
 صيغة عقد زواج مصري من أجنبية          

 

 م2022انه في يوم …… الموافق ….. /… … /  

 تحرر هذا عقد زواج شرعي على كتاب هللا وسنة رسول هللا بين كل من   

 الزوج: ……… وجنسيته………. مسلم الديانة

تاريخ الميالد …/…/…. محل الميالد المهنة ……… ومقيم …………..   

 ويحمل إثبات شخصية رقم ………….  

 أسم أم الزوج ……….عنوان مسكن الزوجية…………….)طرف أول ـ زوج(  

 الزوجة: ……….ـ البكر الرشيد /الثيب وجنسيتها …….. مسلمة الديانة

يمة……… وتحمل  تاريخ الميالد …/…/…. محل الميالد المهنة: ……..ومق  

 إثبات شخصية رقم ……………..  

 أسم أم الزوجة ………)طرف ثان ـ زوجة( 

وبعد أن أقر الطرفان بكامل أهليتهما الشرعية والقانونية للتعاقد فقد اتفقا وهللا خير   

 الشاهدين.  

الزوجة: ……………                                       الزوج: ………….

رقم قومي: ……………                                      رقم قومي: ………

 التوقيع:......................                                    التوقيع: ………….

 شاهد ثان: …………….                                  .........شاهد أول: … 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مصري من اجنبية عرفي صيغة زواج                          

 

ميالد / .......... اسم األم / الجنسية ............... تاريخ ال حرر هذا العقد يوم /.... 

......... 

 

بطاقة الرقم القومي/ ..................... والمقيم في ................ طرف أول  

 زوج. 

 

علي األنسة / ......................... الجنسية .................. تاريخ الميالد / 

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

 

رقم جواز السفر / ........................ صادر من دولة ...................... 

 والمقيمة في .....................

 

 طرف ثاني زوجة. 

 

والزوجة بأهليتهما للتصرف ، وبحضور كل من السيد /  بعد أن اقر كال من الزوج

.................. مسلم الديانة ومن جمهورية مصر العربية بطاقة رقم ...........  

ومقيم في .............. شاهد أول علي عقد الزواج العرفي و السيد / ...............  

 ... ومقيم في .........مسلم الديانة ومن مصر ويحمل بطاقة رقم ...........

 

 شاهد ثاني. 

 

اوال : بعد أن اتفق كل من الزوجين وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية بأن يربطهما  

رباط الزوجية الشرعي وأحكام قانون األحوال الشخصية المصري وبعد إقرارهما  

 بعدم وجود أي مانع يحول دون زواجهما وأقرهما شاهدي العقد علي ذلك.



ر الطرف األول الزوج ]انة لم يسبق لة الزواج من قبل وأقرت الزوجة  ثانيا : أق 

الطرف الثاني بعدم الزواج من قبل ، واتفق الطرفان على جميع مايترتب علي هذا 

 الزواج من أثار.

الزوج السيد /  ولال ثالثا: أقرت الزوجة الطرف الثاني بالعقد قبول الطرف ا

ة هذا العقد زوجا شرعيا لها فأجابت بقولها .......... والحاضر بالمجلس وقت كتاب 

 قبلت زواج السيد / ............ علي سنة هللا ورسولة.

هذا العقد علي صداق قدرة .................... جنية مصري فقط الغير ومقدم   تم

صداق قدرة .......جنية مصري فقط الغير مؤجال مستحق السداد عند أقرب 

 . األجلين الوفاة أو الطالق 

الزوجة الطرف الثاني باستالمها مقدم الصداق عدا ونقدا بمجلس هذا العقد   أقرت

 أمام الشاهدين.

الذين سوف يرزقون بهم من هذا الزواج   طفالال الطرفان الزوج والزوجة ان ا اقرا

العرفي هم ابناء شرعيين من فراش الزوجية الصحيحة وان جميع النفقة والرعاية 

 رف اول بالعقد. علي ابيهم وهو الزوج ط 

الزوج والطرف الثاني الزوجة بتقديم عقد الزواج هذا الي   ولال الطرف ا تعهد

 مصلحة الشهر العقاري إلتمام اإلجراءات الالزمة لتوثيقة وإشهارة. تم بحمد هللا  

 / .................. الطرف الثاني / .....................  ول الالطرف ا 

 

 .......... الشاهد الثاني / ..................... االول / ..........   الشاهد

 

 المحامي / ....................  توقيع

 

 القيد بنقابة المحامين / ........................  رقم

 

 مكتب المحامي / .......................................  ختم

 

 

 



 General Form of Marriage Contract   

 

Marriage Record No: ......... 

Civil Registry office: ………. 

Date: ............... 

Book No: ……... 

The …… day of ....... in the year ..........(Islamic calendar), corresponding to the …… day 

of ………., (A.D.) at   ......O’clock in my presence and by my ministration, I ……. The 

marriage registrar of …… district lying within the jurisdiction of .........court for personal 

status, at the house/mosque of ……, ……. District. 

 

 

he present marriage contract has been concluded between : 

Bridegroom: …… 

Mr. ………….. 

Position- .......... Nationality-................ Date of Birth – ................ 

 Place of Birth-..................... Residence–  ................. 

I.D.: No … issued on \ \19 

From …. Civil Registry Office – ..................Mother’s Name ............... 

 

 

Registration Place of Bridegroom’s Family: 

City\Village:…… 

No.: ….. 

Registration Place of Bride’s Family; 

City\Village:…. 

No.: …....... 

marriage in accordance with Islamic Shari’a, God’s Holy Book, and the Traditions of His 

Prophet, to whom all God’s prayers and blessings be , by a legal proposal and acceptance 

between the two contracting parties. 

 

 



First Witness –                                        Second Witness 

Position-       Nationality –                   Date of Birth-                    Place of Birth – 

Residence 

I.D. No… issued on: … From ........... 

Executed in one original and three copies, one for the husband, the second for the wife, 

and the third to be deposited at … Civil Registry Office on \ \ 

Signatures: ........... 

Witnesses-                    Husband –                   Wife –                        Marriage Registrar 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


