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 بسم الله الرحمن الرحيم   

 

 نكاحالاستمارة  لتعبئة تعليمات مهمة ومساعدة
جلسة الاستشارة حسب تعليمات سيدنا أمير المؤمنين ويجب أن تتم فور الخطوبة وقبل الزواج  يجب عقد   •

 المدني في ألمانيا أو قبل عقد النكاح في الباكستان على أبعد تقدير.
الزوجين المستقبليين والدا كل من الزوجين في جلسة الاستشارة. في حال يجب أن يشارك بالإضافة إلى   •

 تواجد المعنين خارج البلاد ، فيجب المشاركة في الاستشارة عبر مكالمة الفيديو. 
تنظيم موعد الاستشارة مع السيد المربي المحلي بشكل مستقل. إن لم يكن السيد المربي المحلي موجودًا  يرجى   •

بعيدً  إذا كنت  عنأو  على   كما جدًا  التصديق  يتم  لا  ألمانيا.  في  المبلغين  بـمسؤول  الاتصال  عليك  فيجب   ،
 .الإستشارة على جلسة استمارات النكاح في حال مرور أكثر من سنة

تعد إستمارة النكاح مستند قانوني فعندما يتم عقد في باكستان. لا يجوز تغيير هذه الإستمارة أو شطبها أو   •
 . االكتابة فوقه

 عامًا. 18يكن قد بلغ  ملأي بنت أو شاب إن ل عقد النكاح   قًا لقانون الولاية ، لا يجوزوف •
ية الشخصية أو شهادة التسجيل. لا يقبل إملاء   تعبئةيرجى   • إستمارة النكاح رقميًا حسب جواز السفر / الهو

 إستمارة النكاح بخط اليد. 
 

 : إستمارة النكاح يجب مراعاة مايليى عند إملاء
 

 يتم إملاؤها رقميًا.  •
 . عدم طباعتها على الوجهين •
 جرام(.  120-80يجب طباعتها على ورق طباعة عادي ) •
 يجب كتابة تاريخ واحد بحيث يمكن التأكيد على توقيع الإستمارة. •
 .هابتاريخها علي توقيعال ويتم طباعتها ثلاث مرات  •
برام عقد  •  النكاح في الخارج.تطبع أربع مرات ثم توقع بتاريخ اليوم إذا تم إ
 

برام عقد النكاح المطلوبةالمستندات   لإ
 

 شهادة تسجيل سكن موسعة مع تبيان الحالة الاجتماعية  (1)
 

إذا كان زواج الشاب أو الفتاة هو الزواج الأول وكانت شهادة تسجيل توضح الحالة الاجتماعية على  )النكاح الأول(   •
أنه/أنها "أعزب" ، فلا بأس بذلك. إذا كانت الحالة الاجتماعية "غير معروفة" في شهادة التسجيل ، فيجب عندها  
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موذج هذه الشهادة بمراسلة مكتب الزواج/  الحصول على ن  يمكن  .الموثق  / من كاتب العدل  يتم توقيعهاتقديم شهادة  
يق ريشتا ناتا  يد الإلـكتروني. عن طر  البر

)النكاح الثاني(: إذا رغب الشاب أو البنت في الزواج للمرة الثانية ، فإن الحالة الاجتماعية "مطلق" عادة ما تكون   •
شهادة التسجيل ، فيجب عندها تقديم  مدرجة في شهادة التسجيل. إذا كانت الحالة الاجتماعية "غير معروفة" في 

ريشتا   / يمكن الحصول على نموذج هذه الشهادة بمراسلة مكتب الزواج. شهادة يتم توقيعها من كاتب العدل/ الموثق
يد الإلـكتروني  ناتا يق البر  .عن طر

 يجب إرفاق الطلاق الشرعي والطلاق النهائي.  •
الة الاجتماعية "أعزب" في شهادة التسجيل ، يوصي مكتب  إذا كان زواج البنت أو الشاب هو الثاني ، لـكن الح •

 بأخذ إجراءات الطلاق القانوني أيًضا.ريشتا ناتا  / الزواج
زواج المرأة بعد الطلاق الشرعي: إذا كانت الحالة الاجتماعية "متزوجة" في شهادة التسجيل ، فلا يمكن إجراء عقد   •

 . النكاح. الطلاق الشرعي ضروري لنكاح المرأة 
 يتم تصديق إستمارة النكاح )بإستمارة تصديق( من أمير/ صدر الجماعة المحلية.   (2)
 وثيقة زواج )لنكاح في ألمانيا(.  (3)

استمارة النكاح  تعبئة  
 .بعض المعلومات المهمة لفهم أساسي لاستمارة النكاح. تحتوي استمارة النكاح الألمانية على تسعة أقسام

 الصفحة الأولى من استمارة نكاح 

 خاص بالولي  القسم الأول:  
البيانات   • جميع  تقديم  يجب 

الشخصية )الاسم و تاريخ الميلاد و 
ية وجواز  العنوان ، إلخ( وفقًا للهو

 .السفر
بالشخص  AIMS رقم • الخاص 

الموجود لدى الجماعة في ألمانيا. إذا  
  ، ألمانيا  خارج  الشخص  كان 

 فيجب ترك هذا الحقل فارغًا. 
المهر   • قيمة  للأحمديتبلغ   بالنسبة 

باكستان   في    3000.00المقيم 
 شهرًا.  12ستة إلى  ه من، أما بالنسبة للأحمدي المقيم في ألمانيا فهو مجموع دخليورو

(. 3أو الصفحة  2إذا تم دفع حق المهر/ مال الصداق ، فيجب ذكر ذلك في إستمارة النكاح )الصفحة  •
بالتوقيع على    إستلام حق المهرشاهدين تأكيد    ربحضوبالإضافة إلى ذلك ، يجب على العروس والولي  
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واصل مع  ت، يرجى الحق المهر  إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى بخصوص    ذلك في استمارة منفصلة.
 . المحلي المسؤوللمربي ا

 لمزيد من المعلومات. 1يرجى التأشير على الحالة الاجتماعية. انظر الصفحة  •
  وفاة  في حال. نولي العروس هو والدها حتى لو كان الوالدان مطلقا الشرعي.لرجاء إدخال إسم الولي ا •

لأب. في حالة ظهور تعقيدات في تحديد الولي، يجب الاتصال ل أو العم أو الجد  الأخ الأب، فالولي هو  
 بمكتب الزواج/ ريشتا ناتا.

 يجب أن يوقع الولي باليد مع ذكر التاريخ.  •
ان وليها في خارج البلاد ، فيمكن الحصول على موافقة خطية من الولي على  إذا كانت المرأة في ألمانيا وك  •

توثيق الجماعة في المكان المقيم فيه. يمكن الحصول على النموذج الخاص  و بشاهدين    بحضورالنكاح مع المهر  
يل لمكتب الزواج/ ريشتا ناتا منبذلك على الموقع الإلـكتروني   ". download /عنوان "تنز

 .مكتب الزواج/ ريشتا ناتاإلى عليه من الجماعة المحلية  تصريح الموافقة المصادق يجب تسليم 
 

 القسم الثاني: خاص بالولي في حال عدم تمكنه من حضور النكاح بنفسه 
إذا لم يستطع الولي حضور النكاح  •

بنفسه ، فعليه أن يعين وكيلاً ليوقع  
عنه على القسم المخصص بتاريخ اليوم. 

على الولي والعروس التوقيع لهذا  يجب 
 . في الأسفل 1على الصفحة 

من استمارة النكاح  2الصفحة   
 

موافقة   • على  شاهدان  يشهد  أن  يجب 
العروس و يجب أن يكون بلد الإقامة 
للعروس   بالنسبة  نفسه  هو  والتاريخ 

 والولي. 
الفقرة: "أوافق   2في الصفحة   • ، حيث 

يجب هنا    "بموجب هذا على تمثيل السيد:
إدخال اسم الولي ثم اسم والد الوليي وفي "مناسبة النكاح" يجب هنا إدخال اسم العروس ثم والدها. وسيوقع الوكيل 

 . عند تسليم الوثائق إليه فيما بعد
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 القسم الثالث: خاص بالعروس 
 يجب أن تملأ العروس هذه الفقرة  •
يجب تقديم جميع البيانات الشخصية   •

تاريخ الميلاد و العنوان ، إلخ( )الاسم و 
ية وجواز السفر  .وفقًا للهو

تبلغ قيمة المهر بالنسبة للأحمدي المقيم في   •
يورو، أما بالنسبة  3000.00باكستان 

ه  للأحمدي المقيم في ألمانيا فهو مجموع دخل
 .شهرًا 12ستة إلى  من

إذا تم دفع حق المهر/ مال الصداق ،  •
كاح. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على العروس والولي مع شاهدين تأكيد إستلام فيجب ذكر ذلك في إستمارة الن

يرجى في استمارة منفصلة. إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى بخصوص حق المهر  ى ذلكحق المهر بالتوقيع عل
 المسؤول. المحلي التواصل مع المربي

مة والتاريخ هو نفسه بالنسبة للعروس  يجب أن يشهد شاهدان على موافقة العروس و يجب أن يكون بلد الإقا •
 والولي. 

 

 القسم الرابع: خاص بالتصديق من الأمير / صدر جماعة  
قبل   • النكاح من  استمارة  التصديق على  يتم 

مكتب الزواج/ ريشتا ناتا. يجب ترك هذه 
الحقول فارغة وعدم ملؤها من قبل الأمير  
أن   يجب  بألمانيا.  جماعة  صدر   / المحلي 

صدر   في يصادق  المحلي  الأمير   / جماعة 
مصادقة  على  المنفصلة  التصديق  استمارة 

 العروس. 
إذا كانت العروس تعيش خارج جماعة ألمانيا ، فيجب عندها المصادقة عليها من الأمير أو صدر جماعة المقيم في   •

  .الخارج
من استمارة النكاح  3الصفحة   
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عريسالقسم الخامس: خاص بال  
 هذه الفقرةس يملأ العر ييجب أن  •
الشخصية  • البيانات  جميع  تقديم  يجب 

العنوان ، إلخ(   الميلاد و  تاريخ  )الاسم و 
ية وجواز السفر.   وفقًا للهو

تبلغ قيمة المهر بالنسبة للأحمدي المقيم في   •
بالنسبة   3000.00باكستان   أما  يورو، 

المقيم في ألمانيا فهو مجموع دخل ه للأحمدي 
 شهرًا. 12ستة إلى من 

دف • تم  ، إذا  الصداق  مال  المهر/  حق  ع 
النكاح.  إستمارة  في  ذلك  ذكر  فيجب 
العروس  على  يجب   ، ذلك  إلى  بالإضافة 

والولي مع شاهدين تأكيد إستلام حق المهر بالتوقيع على ذلك في استمارة منفصلة. إذا كانت لديك أي أسئلة  
 المربي المحلي المسؤول.يرجى التواصل مع أخرى بخصوص حق المهر 

ي • بالنسبة للعروس  يجب أن  بلد الإقامة والتاريخ هو نفسه  شهد شاهدان على موافقة العروس و يجب أن يكون 
 والولي. 

 يرجى التأشير  إذا كان هذا نكاحك الأول أم نكاحك الثاني.  •
طلاق ، يتعين عليك تقديم قرار نهائي أو شهادة قانونية بالطلاق أو قرار طلاق صادر عن دار  في حال وقوع   •

 القضاء. أما إذا كنت أرمل ، يُطلب منك أيًضا تقديم إثبات بذلك. 
 يجب أن يشهد شاهدان على موافقة العريس و يجب أن يكون بلد الإقامة والتاريخ هو نفسه بالنسبة للعريس.  •

 

 س: خاص بالتصديق من الأمير / صدر جماعة القسم الساد
قبل  • من  النكاح  استمارة  على  التصديق  يتم 

ترك هذه   ناتا. يجب  ريشتا  الزواج/  مكتب 
الأمير   قبل  من  ملؤها  وعدم  فارغة  الحقول 
المحلي / صدر جماعة بألمانيا. يجب أن يصادق  
استمارة   في  المحلي  الأمير   / جماعة  صدر 

 مصادقة العريس. التصديق المنفصلة على 
إذا كان العريس يعيش خارج جماعة ألمانيا ، فيجب عندها المصادقة عليها من الأمير أو صدر جماعة المقيم في   •

 . الخارج
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 القسم السابع : خاص بالعريس في حال عدم تمكنه من حضور النكاح بنفسه 
يعين   • فعليه أن  بنفسه ،  النكاح  العريس حضور  لم يستطع  إذا 

 وكيلاً. 
يجب إدخال إسم الوكيل في هذه الفقرة و يوقع عليها العريس  •

 بتاريخه.  
يجب أن يشهد شاهدان على موافقة العريس على الوكيل  و يجب  •

 أن يكون بلد الإقامة والتاريخ هو نفسه بالنسبة للعريس.
 
 

استمارة النكاح من  4الصفحة   
 

مكتب الزواج/ ريشتا ناتا القسم الثامن : خاص بالمركز:  
  يجب ترك هذه الحقول فارغة  •

 
 
 
 
 

 

برامه  القسم التاسع: حين إعلان النكاح بعد إ
يجب ملء هذه الحقول بعد إعلان النكاح من  •

قبل مبرم عقد النكاح ، حيث يدخل اسمه و  
 النكاح وتوقيعه. اسم والده ، ومكان و تاريخ 

يشهد شاهدان   • حضروا مراسم    ممنيجب أن 
 . مراسم النكاح عقب إنتهاءنكاح بتوقيعهم ال


