صيغة تنازل عن حقوق زوجية
انى ؽً يوم المواؽق 1 / /شهـ وتاريد / /سصم بمحاؽظٌ  /ناحيٌ  /تم بعون هللا وتوؽيقى إبرام هذه التنازل بين كّ
من :ـــ
الذيدة  /بالػٌ ذن الررد َ ـــــ الجنذيٌ َ مولودة ومقيمٌ ؽً ثابتٌ الرخزيٌ بموجب بطاقٌ رقم قومً (( طرف 1/
)) أول متنازلٌ عن حقوقوا
الذيد  /بالؼ ذن الررد َ ـــــــ الجنذيٌ َ مولود ومقيم ؽً 2/
)) ثابت الرخزيٌ بموجب بطاقٌ رقم قومً (( طرف ثانً متنازل لزالحى
تمويد
حيث ان الطرف األول زوجٌ للطرف الثانً بموجب عقد زواج ررعً زحيح ودخل بوا وعاررها معاررة
األزواج الزحيحٌ وللخّف بينوما قد عرضت عليى طّقوا نظير التنازل عن كاؽٌ حقوقوا الررعيٌ ومذتحقاتوا
الماليٌ طّقا باُنا ؽواؽق الطرف الثانً علٍ ذلك العرض ومن ثم ؽقد انتظم هذا التنازل ؽً البنود اآلتيٌ
أوِ :ــ التمويد الذابق جزء ِيتجزأ من اتؾاقيٌ التنازل هذه ويعتبر بند من بنودها األزليٌ يعمل بى عند اللزوم س
ثانيا :ـ بموجب هذه اِتؾاقيٌ تنازلت أنا  /زوجٌ  /عن كاؽٌ حقوقً الررعيٌ ومذتحقاتً الماليٌ وهً عبارة عن
 / /ــ قاُمٌ المنقوِت والعؾش المؤرخٌ ؽً2/1 :
ـــ النؾقٌ علٍ اختّف أنواعوا وأركالوا2/2:
أ :ــ نؾقٌ العدة2/2/
ب :ـ نؾقٌ المتعٌ2/2/
ج :ــ النؾقٌ التً اذتحقت والنؾقٌ التً ذتذتجد ؽً المذتقبل2/2/
ـــ مؤخر الزداق2/3:
وبموجبى أيضا تنازلت عن كاؽٌ حقوقً الررعيٌ كزوجٌ
ثالثا :ــ هذا تنازل منً بذلك وبكامل إرادتً ودون ادنً ضػوط وعلٍ مذُوليتً وِ يحق لً المطالبٌ بأي حقوق أو
مذتحقات أو رؽع دعوي بوا أو تقديم ركوى من اجل الحزول عليوا مقابل طّقً وتعد هذه اِتؾاقيٌ إبراء منً

لذمٌ الطرف الثانً من أي حق أو مذتحق ومذتعدة للمثول أمام المحكمٌ لتوثيق هذه اِتؾاقيٌ وإؽراغوا ؽً محضر
الجلذٌ وجعلوا ؽً قوة الذند التنؾيذيَ أو الحضور أمام الرور العقاري ليتم عليوا اإلجراء المناذبس
رابعا  /حررت هذه اِتؾاقيٌ من أزل وزورة احتؾظ الطرف الثانً باألزل والزورة مع الطرف األول
وذلك للعمل بوذه اِتؾاقيٌ عند اللزومس
وهللا خير الراهدين
)) الطرف األول (( المتنازلٌ عن حقوقوا )) الطرف الثانً (( المتنازل لزالحى
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