
 نموذج إقرار تنازل عن قائمة منقوالت زوجية

 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

 

 ___ / ___ /___ الٌوم ____ الموافك ل
 :تم االتفاق بالتراضً بٌن كل من

1.  ً السٌدة: ________ )زوجة الطرف الثانً( جنسٌتها _______ عمرها ______ ممٌمة ف
  ______ ________ رلم إلامتها _________ إصدار

 .(طرف أول متنازلة عن حمولها ) ____ / __ /___تارٌخ انتهاءه
 

2.  _________ ً السٌد: ________ )زوج الطرف األول( جنسٌته _______ عمره _______ ممٌم ف
  _______ رلم إلامته __________ إصدار

 .(طرف أول متنازل لمصلحته) ____ / __ /___ تارٌخ انتهاءه
 

 :ها الكاملة الموثقة شرًعا ونظاًما للتعاقد بما يليلطرفين بأهليتوبعد إقرار ا
 

المصدق من  ____ / __ /___الطرف األول زوجة الطرف الثانً لعمد زواج شرعً صحٌح تارٌخ 
________ دخل بها وعاشرها معاشرة األزواج الصحٌحة وُرزق منها بابن اسمه _____ تارٌخ والدته 

___/ ___ / ___. 
ب الطرف األول )الزوجة( عن رغبته بالطالق من الطرف الثانً )الزوج( ممابل التنازل عن كافة حمولها ولد أعر

 :الشرعٌة ولد وافك الطرف الثانً على عرضها وتم االتفاق بما ٌلً
 

 ً ً الزوجٌة والشرعٌة ومستحمات بموجب االتفاق أتنازل أنا _______ زوجة السٌد _______ عن كافة حمول
ً عبارة عن المالٌة  :وه

 .النفمة بكل أشكالها تتضمن الِعدة ونفمة المتعة ومؤخر الِصداق .1
 

ٌحك لً المطالبة بالحضانة أو المستحمات فً المستمبل، كما أتنازل عن كافة  التنازل عن حضانة ابنً. وال .2
ً الزوجٌة  .حمول

 
وهذا التنازل المكتوب ضمن نموذج إلرار تنازل عن لائمة منموالت زوجٌة صادر عنً بكامل إرادتً وبدون 
ضغط، على مسؤولٌتً الكاملة، كما ال ٌحك لً مستمبالا المطالبة بأٌاا من هذه المستحمات أو رفع أي دعوة أو 

ء لذمته من أي ُمستحك وٌمكننً المثول أمام شكوى وهذا ممابل طاللً من الطرف الثانً وتُعتبر هذه الوثٌمة إبرا
ا للحضور أمام الشهر العماري، أو أي  ً محضر الجلسة، وأنا مستعدة أٌضا المحكمة لتوثٌك هذه االتفالٌة وإفراغها ف

 .جهة لٌتم إتمام اإلجراءات
 

كنها االطمئنان علٌهم وٌحك للطرف األول )الزوجة المتنازلة عن حمها( بزٌارة أوالدها لمرتٌن فً األسبوع كما ٌم
ً أي ولت تشاء وتم االتفاق بالتراضً مع الطرف الثانً )الزوج المستحك للحضانة( على هذا البند  .هاتفٌاا ف



 
 تم كتابة ثالث نسخ من هذه االتفالٌة، ٌحتفظ كل طرف بنسخة وتبمى النسخة الثالثة بحوزة المحامً

_________. 
 

 __________ :(تولٌع الطرف األول )الزوجة
 __________ :(تولٌع الطرف الثانً )الزوج

 
 :الشاهد األول

 __________ :التولٌع ________ :االسم
 :الشاهد الثانً

 __________ :التولٌع ________ :االسم
 


