�صعودي 

بغري ال�صعودية اإذا كان من غري الفئات املن�صو�س عليها يف املادة الأولى.
ثالثاً: يرى �حلكم �ملن�سو�س عليه يف �ملادتني �الأولى و�لثانية على زو�ج �ل�سعودية 

بغري �ل�سعودي.
ر�بعاً: �أي زو�ج يتم باملخالفة لالأحكام �ل�سابقة يرتتب عليه ما يلي:

)-ف�صل املوظف من وظيفته، وف�صل الطالب املبتعث من بعثته.
2-عدم توثيق زواجه من قبل اجلهات املخت�صة ال�صعودية.

3-عدم ال�صماح بدخول الزوجة غري ال�صعودية اإلى اململكة، واإنهاء اإقامتها اإذا 
كانت مقيمة يف د�خل �ململكة.

خام�صاً: بالن�صبة للحالت املن�صو�س عليها يف املادة ثانياً يتم رفع طلب املوافقة 
اأو  الإداريني،  احلكام  بوا�صطة  اأو  مبا�رشة  اإما  يفو�صه،  من  اأو  الداخلية،  وزير  اإلى 

ممثليات جاللة �مللك يف �خلارج.
�ساد�ساً: بالن�سبة لالأجنبي �لذي يرغب �لزو�ج من �سعودية، �أو �ل�سعودي �لذي 
يرغب الزواج من اأجنبية ي�صرتط األ يكون الأجنبي اأو الأجنبية من غري املرغوب 
الأ�صخا�س  ذلك  وي�صمل  ديانته،  اأو  جن�صيته،  اأو  ب�صخ�صيته،  تتعلق  لأ�صباب  فيهم 

املنتمني اإلى املعتقدات التي ل تقرها ال�رشيعة الإ�صالمية.
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املواد  يف  املذكورة  ال�رشوط  توافر  من  التاأكد  ال�رشعية  املحاكم  تتولى  �صابعاً: 
�ل�سابقة وتطبيقها قبل توثيق عقد �لزو�ج يف �لد�خل، وتتولى �ملمثليات �ل�سعودية 
التحقق من ذلك قبل الإذن لأي �صعودي اأو �صعودية بالزواج من اخلارج، كما تقوم 
املمثليات ال�صعودية بتزويد املحاكم ال�رشعية بناء على طلبها بالتحري اأو التحقق من 

توافر ال�رشوط املذكورة اأعاله.
تاأكيدياً على �ملمثليات �الأجنبية يف �ململكة  ثامناً: ت�سدر وز�رة �خلارجية تعميماً 

بحظر عقد الزواج الذي يكون اأحد طرفيه �صعودياً ... اإلخ.
رقم  و�لتعميم  8)/0)/393)هـ  يف  )3/24/ت  رقم  بالتعميم  �أكد  وقد 

8)/ت يف 29/)/394)هـ.
قر�ر  على  �ملعطوف  0/24)/408)هـ)3)،  ي  90/8)/ت  رقم  �لتعميم  جاء  كما 
�ساحب �ل�سمو �مللكي وزير �لد�خلية رقم 3054 يف 0)/0)/408)هـ �ملت�سمن ما يلي:

اأوًل: يفو�س اأمراء املناطق �صالحية البت فيما يلي دون الرفع للوزارة:
يف  مولودة  من  للزواج  ال�صعوديني  املواطنني  من  يتقدم  من  على  )-املوافقة 

اململكة من اأبوين اأجنبيني بال�رشوط الآتية:
اأن تكون املولودة مقيمة يف اململكة مبوجب �صهادة ميالد �صحيحة ونظامية،  اأ- 

وحتمل اإقامة �صارية املفعول، اأو حتمل بطاقة الأحوال املدنية.
ب-�أن ال يكون طالب �لزو�ج من �لفئات �ملمنوعة �لو�ردة باملادة �الأولى من قر�ر 

جمل�س �لوزر�ء رقم 824 وتاريخ 0)-))/393/7)هـ.
القرار  هذا  �صدور  تاريخ  قبل  وقوعها  مت  التي  الزواج  عقود  بتوثيق  الإذن   -2

للمذكورين يف الفقرة ال�صابقة وبال�رشوط الواردة بها.

)))  الت�ضنيف املو�ضوعي 0-508/5)5. 
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3-�إجازة توثيق عقود زو�ج �ل�سعوديني من غري �سعوديات، �أو �ل�سعوديات من غري 
�سعوديني �لتي متت يف �ملدة من 2/26)/390)هـ حتى �سدور قر�ر جمل�س �لوزر�ء 

رقم 824 وتاريخ 0)-))/393/7)هـ ما مل يكن م�صموًل باملنع فريفع عنه للوزارة.
ثانياً: �ملولود�ت يف �ململكة من �أمهات �سعوديات و�آباء �أجانب تكمل �إجر�ء�ت 
توثيق زواجهن من ال�صعوديني يف املحاكم ال�رشعية يف اململكة، ويراعى اأن ل يكون 
 824 الوزراء رقم  اأوًل من قرار جمل�س  املادة  املمنوعة مبوجب  الفئات  الزوج من 
وتاريخ 0)-))/393/7)هـ و�أن ين�س يف �لعقد على �أنها مولودة يف �ململكة الأم 

�صعودية واأب اأجنبي، واأن الزوج غري م�صمول باملنع.
�ل�سامي رقم )2342 وتاريخ  �الأمر  قبل �سدور  �لزو�ج التي متت  ثالثاً: حاالت 
6)/2)/389)هـ تكمل اإجراءات توثيق عقود الزواج من قبل املحاكم ال�رشعية 
يف اململكة وممثليات اململكة يف اخلارج دون احلاجة اإلى اإذن م�صبق، ويزود اأولدهم 

ب�صهادات ميالد من اجلهات املخت�صة.
رابعاً: عند التقدمي للجهات املخت�صة بطلب ا�صتخراج �صهادات ميالد لأبناء من 
زوجة �أجنبية �أو زوج �أجنبي ... �إلخ – يراجع التعميم املذكور عند احلاجة لذلك-.
كما جاء �لتعميم رقم 85/8)/ت يف 5)/0)/408)هـ)4) املت�صمن الإفادة عن 
طريق معرفة ما يجب اتخاذه للتاأكد من حال الراغب بالزواج، وهل هو من الفئات 
امل�صمولة باملنع، واأن ذلك يح�صل باإلزام راغب الزواج باإح�صار �صهادة من جهة عمله اإن 
كان موظفاً حكومياً ملعرفة طبيعة عمله، اأما اإذا كان غري موظف فيكلف باإح�صار �صهادة 

موقعة من العمدة، وم�صدقة من ال�رشطة تثبت عدم انت�صابه اإلى اأية جهة حكومية.
وقد ُخ�س مواطنوا دول جمل�س التعاون اخلليجي بال�صتثناء من ال�رشوط املتعلقة 

)4) الت�ضنيف املو�ضوعي 507/5.
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بالإذن، وال�صماح بالتزواج بني املواطنني ال�صعوديني غري امل�صمولني باملنع، ومواطني 
دول جمل�س التعاون وذلك كما جاء بالتعميم رقم 2)/)6/ت يف )/405/4)هـ)5) 
املعطوف على تعميم �صاحب ال�صمو امللكي نائب وزير الداخلية املعطى لهذه الوزارة 
بعد  و�لن�س  �ملو�سوع،  ب�سدد  وتاريخ 405/2/5)هـ  برقم 7)/6920  منه  �سورة 
�لقا�سي  404/9/27)هـ  وتاريخ   5927/(7 رقم  �لوز�رة  لتعميم  �إحلاقاً  �ملقدمة، 
باملنع،  امل�صمولني  غري  ال�صعوديني  املواطنني  بني  الزواج  عقود  توثيق  على  باملوافقة 
�رشيطة  م�صبق  اإذن  على  احل�صول  اإلى  حاجة  دون  التعاون  جمل�س  دول  رعايا  وبني 
واملحكمة  اململكة،  للمقيمني خارج  بالن�صبة  �صفارة جاللته  الزواج  يراجع راغب  اأن 
ال�رشعية بالن�صبة للمقيمني داخل اململكة قبل الإقدام على اإجراءات العقد للتاأكد من 
الوزراء  قرار جمل�س  من  الأولى  باملادة  املحددة  باملنع  امل�صمولة  للفئات  انتمائه  عدم 
املهنة  ب�صهادة  واملحكمة  ال�صفارة  اأن حتتفظ  على  وتاريخ 0)/393/7)هـ   824 رقم 
اإليها عند احلاجة، واأن تزود وزارة الداخلية بخال�صة عن كل حالة ت�صتمل  للرجوع 
�لعقد،  وثيقة  وتاريخ  ورقم  �ل�سابقة،  �الجتماعية  و�حلالة  و�ل�سن  و�ملهنة  �ال�سم  على 
حاالت  عن  �الإمار�ت  بع�س  و��ستف�سار  مهمة،  معلومات  و�أية  �لزوجة،  وجن�سية 
اإذن م�صبق  التعاون دون  ال�صعوديني ورعايا جمل�س  التي متت بني املواطنني  الزواج 
من الوزارة، هل توثق عقد زواجهم اأو ل بد من الرفع عن مثل هذه الطلبات للوزارة؟ 
ناأمل الإحاطة اأن الأمر ال�صامي امل�صار اإليه �صمل احلالت التي متت بعد �صدوره، حيث 
اإن رفع احلظر عن فعل معني يقت�صي اإجازة احلالت التي وقعت قبل �صدوره، وينبغي 
توثيق العقود اإن وجدت دون الرفع للوزارة واأكد ذلك بالتعميم رقم 57/8/ت يف 

0/4/9)4)هـ.

)5) الت�ضنيف املو�ضوعي 5/)49.
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كما جاء �لتعميم رقم 2)/5/ت يف 9/)/406)هـ)6)  املت�صمن اأن رعايا دول 
ي�صرتط  ل  اإذ  النكاح  عقد  اإجراء  عند  اإقامة  رخ�صة  منهم  يطلب  ل  العربي  اخلليج 

لبقائهم هذا الأمر.
واأما غري رعايا دول اخلليج، في�صرتط لهم الإقامة ال�صارية املفعول النظامية، وذلك 
مبوجب التعميم 885)/5م يف 385/8/5)هـ �ملعطوف على خطاب �ملقام �ل�سامي 
رقم 25)3) وتاريخ )385/6/2)هـ املت�صمن التاأكيد على اجلهات املخت�صة بعدم 
اإجراء عقد زواج اأي اأجنبي �صواء كان رجاًل اأو امراأة ما مل يكن يحمل رخ�صة اإقامة 

نظامية، وقد جاء �لتعميم رقم 2/99/ت يف ))/389/8)هـ موؤكد�ً لذلك.
كما جاء �لتعميم رقم 3/6/ت يف 0)/)/394)هـ)7) �ملعطوف على قر�ر جمل�س 
�لوزر�ء رقم 399) يف 8)/))/393)هـ �ملكمل لقر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم 2)2 يف 
7-389/5/8)هـ بالتقرير التايل: مينع عقد الزواج لطرفني اأجنبيني مل ي�رشح لهما 
بالإقامة يف البالد، كما مينع املاأذون ال�رشعيون من عقد اأي زيجة يكون طرفاها اأجنبيني 

ما مل يربز كالهما ما يثبت �رشعية وجوده باململكة كرخ�صة اإقامة نظامية.
على  املوافقة  املت�صمن  0/23)/6)4)هـ  يف  3)/ت  رقم  �لتعميم  جاء  كما 
الذين  بالأ�صخا�س  اأ�صوة  زيارة  بتاأ�صرية  القادمني  لالأجانب  الزواج  عقود  اإجراء 

يحملون اإقامة، وا�صتمرار منع الزواج للقادمني بتاأ�صرية احلج والعمرة.
�لنكاح  بعقد  �ملتعلق  5)/2/4)4)هـ)8)  يف   5(/3/5 رقم  �لتعميم  جاء  كما 
واأنه  اأجنبياً  اأحدهما  اأو  واأنه رغبة يف توحيد  اأجنبياً  اأحدهما  اأو  الذي يكون طرفاه 
رغبة يف توحيد الإجراءات اخلا�صة بهذه العقود، ثم ت�صكيل جلنة لدرا�صة املو�صوع 

)6) الت�ضنيف املو�ضوعي 5/)462-46.

)7) الت�ضنيف املو�ضوعي 5/)47.

)8)   الت�ضنيف املو�ضوعي 5/))5.
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فاأو�صت مبا يلي:
اأوًل: ق�رش اإجراء هذه العقود على اأ�صحاب الف�صيلة الق�صاة فقط، وعدم الإذن 

للماأذونني بذلك.
اأن يتم �صبط هذه العقود يف دفرت �صبط عقود الأنكحة املفتوح كما يتم  ثانياً: 

تنظيمها يف �سكوك مفتوحة.
كما جاء �لتعميم رقم 3)/ت/2393 يف 425/2/8)هـ �ملت�سمن عدم �إجر�ء 
عقد النكاح ملواطني دولة الإمارات من غري مواطنيها اإل بعد ا�صتكمال كافة املتطلبات 

�لر�سمية �الآتية:
)-�صهادة اإثبات حالة من حماكم دولة الإمارات.

2-�صهادة ح�صن �صرية و�صلوك.
3-�صهادة لياقة �صحية.

4-�صهادة راتب.
5-�صهادة عدم ممانعة من جهة عمل.

6-ت�صديق كافة املتطلبات من وزارة اخلارجية بدولة الإمارات العربية املتحدة.
�لعربية  �الإمار�ت  دولة  مو�طني  زو�ج  عقد  �إجر�ء  عدم  �لتعميم  �آخر  وجاء يف 

باملر�أة �ل�سعودية.

وقفة:

بقي من هذه الإجراءات وتاأ�صيلها لئحة زواج ال�صعودي بغري ال�صعودية وكذلك 
الأنكحة  لعقود  اإجراءاتهم  وطريقة  الأنكحة  مباأذوين  املتعلقة  والقرارات  الأنظمة 

�أكملها –باإذن اهلل- يف العد القادم باإذن اهلل.

واهلل املوفق، و�صلى اهلل على 
نبينا حممد.


