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  . . هي حمكمة الضمان و األنكحةهي حمكمة الضمان و األنكحة  //المحكمة المختصة المحكمة المختصة 
  ..هي اإلدارة العامة ملأذوين عقود األنكحةهي اإلدارة العامة ملأذوين عقود األنكحة/ / اإلدارة المختصةاإلدارة المختصة

  ..هو الشخص املرخص له بإجراء عقد النكاح إحتسابا  هو الشخص املرخص له بإجراء عقد النكاح إحتسابا  //المأذون المأذون 
ختصة بالوزارة قيد أمساء مأذوين عقود األنكحة ختصة بالوزارة قيد أمساء مأذوين عقود األنكحة تتوىل اإلدارة املتتوىل اإلدارة امل  ::المادة الثانية المادة الثانية 

  ..احملتسبني واإلشراف على أعماهلم ومتابعتهااحملتسبني واإلشراف على أعماهلم ومتابعتها
تتوووىل احملكمووة املختصووة ا ووتقباا رتلبووا  الجخوويص و الت د وود تتوووىل احملكمووة املختصووة ا ووتقباا رتلبووا  الجخوويص و الت د وود   ::المااادة الثالثااة المااادة الثالثااة 

وتوثيوووووق العقوووووود موو حووووواا عووووودا وجودهوووووا تقووووووا احملكموووووة العاموووووة وتوثيوووووق العقوووووود موو حووووواا عووووودا وجودهوووووا تقووووووا احملكموووووة العاموووووة 
  ..مقامهامقامها

التحقق من احلاجة الفعلية قبل رفع رتلب التحقق من احلاجة الفعلية قبل رفع رتلب على احملكمة املختصة على احملكمة املختصة   ::المادة الرابعة المادة الرابعة 
  ..الجخيصالجخيص

  ..مدة رخصة إجراء عقود األنكحة مخس  نوا  مدة رخصة إجراء عقود األنكحة مخس  نوا    ::المادة الخامسة المادة الخامسة 
 شوووجي فووويمن  تقووودا بملوووب رخصوووة موووأذون عقوووود األنكحوووة  شوووجي فووويمن  تقووودا بملوووب رخصوووة موووأذون عقوووود األنكحوووة   ::الماااادة الساد اااةالماااادة الساد اااة

- - ::ما ليما لي
  ..أن  كون  عود ا  أن  كون  عود ا    --11
أن  كون حسن السرية والسلوك ومل  سبق أن صدر حبقه حكم حبد أن  كون حسن السرية والسلوك ومل  سبق أن صدر حبقه حكم حبد   --22

لسووووو ن أو ا لووووود و جرشوووووة  لوووووة بالشووووورف أو لسووووو ن أو ا لووووود و جرشوووووة  لوووووة بالشووووورف أو شووووورعي أو باشووووورعي أو با
  ..األمانةاألمانة

  ..أن  كون حاصال  على شهادة جامعية و العلوا الشرعيةأن  كون حاصال  على شهادة جامعية و العلوا الشرعية--أأ  --33
و حووووواا عووووودا تووووووفر مووووون يفمووووول الشوووووهادة ا امعيوووووة و العلووووووا و حووووواا عووووودا تووووووفر مووووون يفمووووول الشوووووهادة ا امعيوووووة و العلووووووا   --  بب

  ..الشرعية و بلد املتقدا فتقبل التخصصا   األخرىالشرعية و بلد املتقدا فتقبل التخصصا   األخرى
  .  .   امعية امعيةتقبل الشهادة الثانو ة و حاا تعذر وجود من يفمل الشهادة اتقبل الشهادة الثانو ة و حاا تعذر وجود من يفمل الشهادة ا--جج
ج أن جيتوووواز ج أن جيتوووواز -- شوووجي و املتقوووودا اووون يفموووول امللهوووول الووووارد و الفقوووورتني ب شوووجي و املتقوووودا اووون يفموووول امللهوووول الووووارد و الفقوووورتني ب  --دد

  ..االختبار الذي جتر ه احملكمة املختصةاالختبار الذي جتر ه احملكمة املختصة
  
  ..أن ال  قل عمر املتقدا عن مخس وعشر ن  نهأن ال  قل عمر املتقدا عن مخس وعشر ن  نه  --44
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تللوويف و الوووزارة  نووة بقوورار موون وز وور العوودا لدرا ووة الملبووا  تللوويف و الوووزارة  نووة بقوورار موون وز وور العوودا لدرا ووة الملبووا    ::المااادة السااابعة المااادة السااابعة 
أذون عقود أنكحة والرفع بتوصيتها أذون عقود أنكحة والرفع بتوصيتها املقدمة للحصوا على رخصة ماملقدمة للحصوا على رخصة م

  ..لوز ر العدا لوز ر العدا 
تشوكل الل نوة املشوار إليهووا و املوادة السوابعة مون مفوت  قضووائي تشوكل الل نوة املشوار إليهووا و املوادة السوابعة مون مفوت  قضووائي   ::الماادة الثامةاةالماادة الثامةاة

  ..رئيسا  موعضو ة مستشارم وباحثرئيسا  موعضو ة مستشارم وباحث
تقوا احملكمة املختصة برفع رتلب مون  رخصوة املأذونيوة إىل وزارة تقوا احملكمة املختصة برفع رتلب مون  رخصوة املأذونيوة إىل وزارة   ::المادة التا عةالمادة التا عة

صوص عليهوا و هوذا الالئحوة صوص عليهوا و هوذا الالئحوة العدا بعد ا تكماا اإلجراءا  املنالعدا بعد ا تكماا اإلجراءا  املن
  (.(.000000))وفقا  للنموذج ذي الصنيفوفقا  للنموذج ذي الصنيف

  ..خيتص املأذون بإجراء عقود األنكحة بني السعود ني فقطخيتص املأذون بإجراء عقود األنكحة بني السعود ني فقط  ::المادة العاشرةالمادة العاشرة
 قتصوور عموول مووأذون عقووود األنكحووة و حوودود الوال ووة  قتصوور عموول مووأذون عقووود األنكحووة و حوودود الوال ووة   ::المااادة الحاديااة   اارة المااادة الحاديااة   اارة 

  ..املكانية للمحكمة املختصة التابع هلااملكانية للمحكمة املختصة التابع هلا
تقاا املأذون إىل بلد غري املورخص لوه فيوه ورغوب تقاا املأذون إىل بلد غري املورخص لوه فيوه ورغوب و حاا انو حاا ان  ::المادة الثانية   رةالمادة الثانية   رة

اال ووتمرار و إجووراء عقووود األنكحووة فعليووه التقوودا إىل حمكمووة البلوود اال ووتمرار و إجووراء عقووود األنكحووة فعليووه التقوودا إىل حمكمووة البلوود 
  ..الذي انتقل إليه للرفع بملب تعد ل جهة الجخيصالذي انتقل إليه للرفع بملب تعد ل جهة الجخيص

 عتموود املووأذون و إثبووا  الشخصووية علووى بماقووة األحووواا  عتموود املووأذون و إثبووا  الشخصووية علووى بماقووة األحووواا   ::المااادة الثالثااة   اارةالمااادة الثالثااة   اارة
  ..املدنيةاملدنية

املووأذون قبوول إجووراء عقوود النكوواح التحقووق موون توووفر املووأذون قبوول إجووراء عقوود النكوواح التحقووق موون توووفر علووى علووى   ::المااادة الرابعااة   اارة المااادة الرابعااة   اارة 
األركوووان والشوووروي وانتفووواء املوانوووع و الووو وجني وعووودا  الفووووة األركوووان والشوووروي وانتفووواء املوانوووع و الووو وجني وعووودا  الفووووة 

  ..األنظمة املرعيةاألنظمة املرعية
إذا كووان الووو  غووري األب فعلووى املووأذون أن  تحقووق أنووه إذا كووان الووو  غووري األب فعلووى املووأذون أن  تحقووق أنووه   ::المااادة الخامسااة   اارةالمااادة الخامسااة   اارة

أقووورب و  بووواالرتالص علوووى صوووو حصووور اإلر  أو موووا  ووودا أقووورب و  بووواالرتالص علوووى صوووو حصووور اإلر  أو موووا  ووودا 
  ..إليه و شري إىل ذلو و الضبطإليه و شري إىل ذلو و الضبطعلى انتقاا وال ة الت و ج على انتقاا وال ة الت و ج 

إذا كوان عقود النكواح جيوري  وجوب وكالوة مون المورفني إذا كوان عقود النكواح جيوري  وجوب وكالوة مون المورفني   ::المادة الساد ة   رة المادة الساد ة   رة 
أو أحوداا في ووب علوى املووأذون التأكوود مون أن الوكيوول  وووا أو أحوداا في ووب علوى املووأذون التأكوود مون أن الوكيوول  وووا 

  ..بالت و ج من الو  الشرعي أو من الراغب و النكاحبالت و ج من الو  الشرعي أو من الراغب و النكاح
إجووراء عقوود إجووراء عقوود و حوواا عوودا وجووود و  شوورعي للموورأة فووإن و حوواا عوودا وجووود و  شوورعي للموورأة فووإن   ::المااادة السااابعة   اارةالمااادة السااابعة   اارة

  ..النكاح  كون من قبل احملكمة املختصةالنكاح  كون من قبل احملكمة املختصة
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إذا كوووان العقووود علوووى إحووودى بنوووا  األ ووورة املالكوووة موووع إذا كوووان العقووود علوووى إحووودى بنوووا  األ ووورة املالكوووة موووع   ::الماااادة الثامةاااة   ااارة الماااادة الثامةاااة   ااارة 
  ..غريهم فيل ا موافقة املقاا السامي غريهم فيل ا موافقة املقاا السامي 

 عتمد و إجراء عقد النكاح للمملقة على أصول صوو  عتمد و إجراء عقد النكاح للمملقة على أصول صوو   ::المادة التا عة   رة  المادة التا عة   رة  
ببعثووووه  هووووة ببعثووووه  هووووة المووووالي  و ر وووول للمحكمووووة التووووابع هلووووا لتقوووووا المووووالي  و ر وووول للمحكمووووة التووووابع هلووووا لتقوووووا 

وو حوواا عوودا وجووود وو حوواا عوودا وجووود ..إصوودارا للتهمووي  علووى  وو له بووذلوإصوودارا للتهمووي  علووى  وو له بووذلو
صووو المووالي لفقوودا فيعتموود علووى صووو بوودا مفقووود موثووق صووو المووالي لفقوودا فيعتموود علووى صووو بوودا مفقووود موثووق 

  ..من احملكمة مصدرة الصومن احملكمة مصدرة الصو
على املأذون قبل إجراء العقود علوى املتوون عنهوا زوجهوا التأكود على املأذون قبل إجراء العقود علوى املتوون عنهوا زوجهوا التأكود   ::المادة الع رونالمادة الع رون

من وفواة زوجهوا بواالرتالص علوى صوو حصور ورثتوه واإلشوارة من وفواة زوجهوا بواالرتالص علوى صوو حصور ورثتوه واإلشوارة 
  ..الضبطالضبطإليه و إليه و 
يفوورر عقوود النكوواح علووى الوثووائق املخصصووة لووذلو يفوورر عقوود النكوواح علووى الوثووائق املخصصووة لووذلو   ::المااادة الحاديااة والع اارون المااادة الحاديااة والع اارون 

من وزارة العودا طوط وا و  موع التنبيوه علوى موا قود  قوع مون من وزارة العودا طوط وا و  موع التنبيوه علوى موا قود  قوع مون 
شووومب أو تعووود ل أو إ وووافة أو غوووري ذلوووو موووع التوقيوووع عليوووه شووومب أو تعووود ل أو إ وووافة أو غوووري ذلوووو موووع التوقيوووع عليوووه 

  ..وختمهوختمه
تصادي احملكمة على صحة ختم وتوقيع املأذون  بعد تصادي احملكمة على صحة ختم وتوقيع املأذون  بعد   ::المادة الثانية والع رون المادة الثانية والع رون 

تحقق من  والمة إجوراء املوأذون ومودى تقيودا  وا ورد تحقق من  والمة إجوراء املوأذون ومودى تقيودا  وا ورد الال
  ..و الالئحة من خالا مادون و وثيقة عقد النكاح و الالئحة من خالا مادون و وثيقة عقد النكاح 

تودون كافوة البيانوا  و دفووج الضوبط موع أخوذ توقيووع تودون كافوة البيانوا  و دفووج الضوبط موع أخوذ توقيووع : :   الماادة الثالثاة والع اارونالماادة الثالثاة والع اارون
رتوووورو العقوووود والووووو  والشوووواهد ن وإخووووراج الوثيقووووة مووووون رتوووورو العقوووود والووووو  والشوووواهد ن وإخووووراج الوثيقووووة مووووون 

  ..واقعهواقعه
ملوووأذون  الفوووة شووورعية أو نظاميوووة و ملوووأذون  الفوووة شووورعية أو نظاميوووة و إذا صووودر مووون اإذا صووودر مووون ا  ::الماااادة الرابعاااة والع ااارونالماااادة الرابعاااة والع ااارون

إجووووراء عقوووود النكوووواح أو صوووودر منووووه مووووا خيوووول بالسوووولوك إجووووراء عقوووود النكوووواح أو صوووودر منووووه مووووا خيوووول بالسوووولوك 
واآلداب أو اشووووجي مبلمووووا  ماليووووا  علووووى إجووووراء العقوووود أو واآلداب أو اشووووجي مبلمووووا  ماليووووا  علووووى إجووووراء العقوووود أو 
مووارأ أعموواا املأذونيووة بعوود إنتهوواء موودة الرخصووة تقوووا مووارأ أعموواا املأذونيووة بعوود إنتهوواء موودة الرخصووة تقوووا 
احملكمووووة املختصووووة  بووووالرفع عوووون املخالفووووة بعوووود مسوووواءلة احملكمووووة املختصووووة  بووووالرفع عوووون املخالفووووة بعوووود مسوووواءلة 

ع عن املخالفة لل نة ع عن املخالفة لل نة املأذون وتتوىل اإلدارة املختصة الرفاملأذون وتتوىل اإلدارة املختصة الرف
  ..التأد بيةالتأد بية
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تتوىل اإلدارة املختصة الرفوع عون املخالفوا  الور توورد تتوىل اإلدارة املختصة الرفوع عون املخالفوا  الور توورد ::المادة الخامسة والع رونالمادة الخامسة والع رون
إليهوووا عووون املوووأذونني لل نوووة التأد بيوووة بعووود التحقوووق مووون إليهوووا عووون املوووأذونني لل نوووة التأد بيوووة بعووود التحقوووق مووون 

  ..املخالفةاملخالفة
جيب على املأذون عند انتقاله إىل بلد غري املورخص جيب على املأذون عند انتقاله إىل بلد غري املورخص   ::المادة الساد ة والع رونالمادة الساد ة والع رون

ألذن منه قفل  وبورته وختمهوا ألذن منه قفل  وبورته وختمهوا له فيه أو حاا  حب اله فيه أو حاا  حب ا
وتوقيعهوووا إوووف إشوووراف احملكموووة وتسوووليمها للمحكموووة وتوقيعهوووا إوووف إشوووراف احملكموووة وتسوووليمها للمحكموووة 
التووابع هلووا وو حوواا وفوواة املووأذون أو فقوودا األهليووه تقوووا التووابع هلووا وو حوواا وفوواة املووأذون أو فقوودا األهليووه تقوووا 

  ..احملكمة باالتصاا بورثته لتسليم ما ذكراحملكمة باالتصاا بورثته لتسليم ما ذكر
تتوىل احملكموة الور ا وتلمف  وبوي املوأذون لال وباب تتوىل احملكموة الور ا وتلمف  وبوي املوأذون لال وباب : : المادة السابعة الع رونالمادة السابعة الع رون

التهمي  على  بط التهمي  على  بط ( ( اد ة والعشروناد ة والعشروناملادة الساملادة الس))املذكورة و املذكورة و 
العقوود  ووا  موورأ عليووه وإخووراج وثيقووة بوودا املفقووود للعقوود موو  العقوود  ووا  موورأ عليووه وإخووراج وثيقووة بوودا املفقووود للعقوود موو  

  . . رتلب ذلورتلب ذلو
 ستمر املرخص هلم بإجراء عقود األنكحة قبل صدور  ستمر املرخص هلم بإجراء عقود األنكحة قبل صدور : : المادة الثامةة والع رونالمادة الثامةة والع رون

هوووذا الالئحوووة ملووودة  ووونتني مووون توووار   صووودورها  وتقووووا هوووذا الالئحوووة ملووودة  ووونتني مووون توووار   صووودورها  وتقووووا 
يووويم يووويم احملكمووة املختصوووة بعوود مضوووي هووذا املووودة بإعووادة تقاحملكمووة املختصوووة بعوود مضوووي هووذا املووودة بإعووادة تق

مووون مووون ( ( املوووادة الساد وووةاملوووادة الساد وووة))مووون مووون ( ( 33))املوووأذونني وفوووق الفقووورة املوووأذونني وفوووق الفقووورة 
هووذا الالئحووة والرفووع إىل الوووزارة ملوونحهم الجاخوويص وفووق هووذا الالئحووة والرفووع إىل الوووزارة ملوونحهم الجاخوويص وفووق 

  ..النظااالنظاا
املووادة املووادة ))لوووز ر العوودا  د وود املهلووة املنصوووص عليهووا و لوووز ر العوودا  د وود املهلووة املنصوووص عليهووا و ::المااادة التا ااعة والع اارونالمااادة التا ااعة والع اارون

ملووأذون عقوووود األنكحووة موودة  ووونتني ملووأذون عقوووود األنكحووة موودة  ووونتني ( ( الثامنووة والعشوورونالثامنووة والعشوورون
وجوووووود مووووون تنمبوووووق عليوووووه وجوووووود مووووون تنمبوووووق عليوووووه   و البلووووود الوووووذي  تعوووووذر فيوووووهو البلووووود الوووووذي  تعوووووذر فيوووووه

مووووووون  مووووووون  ((املوووووووادة الساد وووووووةاملوووووووادة الساد وووووووة))مووووووون مووووووون ((33))الشوووووووروي و الفقووووووورة الشوووووووروي و الفقووووووورة 
  . . الالئحةالالئحة

موع مراعواة أحكواا نظواا القضواء ونظواا املدموة املدنيوة ولوائحوه موع مراعواة أحكواا نظواا القضواء ونظواا املدموة املدنيوة ولوائحوه   ::المادة الثالثاننالمادة الثالثانن
التفسووري ة تسوورى أحكوواا هووذا الالئحووة علووى موون  قوووا التفسووري ة تسوورى أحكوواا هووذا الالئحووة علووى موون  قوووا 

  ..  اولة عقود األنكحة احتسابا    اولة عقود األنكحة احتسابا  
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احملكمة ت و د املأذونني بكافة التعاميم املتعلقة احملكمة ت و د املأذونني بكافة التعاميم املتعلقة   تتوىلتتوىل  ::المادة الحادية والثالثنن  المادة الحادية والثالثنن  
  ..بتعليما  إجراءا  عقود األنكحةبتعليما  إجراءا  عقود األنكحة

  ..تلمي هذا الالئحة ما  تعارض معهاتلمي هذا الالئحة ما  تعارض معها  ::المادة الثانية والثالثنن المادة الثانية والثالثنن   
  ..جيري العمل هبذا الالئحة اعتبارا  من تار   صدورهاجيري العمل هبذا الالئحة اعتبارا  من تار   صدورها  ::المادة الثالثةوالثالثنن المادة الثالثةوالثالثنن 
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