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إرشادات حول الزواج في ألمانيا

1

توفر الشروط

ال يمكن عقد الزواج في ألمانيا إال بعد توفر شروط الزواج المدني ()Standesamt

وشروط نظام الجماعة اإلسالمية األحمدية.

جلسة تقديم المشورة

2

يجب عقد جلسة تقديم المشورة بعد الخطوبة وفي أقصى حد قبل الزواج المدني

 ،يقديم المربي المحلي المشورة بحضور الزوج و الزوجة  ،حيث تتاح للعروس

والعريس فرصة لطرح األسئلة بشكل فردي حول الحياة الزوجية .باإلضافة إلى
ذلك ،سيتم تسليط الضوء على التعاليم اإلسالمية المتعلقة بالزواج.

تحضير استمارات الزواج

3

يمكنكم الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بوثائق الزواج من موقع مكتب

الزواج الخاص بالجماعة على  www.rishtanata.deأو من مكاتبنا الفرعية في

المناطق.Süd ،Mitte ،Nord :

توثيق استمارة الزواج

4
5

ينبغي توثيق استمارات الزواج من مكاتبنا الفرعية في مناطق ،Mitte ،Nord
.Süd
لن يتم توثيق اإلستمارات إال بعد عقد الزواج المدني أو بعد الحصول على تأكيد
موعد للزواج من إدارة السجل المدني المختصة بالزواج.

إعالن الزواج

رسميا إال بعد إبرام عقد الزواج المدني و توثيق استمارات
ال يمكن إعالن الزواج
ً
الزواج من قبل مكتب الزواج.

تسجيل الزواج في مكتب الزواج

6

ينبغي بعد عقد الزواج إعادة جميع إستمارات الزواج إلى مكتب الزواج التي وثقت فيه

األوراق حتى يتم تسجيل الزواج في سجل جواز الجماعة.

إجراءات سير الزواج و قائمة المراجعة
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تقديم المشورة

الزواج المدني

التاريخ:

التاريخ:

توثيق
استمارات
الزواج

اعالن الزواج

تسجيل الزواج

التاريخ:

( )1الخطوة األولى  :جلسة تقديم المشورة
•

تعد جلسة تقديم المشورة إلزامية بناءا على توجيهات سيدنا أمير المؤمنين ايده هللا تعالى بنصره العزيز ويجب ترتيبها
بعد الخطوبة و قبل عقد الزواج المدني.

•

يشارك والدا الطرفين في هذه الجلسة بحضور العروس والعريس .في حال إقامة أحد الطرفين في بلد آخر ،فيمكن
اإلنضمام الى جلسة تقديم المشورة عبر اإلتصال بواسطة الفيديو.

•

متاحا لسبب
يتم ترتيب موعد مع المربي المحلي لتحديد جلسة تقديم المشورة بشكل شخصي .إذا لم يكن المربي المحلي ً
ما أو كانت المسافة بعيدة ،فيمكنم التواصل بمسؤول المبلغيين .من غير الممكن توثیق استمارة الزواج في حال مضي
أكثر من عام على جلسة تقديم المشورة.

( )2الخطوة الثانية :الزواج المدني
•

يرجى التواصل مع إدارة السجل المدني /مكتب الزواج " "Standesamtفي منطقتكم و اإلستفسار عن المستندات
المطلوبة .يمكنكم التواصل بمكتب زواج الجماعة في حال مواجهة أي صعوبة.

المستندات المطلوبة

ازلوج

ازلوجة
□
□

□

□

□

□

□

□

□
□

•

إذا كنت بحاجة إلى شهادة عزوبية  ،يرجى إرسال الطلب الى مكتب زواج الجماعة عبر رئيس الجماعة المحلي /أو
األمير وإرفاقه مع شهادة تسجيل السكن الموضح فيها الحالة اإلجتماعية.
"."Meldebescheinigung mit Familienstand

( )3الخطوة الثالثة :توثيق استمارة الزواج في مكتب زواج الجماعة
•

يمكنك توثيق استمارة الزواج لدى ثالثة مكاتب زواج الجماعة الفرعية.Nord ،Süd ، Mitte :
المستندات المطلوبة
شهادة تسجيل السكن الموضح فيها الحالة اإلجتماعية مع تأكيد موعد الزواج لدى مكتب الزواج المدني أو

ازلوجة
□

ازلوج
□

عقد زواج مدني.

استمارة توثيق من رئيس الجماعة /األمير المحلي

□

تعبة ثالث استمارات الزواج بالكامل والتوقيع عليها {يجب تجهيز  4نسخ في حال إعالن النكاح في الخارج}

□
□

يجب تقديم المستندات اإلضافية التالية في حال عقد الزواج الثاني
القرار النهائي  /شهادة طالق قانونية في حال وقوع الطالق

□

□

حكم بالطالق من مكتب القضاء في الجماعة

□

□

شهادة وفاة في حال وفاة الزوج أو الزوجة

□

□

( )4الخطوة الرابعة :عقد الزواج اإلسالمي:
• تيتعبئة تباانتاكفةاامتسراتازلواجووتقيتعهاافتاتر تيخةدعباولخلةارشلعئتة
( )5الخطوة الخامسة :تسجيل الزواج في مكتب زواج الجماعة:
• يرجى إرسال جميع استمارات الزواج الموقعة إلى مكتب زواج الجماعة لختم عقد الزواج و إنهاء معاملة
التسجيل.

