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حلياة زوجية سعيدة على الطرفني تفادي:
التهاون في االستعداد للحياة الزوجية كأحد أهم التجارب احلياتية.. 1

غياب الصراحة بينهما.. 2

فرض شخصية طرف على الطرف اآلخر.. 3

تضارب توقعات الزوجني املرسومة اجتاه كل منهما لآلخر مع الواقع. . 4

تدخل األهل في كل خالف أو سوء فهم بني الزوجني حديثي الزواج مما يساهم في اتساع رقعة اخلالف واحداث . 5

فجوة سلبية بني الزوجني. 

خللق جواً من االستقرار واأللفة األسرية يجب التالي:
معرفة وعلم كل من الزوجني بطبيعة الطرف اآلخر.. 1

أال يفرض أحد الزوجني على اآلخر شخصيته.. 2

التسامح بني الزوجني.. 3

احلوار املستمر والصريح.. 4

االهتمام واالحترام املتبادل بني الطرفني.. 5

مراعاة الظروف االقتصادية للزوجني جتاه كل منهما.. 6

نصائح عامة للمقبلني على الزواج:

1.      االختيار املناسب لشريك احلياة.

2.      االستعداد النفسي لالرتباط.

3.      القدرة على حتمل املسئولية وتبعاتها املادية واملعنوية.

األسس االجتماعية التي يجب مراعاتها بني الطرفني:

حتمل املسئوليات.. 1

االحترام املتبادل.. 2

التضحيات املشتركة.. 3

التعاون واملشاركة وتبادل االدوار.. 4

متهيد:

من منطلق اهتمام اجمللس االعلى للمرأة بحل املشكالت بني الشباب حديثي الزواج التي تتسبب بالطالق والتي 

عادة ما تنبع بسبب قلة الوعي باحلقوق والواجبات، قام مركز دعم املرأة البحرينية باجمللس بإعداد هذا الدليل بقصد 

والتعريف  املتبادل  االحترام  أساسه  الطرفني  بني  الزواج شراكة ومشاركة  بأن عقد  الزواج  املقبلني على  توعية 

بحقوق وواجبات كل منهما، كما يتضمن الدليل بعض األسئلة التي تراود املقبلني على الزواج واالجابات عليها.



3

ضمان الصفة القانونية السليمة للزواج:

اإلسالمية . 1 والشؤون  العدل  وزارة  بقوائم  املدرجني  الشرعيني  املأذونني  بقوائم  املأذون  اسم  وجود  من  التأكد 

)القائمة موجودة على موقع الوزارة(.

تدوين القيمة احلقيقية للمهر في وثيقة الزواج لتجنب اي اشكاالت قانونية مستقبالً.. 2

أهمية وضع الشروط التي يتم االتفاق عليها بني الطرفني في عقد الزواج. على سبيل املثال ما يلي:. 3

السماح بإكمال الدراسة.	 

اإلقامة في سكن مستقل.	 

السماح بالعمل بالنسبة للزوجة.	 

وللزوج أن يدرج شروطه في العقد مثالً  السكن مع أسرته وغيرها من الشروط التي تتناسب مع كال الطرفني، 

)إال شرطاً أحل حراماً أو حرم حالالً(

توثيق عقد الزواج في احملكمة الشرعية.. 4

ضرورة أن يحتفظ كال الطرفني بنسخة من عقد الزواج األصلي واملوثق وحفظه مبكان آمن.. 5

الزوجة . 6 النفقة على  الزوج: حق السكن، حق  )مثال: على  الطرفني،  املترتبة على  والواجبات  باحلقوق  االلتزام 

وحسن املعاملة...الخ(.

التفكير . 7 النفقة،  وللحفاظ على استقرار االسرة عند  الزوج باملساواة بينهن في  يلزم  الزوجات  في حال تعدد 

الزوجية  احلياة  لتدعيم  تؤدي  التي  االركان  ابرز  من  موافقتها  و  األولى  الزوجة  ابالغ  يعد  أخرى  من  بالزواج 

وجناحها واستمراريتها. كما يجب أن يكون الزوج في حال تقدمه بالزواج من أخرى ذو قدرة حتى يتمكن 

من العدل بني الزوجتني لتجنب الوقوع في املشاكل.

هل الفحص الطبي مطلوب قبل الزواج؟

يعد الزامياً وال يسمح للمأذون بإبرام عقد الزواج دون وجود وثيقة الفحص الطبي  باإلشارة الى قانون رقم 11 

لسنة 2004. وعلى املقبلني على الزواج التوجه إلى اقرب مركز طبي إلجراء الفحص، ملا له من آثار إيجابية على 

صحة املرأة االجنابية وصحة االسرة بشكل عام. 

ماهي املستندات الواجب توفرها لدى الطرفني عند عقد الزواج؟

وثيقة الفحص الطبي.  .1

جواز السفر وبطاقة الهوية.   .2

املهر أو الصداق املتفق عليه )بالنسبة للزوج(.  .3

)بالنسبة  الطالق  أو  الزواج  وثيقة  إبراز  خالل  من  وذلك  السابقة  أو  احلالية  االجتماعية  باحلالة  االقرار   .4

للطرفني(.



4

زواج املرأة البحرينية من غير البحريني:

يحمل األبناء جنسية والدهم، ويحق للمرأة البحرينية التقدم بإعالن رغبتها في حصول أبنائها على اجلنسية . 1

البحرينية لألبناء، واالنتظار حلني البت في الطلب من قبل اجلهة املعنية ومن الشروط الواجب توافرها موافقة 

الزوج، وتستثنى املطلقة واألرملة من هذا الشرط حيث ميكن االكتفاء مبا يثبت حضانتها لألبناء.  

يحق للبحرينية في حال إقامتها في البحرين كفالة ابنائها القصر وبناتها البالغات غير املتزوجات. بينما . 2

لكفالة الزوج واألبناء البالغني يتوجب التحاقهم بتأشيرة عمل، أو أن تثبت استمرار االبن البالغ في الدراسة. 

يجب على الطرفني في حال عقد زواجهما خارج البحرين القيام بتصديقه في وزارة العدل والشؤون اإلسالمية . 3

مبملكة البحرين، ومن املمكن تصديق العقد من خارجية البحرين وسفارة الدولة الصادر منها العقد.

يجب على الطرفني تصديق شهادات ميالد األبناء اللذين ولدوا خارج البحرين من خالل سفارة البحرين لدى . 4

الدولة االجنبية.

يحق للزوجة البحرينية املتزوجة من غير بحريني واحلاضنة ألبناء بحرينيني اجلنسية التقدم بطلب االنتفاع . 5

بخدمة إسكانية.

يخص . 6 ما  كل  في  البحريني  املواطن  معاملة  بحريني  غير  من  املتزوجة  البحرينية  املرأة  أبناء  يعامل 

الرسوم املقررة على اخلدمات احلكومية الصحية والتعليمية ورسوم اإلقامة شريطه اإلقامة الدائمة 

في مملكة البحرين استناداً الى قانون رقم 35 لسنة 2009.

زواج البحريني من غير البحرينية:

يكتسب أبناء الزوج البحريني اجلنسية البحرينية على أساس حق الدم.. 1

يحق له أن يتقدم بطلب اجلنسية البحرينية املكتسبة بالزوجية لزوجته األجنبية بشرط استمرار العالقة . 2

الزوجية ملدة خمس سنوات منذ إعالن الرغبة في احلصول على اجلنسية البحرينية.

أن تبقى الزوجة غير البحرينية حتت كفالته إلى أن يتم البت في طلبها للحصول على اجلنسية البحرينية. . 3

تعامل زوجة البحريني غير البحرينية معاملة املواطن البحريني في كل ما يخص الرسوم املقررة على . 4

البحرين  مملكة  في  الدائمة  اإلقامة  شريطة  اإلقامة  ورسوم  والتعليمية  الصحية  احلكومية  اخلدمات 

استناداً الى قانون رقم 35 لسنة 2009.   

هذا الى جانب أن يتعرف كل طرف على أسرة الطرف اآلخر ملا له من أثر  إيجابي على االستقرار النفسي لشريكي 

احلياة في املستقبل، خاصة في حالة:

 زواج البحرينية من غير بحريني. 	 

 زواج البحريني من غير بحرينية.	 
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وفي حال وجود أبناء من زواج سابق ويتطلب األمر إقامتهم مع الزوجني مبنزل أسرة أحدهما 
ينصح باآلتي:

ضرورة التوضيح املسبق ألمر وجود أبناء ألحد طرفي الزواج، خاصة في حالة إقامتهم املشتركة مع الزوجني.. 1

وفي حال املوافقة على إقامة أبناء أحد طرفي الزواج  معهما، البد من إطالع أهل الزوجني على ذلك.. 2

على أبناء أحد طرفي الزواج  احترام خصوصية أسرة الطرف اآلخر خاصة في حالة اإلقامة مع أهل الزوج . 3

أو الزوجة. 

ان يذكر عقد الزواج صراحة ما يتفق عليه بهذا اخلصوص.. 4

السكن من األمور الزوجية املهمة بني طرفي احلياة الزوجية الستقرار احلياة الزوجية فمن 
الضرورة االتفاق على ما يلي:

اتفاق الطرفني )الزوج والزوجة( على مقر اإلقامة والعيش سواء في سكن مستقل أو مع أسرة أحدهما، . 1

مع حق كل طرف أن يبدي موافقته أو رفضه السكن مع أهل الطرف اآلخر، ويفضل أن تكون أسرة الزوج 

والزوجة على إطالع مسبق بأمر إقامة الزوجني معهم ليتسنى لهم إبداء وجهة نظرهم حيال األمر.

احترام وتقدير الزوجني كل منهما ألسرة الطرف اآلخر. . 2

على كل طرف السعي لبذل اجلهد لتكوين عالقة جيدة مع أهل الطرف اآلخر. . 3

اثبات احلقوق املادية للطرفني:

على كل طرف أن يضمن حقه في حال مساهمته املادية ملساعدة الطرف اآلخر في أمور احلياة الزوجية، . 1

فعلى سبيل املثال في حال مساهمة الزوج أو الزوجة في بناء املنزل، يجب التوثيق الرسمي والتسجيل 

لضمان حق كال الطرفني وذلك لتفادي أية مشاكل مستقبلية.

في حال رغبة األسرة في حتسني الوضع االقتصادي والقيام مبشروع جتاري، يجب اتباع االجراءات القانونية . 2

مشاكل  أي  لتفادي  وذلك  الطرفني  كال  حق  لضمان  وتسجيل  وتوثيق  سجل  اصدار  من  بذلك  اخلاصة 

مستقبلية.

التوفيق بني احلياة الزوجية والعمل، وذلك من خالل ما يلي: 

إعطاء كل جانب حقه دون اهمال اآلخر.. 1

جتنب حمل أعباء وهموم البيت للعمل والعكس.. 2

أن يكون العطاء مثمر في كل من البيت والعمل ليكون داعماً ومحفزاً للنجاح وحلياة أسرية مستقرة.. 3
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اخلدمات التي ميكن االستفادة منها بعد الزواج:

التقدم بطلب خدمة اسكانية لدى وزارة االسكان، حيث تشكل األسرة الفئة األولى حسب ما حدده. 1

 القرار الوزاري رقم 83 لعام 2006.

وتشترط وزارة االسكان للحصول على طلب وحدة سكنية أو شقة متليك ما يلي:

أن يكون مقدم الطلب بحريني اجلنسية.	 

أن يكون مقدم الطلب هو رب األسرة األساسية.	 

أال يقل سن مقدم الطلب عن 18 سنة وال يزيد على 50 سنة.	 

أال يكون مقدم الطلب مالكاً أو أحد أفراد أسرته األساسية ملنزل أو ألرض سكنية مناسبة.	 

خدمة 	  أي  على  احلصول  له  سبق  قد  األساسية  أسرته  أفراد  من  أي  أو  الطلب  مقدم  يكون  أال 

أية جهة  أو  أو املؤسسات اخليرية  أو اجلمعيات  أو القطاع اخلاص  إسكانية مقدمة من احلكومة 

جهة  أية  أو  الوزارة  من  اإليجار  طريق  عن  احلكومية  الشقة  خدمة  ذلك  من  ويستثنى  أخرى، 

اجلهة  أو  الوزارة  إلى  السكنية  الشقة  إعادة  احلالة  هذه  في  الطلب  مقدم  على  ويجب  أخرى، 

التمليك. السكنية/الشقة  الوحدة  مفتاح  استالم  من  شهرين  خالل  األصلية  بحالتها  املانحة 

أال يزيد الدخل الشهري لألسرة األساسية عن تسعمائة دينار. 	 

وذلك  عمله  جلهة  الزواج  بوثيقة  التقدم  عليه  احلكومية،  املؤسسات  احدى  في  الزوج  عمل  حال  في   .2

لالستفادة من العالوة االجتماعية اخملصصة للمتزوجني.

احلال  وكذلك  واحدة،  اسكانية  خدمة  من  بأكثر  االنتفاع  ميكنه  ال  الزوج  فإن  الزوجات  تعدد  حال  في   .3

بالنسبة لعالوات وامتيازات الزواج أو املكرمات اخلاصة باألسر.

مالحظة: جميع القرارات والقوانني التي مت ذكرها هي صحيحة في وقت صدورها،

ويجب مراعاة أي تغيرات أو تعديالت قد حتصل مستقبالً 

بطلب  التقدم  بحرينيني  ألبناء  احلاضنة  البحرينية  للمرأة  يحق  انه  الى  االشارة  جتدر  كما 

املرأة البحرينية في االنتفاع باخلدمات  للقرار رقم 12 لسنة 2004 بشأن حق  اسكاني وفقاً 

اإلسكانية، والقرار رقم )83( لسنة 2006 ضمن الفئة الثانية وهي )األسرة ذات العائل الواحد 

سواء أكان رجالً أم امرأة مع قاصر أم أكثر(.
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املراكز األسرية العاملة في مملكة البحرين

رقم الهاتفاملركز األسري

قسم اإلرشاد والتوجيه

مبركز دعم املرأة

باجمللس األعلى للمرأة
80008006

املراكز االجتماعية التابعة

لوزارة التنمية االجتماعية
80008088

مكتب التوفيق األسري التابع

لوزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف

17513039

17513373

مركز عائشة يتيم

لإلرشاد األسري

17430488

17430515

إصالح لإلرشاد األسري

التابع جلمعية اإلصالح
17322842



األمانة العامة
ص.ب: 38886 املنامة - البحرين

هاتف: 17417171 973+ - فاكس:  17415304 973+
www.scw.bh

@scwbahrain
facebook.com/scwbahrain
youtube.com/scwbahrain

جميع حقوق الطبع محفوظة لدى اجمللس األعلى للمرأة 2012


