
 عقد زواج رسمي                         

 

 إنه في يوم …………… … / … / ……. الموفق لـ … / … / ……………. 

 

……….. الموثق بالمكتب المذكور أعاله  بمكتب توثيق ………………………. أمامنا نحن …………………

 وبحضور كٍل من: 

 

السيد ………………………….. المقيم بـ …………… جنسيته ……………….. ورقم بطاقة الهوية  

 .………………… 

 

والسيد ………………………… المقيم بـ …………… جنسيته ……………….. ورقم بطاقة الهوية  

 ..………………… 

 

 باعتبارهما شاهدين بالغين وحائزين لكافة الصفات قانونًا. حضر كل من:

 

أوًًل: السيد ……………………. المولود بتاريخ … / … / ……….. بـ  

……………………………………………….. جنسيته ………………….. ديانته  

 نته …………………. رقم بطاقة الهوية ……………………… ………………… مه

 

ثانيًا: اآلنسة )السيدة( ………………………. المولودة بتاريخ … / … / ……….. بـ  

…………………………………. جنسيتها ………………….. ديانتها ………………… مهنتها 

…………………. رقم بطاقة الهوية …………………… وطلبا منا ربطهما برباط الزوجية الشرعية بعد أن  

 وجود مانع يقف أمام زواجهما وأقرهما الشاهدان على ذلك. قررا بعدم 

 

وبعد أن تم مراجعة األوراق المرفقة لهذا العقد والتحقق من عدم وجود ما يمنع شرًعا قانونًا من زواجهما سألنا كاًل منهما  

 عما إذا كان قد سبق ألحدهما الزواج، فقام األول باإلجابة عن السؤال بأنه: 

 

بقًا / لم يقم بالزواج من قبل( بـ  )قام بالزواج مس

 ……………………………………………………………………………… 

 

وأنها ……………………………. كالثابت ……………………… وعدد  

 أوًلد……………………………………….. 

 

وأجابت الثانية )أنها قامت بالزواج مسبقًا / لم تقم بالزواج من قبل( أو أنها مطلقة أو توفي عنها زوجها كالثابت وانقضت  

 خ … / … / ……….. عدتها بتاري 

 



ثم سألنا األول الحاضر بمجلس هذا العقد هل إذا كان يقبل اآلنسة )السيدة(  

 ………………………………………………. زوجة شرعية له فأجاب بقوله: قبلت زواجها. 

 

ثم سألنا الثانية الحاضرة بمجلس هذا العقد هل إذا كانت تقبل األول السيد  

لعقد زوًجا شرعيًا لها فأجابت بقولها:  ………………………………………………… الحاضر بمجلس هذا ا

 قبلت زواجه. 

 

وهذا الزواج على صداق قدرة …………………………. دفع منه ……………………….. معجل صداق  

والباقي وقدره …………………………………………. مؤجاًل يستحق عند أقرب األجلين )الوفاة أو الطالق(  

 أمامنا وأمام الشاهدين(. وقررت الزوجة استالمها المهر )معجل الصداق بمجلس هذا العقد 

 

وقد سألنا الزوجين عما إذا كانا قد اختار نظاًما ماليًا معينًا من األنظمة المالية للزواج فأجابا  

  ………………………………

 …………………………………………………………………………………………………

 ……………………… 

 

وقدم لنا الزوج …………………………….. وقدمت لنا الزوجة …………………………… وأقرت  

 ……  الزوجة بأنها

 

 …………………………. معاش أو مرتب وأرفقنا جميع المستندات الموضحة أعاله بهذا العقد. 

 

 وبما ذكر قد تحرر هذا العقد وصدق عليه بالمكتب المذكور وبتالوته وموافقاته على الحاضرين وقع عليه الجميع معنا.

 

 الشاهد الثاني              الشاهد األول             الزوجة                  الزوج 

 ......                   .........                ...............            ........ 


