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التاأ�ضيل النظامي لإثبات النكاح واإجراء عقده

�حلمد هلل وحده و�ل�سالة و�ل�سالم على من ال نبي بعده.. �أما بعد:
لقد حتدثت يف �لعدد �ل�سابق عن جزء من �لتاأ�سيل �لنظامي الإثبات عقد �لنكاح 
ووعدت �لقارئ �لكرمي باإكمال ما بقي وهو: الئحة زو�ج �ل�سعودي بغري �ل�سعودية، 
لعقود  �إجر�ء�تهم  وطريقة  �الأنكحة  مباأذوين  �ملتعلقة  و�لقر�ر�ت  �الأنظمة  وكذلك 

�الأنكحة وهي كما يلي:

اأوًل: لئحة زواج ال�ضعودي بغري ال�ضعودية وال�ضعودية بغري �ضعودي ال�ضادرة 

برقم 6874 يف 1422/12/20هـ وهذا ن�ضها:

املادة الأولى:

مينع زو�ج �ل�سعودي بغري �سعودية و�ل�سعودية بغري �سعودي �إذ� كانا من �لفئات 
�الآتية:

ع�رشة  �لر�بعة  و�ملرتبتني  �ملمتازة  �ملرتبة  و�ساغلو  مرتبتهم  يف  ومن  �لوزر�ء   -1
و�خلام�سة ع�رشة.

2- �أع�ساء �ل�سلك �لق�سائي يف وز�رة �لعدل، وديو�ن �ملظامل، وكّتاب �لعدل.
3- موظفو �لديو�ن �مللكي وجمل�س �لوزر�ء، و�أع�ساء جمل�س �ل�سورى.

4- موظفو وز�رة �خلارجية �لدبلوما�سيون و�الإد�ريون.
5- �ملوظفون �لعاملون خارج �ململكة.

�لوطني،  و�حلر�س  و�لطري�ن،  �لدفاع  وز�رة  يف  �مل�سلحة  �لقو�ت  من�سوبو   -6
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وقو�ت �الأمن �لد�خلي، �سو�ء �أكانو� �سباًطا �أو �أفر�ًد�.
7- �لعاملون يف �ملباحث و�ال�ستخبار�ت �لعامة من ع�سكريني �أو مدنيني.

قبل  مبتعثني من  �أكانو�  �سو�ء  �خلارج،  يدر�سون يف  �لذين  �لطالب  8- جميع 
�حلكومة �أو يدر�سون على ح�سابهم �خلا�س.

9- روؤ�ساء جمال�س �ل�رشكات �مل�ساهمة و�الأع�ساء �ملنتدبون لل�رشكة.
10- موظفو وز�رة �لدفاع و�لطري�ن ووز�رة �لد�خلية و�حلر�س �لوطني بجميع 

قطاعاتها من �ملدنيني.
11- �أع�ساء هيئة �لتحقيق و�الدعاء �لعام.

12- موظفو �جلمارك.
13- �ملوظفون �لذين ي�سغلون وظائف ذ�ت �أهمية خا�سة وفقاً ملا تر�ه مر�جعهم.

املادة الثانية:

يف  �ل��و�ردة  �لفئات  غري  من  تقدم  �لتي  �ل��زو�ج  طلبات  على  �ملو�فقة  تكون 
�أو من يفو�سه، من جن�سيات �لدول �لعربية  باإذن من وزير �لد�خلية  �ملادة �الأولى، 

و�الإ�سالمية ولل�رشورة من جن�سيات �أخرى بال�سو�بط �ل�رشعية.

املادة الثالثة:

�خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�س  دول  ومو�طني  �ل�سعوديني  بني  بالزو�ج  ُي�سمح 
العربية، ب�رشط األ يكون من الفئات امل�صمولة باملنع املن�صو�ص عليه يف املادة الأولى 
من هذه �لالئحة. وتقوم �ملمثليات بالتاأكد من �ملهنة وعدم وجود مالحظة لديها، 
وت�سدر مو�فقتها �إلى �جلهة �ملخت�سة الإمتام �إجر�ء�ت �لعقد وعند توثيق �لعقد تقوم 
�أُ�سري �إليه قبل  �ملحكمة �ل�رشعية �ملخت�سة بالن�سبة للمقيمني د�خل �ململكة بالتاأكد مما 
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�إجر�ء �لعقد.

املادة الرابعة:

�إجر�ء�ت  تتم  �أمهات �سعوديات و�آباء غري �سعوديني  �ملولود�ت يف �ململكة من 
األ يكون  اململكة، ب�رشط  ال�رشعية يف  ال�صعوديني يف املحاكم  توثيق زواجهن من 
�ل�سعودي ر�غب �لزو�ج من �لفئات �مل�سمولة باملنع �ملن�سو�س عليه يف �ملادة �الأولى.

املادة اخلام�ضة:

غري  �أبوين  من  �ململكة  يف  مولودة  �سعودية  غري  من  بالزو�ج  لل�سعودي  ُي�سمح 
لنظام  طبًقا  املواليد  �صجل  من  �صادرة  ميالدها  �صهادة  تكون  اأن  ب�رشط  �صعوديني، 
ا، و�أال يكون  �الأحو�ل �ملدنية و�أن حتمل �إقامة �سارية �ملفعول �أو حتمل ت�رشيًحا خا�سً

طالب �لزو�ج من �لفئات �ملمنوعة �ملن�سو�س عليها يف �ملادة �الأولى.

املادة ال�ضاد�ضة:

�ل�سعودي �لذي يرغب �لزو�ج من غري �سعودية �أو �ل�سعودية �لتي ترغب �لزو�ج 
من غري �صعودي ي�صرتط األ يكون غري ال�صعودي اأو غري ال�صعودية من غري املرغوب 
�الأ�سخا�س  ذلك  وي�سمل  ديانته،  �أو  جن�سيته  �أو  ب�سخ�سيته  تتعلق  الأ�سباب  فيهم 

�ملنتمني �إلى �ملعتقد�ت �لتي ال تقرها �ل�رشيعة �الإ�سالمية.

املادة ال�ضابعة:

تتولى املحاكم ال�رشعية يف اململكة التاأكد من توافر ال�رشوط املذكورة يف املواد 
مما  �لتحقق  �ل�سعودية  �ملمثليات  �لزو�ج، وتتولى  توثيق عقد  قبل  �ل�سابقة وتطبيقها 

ورد يف �ملادة �ل�ساد�سة.
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املادة الثامنة:

مينع �ل�سعودي �ملتزوج بغري �سعودية �أن ي�سغل �إحدى �لوظائف �ملن�سو�س عليها 
يف �ملادة �الأولى.

املادة التا�ضعة:

ما  عليه  يرتتب  ال�صابقة  لالأحكام  املخت�صة خمالفته  اجلهة  لدى  يتبني  زواج  اأي 
يلي:

�أ- حماكمة �ملتزوج تاأديبًيا لدى ديون �ملظامل.
ب- عدم توثيق �لزو�ج من قبل �جلهات �ملخت�سة �ل�سعودية.

ج- عدم �ل�سماح بدخول �لزوجة �أو �لزوج �الأجنبي �إلى �ململكة و�إنهاء �إقامتهما 
�إذ� كانا مقيمني د�خل �ململكة.

املادة العا�ضرة:

�أما  �لثانية،  �مل��ادة  الأحكام  باملخالفة  يتم  �لذي  �ل��زو�ج  �إج��ازة  �لد�خلية  لوزير 
�مل�ستثنون باملادة �الأولى فال يتم �إجازة زو�جهم �إال بناًء على �أمر من �ملقام �ل�سامي.

املادة احلادية ع�ضرة:

تُن�رش هذه �لالئحة يف �جلريدة �لر�سمية، وُيعمل بها من تاريخ ن�رشها وتُلغي ما 
يتعار�س معها من �أحكام.

رابعًا: الأنظمة والقرارات املتعلقة مباأذوين الأنكحة، وطريقة اإجرائهم لعقود 

الأنكحة:

�إجر�ئهم  وطريقة  �الأنكحة،  مب��اأذوين  �ملتعلقة  و�لتعليمات  �الأنظمة  جاءت  لقد 
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لعقود �الأنكحة كما يلي:
فقد جاء �لتعميم رقم 3/107/ت يف 1393/5/13ه�)1) �ملت�سمن عدم �ل�سماح 
باإجر�ء عقود �الأنكحة �إال ملن كان يحمل رخ�سة جتيز له ذلك، وكل من يتعاطى عقود 

الأنكحة، ولي�صت لديه رخ�صة، فاإنه �صيكون عر�صة ملا يرتتب عليه من اجلزاء.
حالة عدم  و�أنه يف  رقم 3/16/ت يف 1394/1/25ه���،  �لتعميم  �أكد  وقد 

وجود ماأذون، فاإن �إجر�ء عقد �لنكاح يكون عند ف�سيلة �لقا�سي.
كما جاء يف �لتعميم رقم 3/16/ت يف 1394/1/25ه�)2) �ملت�سمن �رشورة 
�أن يكون �إجر�ء �لنكاح لدى �ملاأذون �ل�رشعي، و�أن يكتب �لعقد على ورقة ر�سمية 

م�سجلة ح�سب ما هو م�رشوف للمحاكم و�جلهات �ملعنية.
كما جاء �لتعميم رقم 12/163/ت يف 1401/9/3ه�)3) �ملت�سمن �لتنبيه على 
ماأذوين عقود �الأنكحة ب�رشورة ��ستكمال كافة �ملعلومات �لو�ردة يف عقود �الأنكحة، 
وكتابة تاريخ �إجر�ء �لعقد و��سحاً وكتابة حفيظة نفو�س �لزوج، وجن�سية �لزوجة، 

وذكر �ل�سهود، وجميع �ملعلومات �ملبينة يف �لنماذج.
�لتاأكيد  �ملت�سمن  1404/1/10ه���)4)  يف  12/10/ت  رقم  �لتعميم  جاء  كما 

على جميع ماأذوين �الأنكحة بالتايل:
�لذين مت زو�جهم  لالأ�سخا�س  �الأنكحة  �إ�سد�ر �سيء من وثائق عقود  1- عدم 

قدمياً؛ الأن هذ� من باب �الإثبات، ومرجعه �إلى �ملحاكم.
2- عدم �إجر�ء عقد �لنكاح الأي �مر�أة مطلقة ما مل تربز �سك �لطالق �الأ�سلي 
�لتي  للجهة  يتم من زو�ج، وبعثها  مبا  �لطالق  �لتهمي�س على �سكوك  مع مالحظة 

)1) الت�ضنيف املو�ضوعي 469/5.

)2) الت�ضنيف املو�ضوعي 475/5.

))) الت�ضنيف املو�ضوعي 482/5.

)4) الت�ضنيف املو�ضوعي 486/5.
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�أ�سدرتها للتهمي�س على �سجالتها.
منه،  �لنكاح  وثيقة عقد  بد من �سحب  فاإنه ال  بالطالق،  �أي �سخ�س  قيام  3- عند 
و�لتهمي�س عليها مبا مت من طالق وبعثها للجهة �مل�سدرة لها للتهمي�س على �ل�سجل بذلك.

4- عدم �إثبات �سيء من عقود �الأنكحة �أو �لطالق على �أور�ق عادية.
وقد �أكد بالتعميم رقم 185/12/ت يف 1406/10/12ه�.

كما جاء �لتعميم رقم 132/12/ت يف 1406/7/5ه�)5) �ملت�سمن در��سة و�سع 
�الأنكحة  عقود  ماأذوين  فئة  من  موظفاً  لي�س  �ملاأذون  كان  �إذ�  و�أنه  �الأنكحة،  ماأذوين 
ملاأذوين  ت�رشف  �لتي  باملطبوعات  بتزويده  فيكتفى  �ل�رشعية،  �لدو�ئر  يف  �لعاملني 
�الأنكحة توحيد�ً للوثائق �ملتد�ولة يف هذ� �ل�ساأن، ويكون له ختم خا�س با�سمه يوجد 
له منوذج باملحكمة �لتي تتولى �مل�سادقة على �لوثائق �ل�سادرة منه، ويقوم �لقا�سي 
بامل�سادقة على �سحة ختم وتوقيع �ملاأذون يف �لوثيقة، وو�سع ختم �ملحكمة �لر�سمي.
كما جاء �لتعميم رقم 8/ت يف 1412/7/18ه�)6) �ملت�سمن �لتاأكيد على جميع 
�ملاأذونني بااللتز�م باأن يكون عملهم �حت�ساباً لالأجر من �هلل دون مقابل، وعدم �أخذ 
�أي مبالغ من �لنا�س مقابل �إجر�ء �أي عقد نكاح و�أن من يثبت �أنه �أخذ �سيئاً من ذلك 

ف�سي�سحب �لت�رشيح منه.
كما جاء �لتعميم رقم 8/ت/62 يف 1410/4/14ه�)7) �ملت�سمن �إبالغ كافة 
ماأذوين �الأنكحة باأن عليهم عند �إجر�ء عقد نكاح ملطلقة �أن يفيدو� �ملحكمة �ل�سادر 
منها �سك �لطالق مبا مت لديهم عن طريق �ملحكمة �لتي يتبعونها لتقوم تلك �ملحكمة 

مبا يلزم نحو �لتهمي�س على �ل�سك و�سجله بذلك.

)5) الت�ضنيف املو�ضوعي 499/5.

)6) الت�ضنيف املو�ضوعي 522/5.

)7) الت�ضنيف املو�ضوعي 516/5.
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املطلب الرابع

�ضورة �ضبط اإثبات الزوجية

�ملحكمة: ............................           �لرقم:............................
             �لتاريخ:............................

�ضك �ضرعي

طلب اإثبات زوجة واأولد

على  فبناء  وبعد.  بعده،  نبي  ال  من  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  وحده،  هلل  �حلمد 
مبوجب  �جلن�سية  �سعودي  رباعياً)  �ملنهي  )��سم  فالن  بن  فالن  من  �ملقدم  �لطلب 
�حلفيظة رقم ................. وتاريخ  / /   14ه� �سجل ........... ب�ساأن 
طلب �إثبات زو�جه – فقد ح�رش �ملذكور و�أنهى قائاًل: �إنه بتاريخ  / /  14ه� �ملو�فق  
/ /  19م تزوجت باملر�أة فالنة بنت فالن )��سم �لزوجة رباعياً) �سعودية �جلن�سية 
مبوجب حفيظة و�لدها �ل�سادرة من .......... برقم ......... يف ........... 
وقد تولى �لعقد لنا و�لدها، ونظر�ً حلاجتي �إلى �إثبات نكاحي من هذه �ملر�أة لعدم 
وجود عقد لدي فاإنني �أطلب �إثبات ذلك. وغب �سماع �لبينة �ملعدلة طبق �الأ�سول. 
�أن فالنة بنت فالن زوجة لفالن بن فالن و�أن �الأوالد  وم�سادقة �لزوجة ثبت لدي 

............................ لذ� حرر.

مزكي    مزكي      �ساهد      �ساهد
..............   ..............  ..............   ..............

  �ملنهي                �ل�سكرتري  �لقا�سي          �خلتم �لر�سمي
..............   ..............  ..............   ..............
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املطلب اخلام�س

�ضورة �ضبط عقد الزواج

�أنا  فلدي  وبعد.  بعده،  نبي  ال  من  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  وح��ده،  هلل  �حلمد 
رباعياً)  �لزوج  �ملنهي:  )��سم   .............. ح�رش  و�ملحكمة)  �لقا�سي  )��سم   ..............

يحمل  رباعياً)  �ل��ويل  )��سم  ف��الن  بن  ف��الن  حل�سوره  وح�رش   .............. يحمل 
.............. وبرفقته �بنته �مل�سافة يف هويته �ملدعوة .............. )��سم �لزوجة) و�ملعرف 

و�أنهى   .............. بن فالن يحمل  .............. وفالن  بن فالن يحمل  قبل فالن  بها من 
�بنة هذ� �حلا�رش �ملدعوة فالنة على مهر وقدره  قائاًل: لقد رغبت يف �لزو�ج، من 
..................... وهي بكر مل ي�سبق لها �لزو�ج، �أطلب �إجر�ء عقد �لنكاح 
و�بنته �حلا�رشة فالنة �سادقا عليه جملًة وتف�سياًل،  �لويل  بيننا، وبعر�س ذلك على 
�بنتي هذه  فالن  بن  فالن  يا  زّوجتك  لقد  قائاًل:  باالإيجاب  �لويل  تلفظ  ذلك  وفور 
�حلا�رشة فالنة على مهر وقدره ........... وتلفظ �ملنهي بالقبول قائاًل: لقد قبلت 
هذ� �لزو�ج ور�سيته، وقام بت�سليم �ملهر كاماًل �أمامنا يف جمل�س �حلكم، وكان جميع 
�أعاله، فبناء علىما�سلف، فقد ثبت  ما تقدم بح�سور و�سهادة �ملعرفني �ملذكورين 
م�سّلم  مهر  على  فالن  بنت  فالنة  �لبكر  �ملر�أة  على  فالن  بن  فالن  نكاح  عقد  لدي 
نبينا  على  �هلل  و�سلى  �لتوفيق،  وباهلل  و�لدها،  بوالية   ........... وقدره  كاماًل، 

حممد، وعلى �آله و�سحبه و�سلم.
حرر يف:  /  /  14ه�.



اإجراءات ق�ضائية

  العدد 56 - �ضوال 1433هـ - ال�ضنة الرابعة ع�ضرة286

املطلب ال�ضاد�س

�ضورة �ضبط عقد نكاح وعدم الدخول بالزوجة

�أنا  فلدي  وبعد.  بعده،  نبي  ال  من  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  وح��ده،  هلل  �حلمد 
.............. )��سم �لقا�سي و�ملحكمة) ح�رش .............. )��سم �ملنهي رباعياً) يحمل بطاقة 

 .............. برقم   .............. من  �ل�سادرة  �لنفو�س  حفيظة  )�أو   .............. رقم  �الأحو�ل 
يف .............. و�أنهى قائاًل: لقد تزوجت باملر�أة فالنة بنت فالن مبوجب عقد �لزو�ج 
�الآن،  حتى  بها  �أدخل  مل  و�إنني   .............. يف   .............. برقم   .............. من  �ل�سادر 
ذلك،  �إثبات   .............. يف   .............. رقم  خطابه  مبوجب   .............. مني  طلب  وقد 
و�خلطاب  �لعقد،  على  �الطالع  فجرى  �أنهى،  هكذ�  دخويل،  عدم  �إثبات  �أطلب 
معه  �ملنهي  �أح�رش  كما  عليهما،  عطف  ملا  مطابقني  فوجدتهما  �أعاله،  �إليهما  �مل�سار 
.............. وفالن بن فالن يحمل  بطاقة �الأحو�ل رقم  لل�سهادة فالن بن فالن يحمل 
عقد  قد  فالن  بن  فالن  باأن  ن�سهد  قائلني:  �سهد�  وقد   .............. رقم  �الأحو�ل  بطاقة 
على �ملر�أة فالنة بنت فالن، و�أنه مل يقم حفل �لزو�ج بعد، ومل يدخل باملر�أة، و�أننا 
قد �ساألنا �لزوجة، فاأفادتنا بذلك، هكذ� �سهد�، وعدال من ِقبل فالن بن فالن، وفالن 
بن فالن، فبناء على ما �سلف، فقد ثبت لدي �أن �ملنهي قد عقد على �ملر�أة فالنة بنت 
فالن، و�أنه مل يدخل بها حتى تاريخه، وباهلل �لتوفيق، و�سلى �هلل على نبينا حممد، 
وعلى �آله و�سحبه و�سلم.                                                     حرر يف:  /  /  14ه�.

وقفة: 

هذ� ما لزم حتريره بخ�سو�س �إثبات �لنكاح و�الإجر�ء�ت �ملت�سلة بعقده، و�هلل 
�أ�ساأل �أن يوّفق �جلميع للخري و�سلى �هلل على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه و�سلم.


