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  1 مفصل بشروط عقد الزواجمنوذج
  

  مجيعزواجهماإدراج يف عقد و اليت تنص على إمكانية الزوجني ) األسرة /إدراج املواد املعنية من قانون األحوال الشخصية(متاشيا مع 
  :اتفقا على التايل) قي املعلومات الضرورية عن الزوجنيإدراج أمساء و با(،  عليهااالتفاقالشروط املمكن 

  

I(  2مقتضيات عامة 
  

  3تذكري لتعريف الزواج: 1املادة 
  

  :مثال
الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بني رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته اإلحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجني 

  ).األسرة املغريبقانون (طبقا ألحكام هذه املدونة 
  

عقد رضائي يتم بني رجل و امرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها املودة و الرمحة و التعاون و إحصان هو الزواج 
 )قانون األسرة اجلزائري(الزوجني و احملافظة على األنساب 

  

  4احلقوق و الواجبات املتبادلة بني الزوجني: 2املادة 
  

  :ني معا بيلتزم الزوج
o لعيش يف سالم و تفادي أن يضر أحدمهااملعاشرة باملعروف، تبادل االحترام، املودة، الرمحة، اإلعانة و املساعدة املتبادلني، ا 

 باألخر؛
o و تقاسم بالتساوي املهام ال املادية و املعنوية، و األسرةة و املسامهة يف احلفاظ و إمناء مصاحليالتعاون على تسيري الشؤون األسر

 املسؤوليات الالزمة من أجل ذلك؛
o التشاور يف اختاذ القرارات املتعلقة بتسيري الشؤون املادية و املعنوية لألسرة؛ 

 
 
 
  

                                                 
 صياغة عقد الزواج، من خالل تقدمي مقترحات ملواضع للمناقشة و أمثلة ميكن إدراجها هذا النموذج يهدف إىل إرشاد الزوجني خالل  1

يسعى باألساس إىل تذكري النساء حبقوقهم، تسهيل عملية التفاوض على عقد الزواج مع أزواجهم باإلضافة إىل تقدمي جلميع الفاعلني . كشروط
احللول . صياغة عقود الزواج، جمموعة من املواد املمكن اقتراحها من طرفهم على األزواجالعموميني و اخلواص على السواء املسئولني و املعنيني ب

األنسب و األكثر نفعا لكل زوجني تبقى رهينة بوضعيتهم، و بالتايل من األفضل لكل زوجني أن خيتاروا و يضمنوا عقد زواجهم شروطا جتيب 
شروط حتمي حقوق النساء، فلكل زوجني إذن أن يضيفا مجيع الشروط اليت يروا أكثر على حاجيام مع مراعاة اهلدف من خلق عقد زواج ب

هدا . ضرورية كما ميكنهم تعديل كل شرط من الشروط املتضمنة يف العقد خالل فترة الزواج حسب املتغريات املمكن أن تطرأ مع مرور الوقت
مجيع األزواج على استشارة أحد املختصني املهنيني من أجل التأكد من قانونية نشجع . النموذج لعقد الزواج ما هو إال مثال و ليس نصائح قانونية

  .مجيع الشروط النهائية اليت سيتم االتفاق ما بينهما على إدراجها يف عقد زواجهم
  . جلميع املواد اليت تليهماكونا مبثابة املرجع املفسر تتوجيه العالقة ما بني الزوجني و أن  دفان إىل تأطري عقد الزواج، 2 و 1 املادتان  2
  األسرة/ قتضيات املتضمنة يف قانون األحوال الشخصيةامل هذه املادة ميكن أن تأخذ مباشرة من  3
 هده املادة دف إىل وضع تذكري باملبادئ األساسية اليت جيب أن تؤطر العالقة ما بني الزوجني و ميكن استخالصها دون االقتصار عن قوانني  4

  .األسرة/ لشخصيةاألحوال ا
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  5الصداق :3املادة 
  

إدراج شكل (يقدم الزوج لزوجته صداقا عبارتا عن ) األسرة /إدراج املواد املعنية من قانون األحوال الشخصية(كما هو حمدد يف الفصول 
  ._____________قيمته اإلمجالية /مقداره ...) الصداق سواء كان نقدا، عينا أو ملكا عقار أو منقول

  .يقدم الصداق من طرف الزوج فقط لقيمته املعنوية و الرمزية كربهان على رغبته الفعلية يف تأسيس أسرة و العيش مبودة مع الزوجة
  

هو عبارة عن مؤخر الصداق جيب ________ املبلغ . املؤجل من الصداق_ _______تشهد الزوجة بأا توصلت شخصيا مبقدار 
  . مباشرة عند طلب دون أية شروطهاستيفائ

  

  .يف أن يطالبها بشيء مقابلهاملقدار الكلي للصداق هو ملكية مطلقة للزوجة، تتصرف فيه بكامل احلرية و ال حيق للزوج 
 

II(  مقتضيات خاصة بالعالقات الشخصية بني الزوجني 
  

  6عدم التعدد: 4املادة 
  

ال ، يتفق الزوجان على كون هذا الزواج هو زواجا )األسرة /إدراج املواد املعنية من قانون األحوال الشخصية(حسب مقتضيات الفصول 
  )إدراج اسم الزوجة( زوجة ثانية على زوجته اختاذو يلتزم الزوج بعدم يقبل التعدد 

  

  .بيت الزوجية: 5املادة 
  

  .على أن يكون مستقالاختيار مكان بيت الزوجية باتفاق مشترك بينهما بوجان يلتزم الز
    

 بغض مجيع األثاث املوجود من داخلهبيت الزوجية و يف  احلقوق اليت تضمن تواجد  دون اآلخر يفأحدمهايلتزم الزوجان بأن ال يتصرف 
  .النظر عن صاحب ملكية املرتل

  

  :حق الزوجة يف العمل: 6املادة 
  

 املتعلقة سواء ايف قرارازم الزوج بعدم التعرض بأي شكل من األشكال حلق الزوجة يف ممارسة حقها األساسي يف العمل و خاصة يلت
  .  طبيعته، شروطه، مكانه و توقيته،اختيار العمل الذي ترغب يف مزولته أو حقها يف االلتحاق بالعمل، متابعته أو التوقف عنهب
  

   التعليمحق الزوجة يف: 7املادة 
  

التعليم األكادميي، (يلتزم الزوج بعدم التعرض بأي شكل من األشكال حلق الزوجة يف ممارسة حقها األساسي يف التعليم جبميع أشكاله 
  .التعليم، توقيته و مكانه/طبيعة التكوين ، الدراسةموضوعاختيار ،  التوقف عنها،متابعة دراستها مبا يف ذلك) والتعليم املهين

  

                                                 
 أدرج الصداق يف هدا القسم األول من العقد من أجل حتديد املهمة األساسية و الرمزية منه بشكل واضح يف كونه ميثل سبب العقد و شرط  5

جد يف قسم منفصل اجلوانب األخرى املتعلقة باحلقوق املادية بني الزوجني خالل الزواج و بعد احنالل الزواج سيتم توأما رئيسي لصالحية العقد 
  .من هدا العقد

هذه املادة ال تتعلق فقط باحلاالت اليت يكون فيها التعدد قانونيا كاجلزائر و املغرب بل يتعلق أيضا حباالت الزواج املختلط حيث يكون الزوج   6
  .بلد يسمح بهمن إحدى الدول اليت تسمح بالتعدد و أيضا يف حاالت كون الزوجني من بلد مينع التعدد و يقيمان يف 
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 إذا  النفقات ستقتسم على الزوجني و على أية نسبة أو هذه كانت إذا حتديد ما ( الزوجة هي من مسؤولية تكوين/املرتبطة بتعليمات النفق
  ).ما كان أحدهم سيتكلف ا كليا

  

  حرية السفر والتنقل حبرية: 8املادة 
األساسي يف التنقل حبرية و بدون شروط مبا يف ذلك السفر يلتزم الزوج بعدم التعرض بأي شكل من األشكال حلق الزوجة يف ممارسة حقها 

  . داخل و خارج البلد، الزيارات العائلية
  

  .العائليتنظيم : 9املادة 
  

، العائليتنظيم ب الزوجني على أن مجيع القرارات املتعلقة يتفق) األسرة /إدراج املواد املعنية من قانون األحوال الشخصية(تطابقا و املواد 
  .، عدد األطفالالوالداتتباعد 

  

  .احلق يف السالمة اجلسدية و الذهنية: 10املادة 
  

 يلتزم الزوجني بعدم التعرض للطرف ،الواردة أعالهإضافة إىل حقوق و واجبات املتبادلة بني الزوجني الزواج و أهداف  و تعريف متاشيا
   .أو جنسيةة، جسديسواء كانت شفهية، عاطفية، أو لألطفال بسوء املعاملة /واآلخر 

  

   .األطفالب فيما يتعلق: 11املادة 
  

  احلضانة خبصوص 
  

  . و تعليمهمم العالقة الزوجية قائمة و ذلك من أجل السهر على مصاحلها دامتالزوجان ميارسان معا حضانة األطفال م
  

على و ذلك اعتمادا ط احلضانة املخصصة للزوجة املطالبة بإسقااختاذ أي إجراء من أجل بعدم منذ اآلن يلتزم األب يف حالة احنالل الزواج، 
) اخل... يف التشريعات الداخلية من قبيل زواج األم احلاضنة، تغيري حمل اإلقامة، السفراملتضمنةإدراج األسباب ( األسباب املخولة له قانونيا

  .صحة الطفلمب مباشرة بل سريتكز فقط على أسباب أخرى تتعلق
  

  .احلاضنة ال يعفيه من إلزامية توفري سكن للمحضونأن زواج األم يلتزم الزوج منذ اآلن على 
  

  الوالية و الوصايةخبصوص 
  

 العالقة الزوجية قائمة و مند اآلن و مبقتضى هدا العقد يعني الزوج الزوجة كوصية ما دامتالزوجان ميارسان معا الوالية على األبناء 
 .عليهم

  

  . عالقة سابقةعن املولودوناألطفال خبصوص 
  

حسن  من بني املواضيع املمكن إدراجها . من عالقة سابقةأو كالمها أبناءحد الزوجني أل فيما إذا كانهنا يتعلق األمر بإدراج شروط 
  )اخل...التكفل، النفقة، السكن، الرعاية(  اجتاه أبناء الطرف األول راملعاملة و مسؤوليات الطرف اآلخ

  

ة الزواج الذي يكون أحد أطرافها أما عازبة لطفل أو أطفال منت عالقة خارج مؤسسة الزواج  هذه املواضيع هي أكثر إحلاحية يف حال
 ميكن للزوج أن يفكر يف هذا الطفل كمستفيد من  احلالة أيضا هذهيف حبيث ال يكون هلؤالء األطفال حقوقا قانونية اجتاه أبيهم الطبيعي، 
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هبة ما أو أي شكل من األشكال الذي ميكن من خالله أن يضمن له نفقاته و حقوقه كأي وصيته، أو ترتيله مرتلة الورثة، أو متكينه من 
                                   .طفل آخر

  

 7 الطالق12املادة 
  

  .التزام الزوج بعدم اللجوء للطالق بدون سبب: االحتمال األول
  

من و ما يليه  48 و ما يليه من قانون األسرة املغريب و املواد 78املواد ( يلتزم الزوج بعدم اللجوء إىل الطالق بدون سبب كما هو وارد يف
   ).القانون اجلزائري

  

 آلداءيتعني على الزوج مباشرة . السلطات املعنية من طرف اإلذن له و جلأ إىل الطالق بدون سبب و مت احترام هذا الشرطيف حالة عدم 
 .كجزاء لعدم احترامه هلدا الشرط التعاقدي) إضافة إىل كيفية حتديد قيمته أو مبلغه -كية مل عينا، نقل،نقدا -شكلاليضاف هنا (لزوجته 

أو املتعة كتعويضني منصوص عليهما يف القانون  احملكمة كتعويض للزوجة عن الضرر الالحق ا ستقضي بهضاف إىل املبلغ الذي ي الذيو 
  .القاضيمينحان للزوجة بعد تقدير مبلغهما من طرف 

                                                                                                                                                 

  .متليك الزوجة حق إيقاع الطالق: االحتمال الثاين
  

متارسه دون قيد أو شرط و دون ) واد املعنية من قانون األسرة إدراج امل(متاشيا من خالل هذا العقد ميلك الزوج زوجته حق إيقاع الطالق 
  .صة هلا حسب القانون أو هذا العقدأن ميس ذلك بباقي احلقوق املخص

                                          

  . الطالق باخللعإيقاع: االحتمال الثالث
  

 يلتزم الزوجان من خالل هدا العقد على ) من القانون األسرة اجلزائري54 املادة  من قانون األسرة املغريب و و ما يليه115و املادة (متاشيا 
 نقدا، عينا، نقل -يضاف هنا الشكل(املتمثل يف و دون موافقة الزوج مقابل تعويض ) اخللع(أن الزوجة بإمكاا احلصول على الطالق 

صة هلا حسب القانون أو هذا باقي احلقوق املخصلذلك تنازل أو فقدان  على أن ال يشكل 8) إضافة إىل كيفية حتديد قيمته أو مبلغه-ملكية
  .العقد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
كما هو الشأن بالنسبة للتعدد فهذه املادة ال تتعلق فقط باحلاالت اليت الزال فيها الطالق بدون سبب بيد الزوج فقط قانونيا كما هو احلال   7

ع من الطالق و أيضا بالنسبة للجزائر و املغرب بل يتعلق أيضا حباالت الزواج املختلط  حيث يكون الزوج من إحدى الدول اليت تسمح دا النو
انطالقا من مقاربة املساواة يف األسري فإن الطالق بدون . يف حاالت كون الزوجني من بلد مينع هذا النوع من الطالق و يقيمان يف بلد يسمح به

ق املتوفرة و اليت ألخرى حول الطالاسبب سواء من طرف الزوج أو من طرف الزوجة من خالل التمليك أو اخللع ال جمال هلا نظرا للمقتضيات 
الطالق باالتفاق أو التراضي، الطالق بسبب، الطالق للشقاق، مبا فيها اإلخالل بالشروط (  أخرى للمطالبة بالطالق سبل متكن كال الزوجني من 
االختيارات املمكنة نظرا لكون القانون ينص عليها و لتقدمي مجيع  هذه االحتماالت كشروط أعالهغري أنه أدرجنا ) الواردة يف عقد الزواج

  .لألشخاص املعنية
  من البديهي أن يتم حتديد شيئا ضئيال بل رمزيا  8
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III( مقتضيات خاصة بالعالقات املالية للزوجني 
  

  .املواد اليت تنصب على احلقوق املالية ما بني الزوجني
  

د زواجهم حسب ظروفهم اخلاصة و ذلك فيما خيص احلقوق املالية ما بني الزوجني فإن كل زوجني سيقومان بصياغة مواد خاصة يف عق
ا السبب فإن املواد املقترحة أسفله أدرجت ال لتكون ذهل. بغية احلفاظ على املصاحل املادية لألسرة بشكل عادل مع محاية حقوق الطرفني

ء على األخذ بعني االعتبار مجيع فهي مبثابة آليات ملساعدة النسا. مبثابة مواد معيارية و جامدة حبيث ميكن تطبيقها بشكل عام و على اجلميع
  . من أجل التفاوض كما جيب على عقد زواج حيفظ حقوقهن خالل الزواج و حىت عند انتهائه ةالعناصر الالزم

  

 القرارات اليت جيب اختاذها   . ج
  

 :ةالزواج، يتوجب على الزوجني االتفاق على تنظيم عالقام املادية بشكل عادل فيما خيص النقاط التالي يف عقد
 

o هود املبذول يف أعباء األسرة مع توضيح كل /مسامهة كل واحد من الزوجني نقدا، عينا و: املسامهة يف أعباء األسرةأو با
 املصاريف اليت تدخل ضمن تعريف أعباء األسرة؛

o االلتزامات املالية للزوج جتاه الزوجة و األبناء خالل الزواج و بعد انتهائه؛ : إلزامية النفقة 
o  توزيع احلق يف )نقدا، منقوال، عقارا(حتديد املمتلكات الفردية و املمتلكات املشتركة : يف املمتلكات و توزيعهااحلق ،

أو املشتركة من طرف كل /ية ود التسيري و التصرف يف املمتلكات الفراالستعمال،املمتلكات خالل الزواج، القدرة على 
 ات بعد احنالله؛ واحد من الزوجني خالل الزواج و تقسيم املمتلك

  

  :بالنسبة للنقطتني األخريتني يتوجب التفكري ما أمكن يف ترتيب مقتضيات خبصوص: مالحظة
  

o املمتلكات املكتسبة من طرف كل واحد من الزوجني بشكل فردي قبل الزواج؛  
o من طرف الزوجني معا خالل الزواج؛ةاملمتلكات املكتسب   
o لزوجني بشكل فردي خالل الزواج؛املمتلكات املكتسبة من طرف كل واحد من ا  

 

 معايري لتسهيل اختاذ القرارات  . ح
  

 اخلطوط العريضة بشكل عادل و صياغة عقد زواج حول املمتلكات هذهمن بني املعايري اليت ميكن للزوجني أخدها بعني االعتبار للحسم يف 
  :جييب بالشكل األفضل على حاجيام، ميكننا ذكر

  

o أخر غري األجرمدخول أو ريع األجر بالنسبة لعمل مبقابل، أي (جني؟ ما هو مدخول كل طرف من الزو( 
o  ما هي املسامهة املالية و املعنوية و اجلسدية املبذولة من طرف كل واحد من الزوجني يف تسيري و تدبري املشاريع العائلية؟

 ...)األصل التجاري، الفالحة(
o األعمال املرتلية، تربية األطفال، العناية بأعضاء ( بأعباء األسرة؟ ماهي مسامهة كل طرف من الزوجني يف األعمال املتعلقة

  ...)العائلة املسننني و احملتاجني
o  القدرات و اإلمكانيات على (ما هي القدرات و اإلمكانيات املتوفرة لكل واحد من الزوجني و املرتبطة بالنقاط السالفة الذكر

 ). العمل
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o مثال، الزوجة اليت ستكون مضطرة لترك العمل أو الدراسة (نقاط السالفة الذكر طيلة الزواج هل هناك تغيريات حمتملة على ال
بعد الزواج أو عند الوالدة ميكنها املطالبة بتعويض عن املدخول املتخلى عنه؛ الزوجة اليت الزالت تدرس أثناء الزواج ستحصل 

 )االعتبار، اخلعلى عمل مأجور بعد إاء دراستها سيؤخذ أجرها اجلديد بعني 
o  اخل... من طرف الدائننيزمهدد بالبطالة، اإلفالس، احلج(هل أحد الزوجني له عمل أو أصل جتاري مهدد و غري قار؟ ( 
o  الديون، نفقة ( االلتزامات هذهما هي االلتزامات املالية لكل واحد من الزوجني أثناء الزواج و ما هي املتغريات احملتملة على

ا الدين الشخصي هو دين مترتب عليه فائدة مشتركة لألسرة، هل هناك ذهل ه...) خر أو و نفقة األبويناألبناء من زواج آ
 ا اخلصوص؟ذتغيريات حمتملة خالل الزواج 

o ما هي ممتلكات كل طرف من الزوجان أثناء الزواج؟ 
o ما هو املرياث احملتمل لكل طرف من الزوجني أثناء الزواج؟ 
o ية لكل طرف من الزوجني؟ما هو سن و الوضعية الصح.  

 

  القراراتهذهتدبري و ترتيب   . ج
  

يف بعض .  احتساب املبالغق و طراألداء كيفية -هنا يتعلق األمر بالطريقة األنسب الختيار شكل و كيفية التعويض املايل ما بني الزوجني 
  . حلظة الزواجحمددشرط بدل حتديد مبلغ تصاغ كاألحيان من األحسن مثال االتفاق على صيغة معينة 

  

o  من دخل الزوج؟ حسب مدة الزواج؟ % أية كيفية احتسابه؟ باالعتماد على :قيمتهما مبلغه أو  
o نقدا، عينا، حتويل ملكية عقار؟: ما الشكل الذي سيأخذه هدا التعويض 
o  و ألي فترة- بشكل دوري، شهري، سنوي، أم مبلغ إمجايل - لألداءاجلدولة الزمنية . 
o مراجعته بشكل دوري حسب ارتفاع نسبة املعيشة؟ مراجعته بشكل دوري حسب تغيريات يف :  التعويضكيف ميكن مراجعة

  )مثال فقدان عمل الزوج املؤدي، تزايد حاجيات املستفيد( وضعية الزوجني؟ 
 

 حترير و صياغة الشروط  . ح
  

  :نصح التايلفيما خيص صياغة و حترير الشروط حول العالقات املادية و املالية ما بني الزوجني، ي
  

o و ..." أو يتماشى و..." مطابق ل"ا الشرط هو ذكما هي احلال بالنسبة للعالقات الشخصية بني الزوجني، جيب تسجيل أن ه
 .إدراج املواد املعنية من القانون املعين

o ون هناك تعارض احلرص على أن يكون العقد حول العالقات املالية يتضمن جمموعة من الشروط منسجمة و متكاملة و أن ال يك
  .ما بينها

  

  املسامهة يف األعباء األسرية : 13املادة 
 

األعباء املرتلية ميكن تعريفها . يلتزم الزوجان على تقاسم بشكل عادل أعباء األسرة مع احترام مدخول كل واحد منهما و جمهودمها معا
 االلتزامات تضل قائمة هذه.  التكفل ماليا جبميع أفرادها و حاجياا اليت يتطلبها التسيري اليومي لألسرة واألفعالبكوا مجيع املصاريف و 

  .بقيام الزواج و حىت يف حالة السكن املستقل ما بني الزوجني لسبب أو آلخر
  

  .الزوجان يتشاركان يف األعباء األسرية بنسب تتماشى و األجر احملصل عليه من طرف كل واحد منهما: املقرح األول
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من أجره يف األعباء املرتلية مقابل العمل )  أقل%(الزوجة املتكفل باملهام و املسؤوليات من داخل املرتل يساهم ب / الزوج:يناملقترح الثا
  .الذي يقوم به يف املرتل

  

ألسرة اليت الزوجة اليت تشتغل مقابل أجر حتتفظ بكامل حرية التصرف يف أجرها و هي غري مطالبة باملسامهة يف مصاريف ا: املقترح الثالث
  .تبقى من مسؤولية الزوج

  

و الذي سيكون هلا ) تعويضا حيدد حسب الفقرة ج أعاله (بأداء إذا ما كانت زوجته ال تزاول عمال مؤدى عنه يلتزم الزوج :املقترح الرابع
  . مستقل عن نفقتهاو يف مقتضياا الشخصية دون أية شروط و ههاحلق املطلق يف استخدام

  

  مية السكن و نفقة الزوجة و األبناء بعد احنالل الزواجإلزا: 14املادة 
  

 نفقة و تعويض عن السكن للزوجة يتماشى و بأداءأثناء احنالل الزواج و بغض النظر عن نوع الطالق و الطرف الذي أوقعه يلتزم الزوج 
  ).تعويضا حيدد حسب الفقرة ج أعاله(شروط حياا السابقة للطالق و حسب 

  

 نفقة لألبناء تشمل سكناهم و نفقام، تتماشى بأداءلزواج و بغض النظر عن نوع الطالق و الطرف الذي أوقعه يلتزم الزوج أثناء احنالل ا
  ).تعويضا حيدد حسب الفقرة ج أعاله(و شروط حياا السابقة للطالق و حسب 

  

  .ممتلكات الزوجية: 15املادة 
  

 املمتلكات املكتسبة قبل الزواج  . أ
  

، عقارا كانت أو منقوال،  املكتسبة من كل زوج على حدة قبل الزواج هي ملك خاص له حيتفظ ا يسريها و يتصرف مجيع املمتلكات
  .فيها كما يشاء

 

  املمتلكات املكتسبة بعد الزواج  . ب
  

  : تبنيهمابعد الزواج يعلن الزوجني) عقار كان أو منقول(يف إطار تدبري املمتلكات املكتسبة من طرف الزوجني أو من طرف أحدمها 
  

  :االحتمال األول
  

 استعمال و حرية التصرف مبمتلكاته، سواء كانت عقار أو منقول، واملكتسبة جبميع األشكال إدارة، ،كل واحد من الزوجني حيتفظ مبلكية
  . املمتلكات بني الزوجنيهذهعند احنالل الزواج ال تقسم . خالل فترة الزواج

  

  :االحتمال الثاين
  

و املسجلة بامسه، أثناء احنالل  أثناء الزواج املكتسبةمبلكية، إدارة، استعمال و حرية التصرف مبمتلكاته جني حيتفظ كل واحد من الزو
  . املمتلكات بني الزوجنيهذهالزواج ال تقسم 

  

. ة املشتركة هلماكل املمتلكات األخرى املكتسبة خالل الزواج، من كال الزوجني أو من طرف واحد منهما فقط تندرج ضمن الذمة املالي
 كل واحد من الزوجني له احلق يف : ( املمتلكات تتم كالتايلهذه، استعمال و التصرف يف إدارةيتفق الزوجان على أن مجيع القرارات حول 
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تلكات  املمهذهأثناء احنالل الزواج، ).  التصرف مبفرده بعد تشاور مع الطرف اآلخر، أو الزوجان معا يقومان بدلك بشكل مشترك
  ). أخرى يتفق عليها الزوجني مع األخذ بعني االعتبار الفقرة ج أعاله%أو حسب (املشتركة سيتم اقتسامها ما بني الزوجني مناصفة 

عن طريق (ال تندرج ضمن املمتلكات املكتسبة مجيع املمتلكات املخصصة لالستخدام الشخصي أو املمتلكات اليت مت اكتساا جمانا 
  . من طرف أحد الزوجني خالل الزواج) اإلرث، اهلبة

  

  :االحتمال الثالث
  

يتفق الزوجان أن املمتلكات العقارية و املنقولة املذكورة أسفل ستندرج ضمن املمتلكات املشتركة هلما بغض النظر عن مالكها الفعلي أو 
الذي اقتناها 

___________________________________________________________________  
  

كل واحد من الزوجني له احلق يف : ( املمتلكات تتم كالتايلهذه، استعمال و التصرف يف إدارةيتفق الزوجان على أن مجيع القرارات حول 
 املمتلكات هذهأثناء احنالل الزواج، ).  التصرف مبفرده بعد تشاور مع الطرف اآلخر، أو الزوجان معا يقومان بدلك بشكل مشترك

  ). أخرى يتفق عليها الزوجني مع األخذ بعني االعتبار الفقرة ج أعاله%أو حسب (اقتسامها ما بني الزوجني مناصفة املشتركة سيتم 
  

 استعمال و حرية التصرف يف مجيع املمتلكات األخرى العقارية و املنقولة اليت ، إدارة، الزوجني حيتفظ بامللكية اخلاصةكل واحد من
  .ة الالئحهذهع الطرق و الغري واردة يف اكتسبها خالل فترة الزواج جبمي

  

  : االحتمال الرابع
  

  . أو منقولة، املكتسبة أثناء الزواج/ عقارية ومبلكية، إدارة، استعمال و حرية التصرف مبمتلكاته،كل واحد من الزوجني حيتفظ 
من أرباحه اخلالصة املكتسبة )  الزوجني أخرى يتفق عليها%أو حسب (غري أنه أثناء احنالل عقد الزواج فإن كل طرف يساهم مناصفة 

  9.خالل الزواج يف رأمسال الطرف اآلخر
  

من طرف أحد األزواج أثناء الزواج ) عن طريق اإلرث، اهلبة أو غريها(تستثىن من احتساب فارق األرباح مجيع املمتلكات املكتسبة جمانا 
  ) خالل الزواج

 

  :االحتمال اخلامس
  

يتفق . ل الزواج، من كال الزوجني أو من طرف واحد منهما فقط تندرج ضمن املمتلكات املشتركة هلماكل املمتلكات املكتسبة خال
كل واحد من الزوجني له احلق يف : ( املمتلكات تتم كالتايلهذه استعمال و التصرف يف إدارة،الزوجان على أن مجيع القرارات حول 

 املمتلكات هذهأثناء احنالل الزواج، ). ان معا يقومان بدلك بشكل مشتركالتصرف مبفرده بعد تشاور مع الطرف اآلخر، أو الزوج
  ). أخرى يتفق عليها الزوجني مع األخذ بعني االعتبار الفقرة ج أعاله%أو حسب (املشتركة سيتم اقتسامها ما بني الزوجني مناصفة 

  

عن طريق (صي أو املمتلكات اليت مت اكتساا جمانا ال تندرج ضمن املمتلكات املكتسبة مجيع املمتلكات املخصصة لالستخدام الشخ
  . من طرف أحد الزوجني خالل الزواج) اإلرث، اهلبة

                                                 
 عند الطالق 1ممتلكات الزوج  ( املقصود باألرباح هنا هو الفارق ما بني ممتلكات كل واحد من الزوجني حلظة الطالق و ممتلكاته عند الزواج 9
 أرباح الزوج األخر  يف املائة من فارق50يث كل واحد من الزوجني له احلق يف احلصول على حب) األرباح =  عند الزواج 1ممتلكات الزوج   -

  . األرباح اليت راكمها كل واحد منهما مع اآلخر أثناء الزواجتشاركو دلك دف 
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IV( مقتضيات ختامية  
  

  . العقدجزاءات عدم احترام: 16املادة 
  

كجزاء لعدم  مناسبا يرياهإدراج ما سيتفق عليه الزوجني و (ه يعدم احترام أو خرق أحد شروط العقد من طرف أحد الزوجني يترتب عل
  ).غريها...، و الذي ميكن أن يشمل مثال مبلغا ماليا، حتويل ملكية، متكني الزوجة من إيقاع الطالق دون قيد أو شرط،احترام شروط العقد

  
  10شروط ذات أثر رجعي: 17املادة 

   

).  مت فيه الزواجالذيإدراج التاريخ (واج  رجعي ليشمل تاريخ بداية الزتسري بأثر) إدراج املواد املعنية(يتفق الزوجان على كون املواد 
  . توقيع العقدبدءا من باقي املواد تسري بأثر فوري

  

  .تعديل هدا العقد:18املادة 
   . أي تعديل، إضافة، مراجعة، تنازل أو فسخ هلدا العقد جيب أن يكون كتابتا و موقع عليه من طرف الزوجني

                                                 
ين يودون احلصول على هدا الشرط دو أمهية خاصة بالنسبة لألزواج املتزوجني من فترة دون عقد زواج مفصل و متضمن لشروط و الذ  10

  واحد خالل زواجهم، فرجعية آثار الشروط ميكن أن تشمل باألساس املمتلكات يف حالة ما رغب األزواج بدلك


