عقد زواج رسمي
أنه في يوم  ..........الموفق  ...........ميالدية الساعة ...............
بمكتب توثيق  .........أمامنا نحن  .............الموثق بالمكتب المذكور وبحضور كل من -:
 -1السيد  .........المقيم  ...........الثابت شخصيته بموجب  .........وجنسيته .........
 -2السيد  .........المقيم  ...........الثابت شخصيته بموجب  .........وجنسيته .........
باعتبارهما شاهدين بالغين وحائزين لكافة الصفات قانونا ً طبقا ً للمادة رقم  8من الالئحة التنفيذية لقانون
التوثيق  .حضر كل من .
أوال السيد  ..................................................................... /ووالدتـــــه
السيدة  ............................................................. /المولودة بتاريخ

/

/

بجهة  ......................وجنسيته  .......................وديانته  .....................ومهنته والمقيم
......................
والثابت الشخصية بموجب بطاقة رقم قومي ...................
ثانيا ً  :اآلنسة ( أو السيدة )  .................................................. /ووالدتها السيدة /
 ..............المولودة بتاريخ

/

/

بجهة  .........وجنسيها  ...........وديانتها  .........ومهنتها  ..........والمقيمة  .......والثابتة
الشخصية بموجب بطاقة رقم قومي ...........

وطلبا ً منا ربطهما برباط الزوجية الشرعية بعد أن قررا بعدم وجود مانع يحول دون زواجهما واقرهما
الشاهدان علي ذلك .
وبعد مراجعة األوراق المرافقة لهذا العقد والتحقق من عدم وجود ما يمنع شرعا ً قانونا ً من زواجهما
سألنا كالً منهما عما إذا كان قد سبق إلحدهما الزواج  ،فأجاب األول أنه -:
( لم يسبق له الزواج  /سبق له الزواج ) بـ
 ...............وأنها  ................كالثابت  .............وعدد أوالده ......................
وأجابت الثانية ( إنها لم يسبق لها الزواج  /سبق لها الزواج ) أو أنها مطلقة
أو توفي عنها زوجها كالثابت وانقضت عدتها بتاريخ ................
ثم سألنا األول الحاضر بمجلس هذا العقد عما إذا كان يقبل اآلنسة ..............
زوجه شرعية له فأجاب بقوله ( قبلت زواجها )
ثم سالنا الثانية الحاضرة بمجلس هذا العقد عما إذا كانت تقبل األول السيد ........................ /
الحاضر بمجلس هذا العقد زوجا ً شرعيا ً لها فأجابت بقولها ( قبلت زواجه ) .
وهذا الزواج علي صداق قدرة  ....................دفع منه  ..........................معجل
صداق والباقي وقدرة  ............................مؤجالً يستحق عند أقرب األجلين
( الوفاة أوال الطالق ) وقررت الزوجة استالمها المهر ( معجل الصداق بمجلس هذا العقد أمامنا وأمام
الشاهدين ) .
وقد سألنا الزوجين عما إذا كانا قد اختار نظاما ً ماليا ً معينا ً 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 علي الحاضرين وقع
عليه الجميع معنا .
الزوج  ......................................الزوجة .............................................
الشاهد األول  .......................الشاهد الثاني .............................
الموثق ........................
عقد تصادق علي زواج
إنه في يوم  ..............الموافق  ..........ميالدية ..............
هجرية الساعة  .................بمكتب توثيق  .................أمانا نحن  .................الموثق بالمكتب
المذكور ويحضر كل من -:
 .................. -1المقيم  ..................الثابت شخصيته
بموجب  ................وجنسيته ................
 .................. -2المقيم  ..................الثابت شخصيته
بموجب  ................وجنسيته ...............

باعتبارها شاهدين بالغين وحائزين لكافة الصفات قانونا ً طبقا ً للمادة رقم  8من الالئحة التنفيذية لقانون
التوثيق .
حضر كل من -:
أوالً  :السيد  ................. /بن  .................بن  ...........ووالدته السيدة  ............. /المولودة
بتاريخ

/

/

بجهة ....................

وجنسيته  .................وديانته  .................ومهنته ................
والمقيم  ...................والثابت الشخصية بموجب .................................
ثانيا ً  :السيد  ................. /بن  .................بن  ...........ووالدته السيدة  ............. /المولودة
بتاريخ

/

/

بجهة ....................

وجنسيته  .................وديانته  .................ومهنته ................
والمقيم  ...................والثابت الشخصية بموجب .................................
وطلبا منا تصادق علي قيام الزوجية والشرعية بينهما اعتبارا ً من بعد قرر بعدم وجود مانع يحول دون
زواجهما واقرهما الشاهدان علي ذلك .
وبعد مراجعة األوراق المرافقة لهذا العقد والتحقق من عدم وجود ما يمنع شرعا ً قانونا ً من زواجهما
سألنا كالً منهما عما إذا كان قد سبق ألحدهما الزواج ،فأجاب األول أنه -:
لم يستحق له الزواج  /سبق له الزواج بــــ  ...........................وأنها  ................كالثابت
 ..................وعدد أوالده ......................

وأجابت الثانية ( أنها لم يسبق لها الزواج  /سبق لها الزواج )
بأنه طلقها  .........توفي  .............كالثابت  ............وانقضت عدتها .
ثم سألنا األول الحاضر بمجلس هذا العقد عما إذا كان يقبل  .............الحضرة
بمجلس هذا العقد زوجه شرعية له فأجاب بقوله ( قبلت زواجها ) .
ثم سألنا الثانية الحاضرة بمجلس هذا العقد عما إذا كانت تقبل السيد  ......................... /الحاضر
بمجلس هذا العقد زوجا ً شرعيا ً لها فأجابت بقولها ( قبلت زواجه ) وهذا الزواج علي صداق قدره
 .....................دفع منه  ................مقدم صداق والباقي وقدره ...................
مؤجالً يستحق عند أقرب األجلين ( الوفاة أو الطالق ) وقررت الزوجة استهالمها مقدم الصداق نقدا ً
وعدا ً .
وقد سألنا الزوجين عما إذا كان قد اختار نظاما ً ماليا ً معينا ً من األنظمة المالية للزواج فأجابا ً
.................
وقدم لنا الزوج  ...................وقدمت لنا الزوجة  ............وأقرت جميع
المستندات الموضحة أعاله بهذا العقد  ................وبما ذكر قد تحرر
هذا العقد وصدق عليه بالمكتب المذكور وبعد تالوته ومرفقاته علي الحاضرين بمعرفتنا أمام الشاهدين
وقعه الجميع معنا .
الزوج ......................
الشاهدة األول ..............

الزوجة ........................
الشاهد الثاني ..................

