
 صيغة تنازل عن حقوق زوجية
م بعون هللا وتوفيقه  ت       ناحية /       م بمحافظة /    /  /    هـ وتاريخ      /   /   انه في يوم الموافق 

 إبرام هذه التنازل بين كال من :ـــ

/ السيدة / بالغة سن الرشد ، ـــــ الجنسية ، مولودة ومقيمة في ثابتة الشخصية بموجب بطاقة  1

 رقم قومي )) طرف أول متنازلة عن حقوقها (( 

 / بالغ سن الرشد ، ـــــــ الجنسية ، مولود ومقيم في   / السيد 2

 ثابت الشخصية بموجب بطاقة رقم قومي )) طرف ثاني متنازل لصالحه (( 

 تمهيد 

حيث ان الطرف األول زوجة للطرف الثاني بموجب عقد زواج شرعي صحيح ودخل بها  

ا نظير التنازل  وعاشرها معاشرة األزواج الصحيحة وللخالف بينهما قد عرضت عليه طالقه

عن كافة حقوقها الشرعية ومستحقاتها المالية طالقا بائنا فوافق الطرف الثاني على ذلك العرض 

 ومن ثم فقد انتظم هذا التنازل في البنود اآلتية 

أوال :ــ التمهيد السابق جزء اليتجزأ من اتفاقية التنازل هذه ويعتبر بند من بنودها األصلية يعمل  

 0به عند اللزوم  

ثانيا :ـ بموجب هذه االتفاقية تنازلت أنا / زوجة / عن كافة حقوقي الشرعية ومستحقاتي المالية  

 وهي عبارة عن 

 :ــ قائمة المنقوالت و والعفش المؤرخة في / /   1/ 2

 :ـــ النفقة على اختالف أنواعها وأشكالها 2/ 2

 /أ :ــ نفقة العدة2/ 2

 /ب :ـ نفقة المتعة 2/ 2

 ي استحقت والنفقة التي ستستجد في المستقبل /ج :ــ النفقة الت2/ 2

 :ـــ مؤخر الصداق 3/ 2

 وبموجبه أيضا تنازلت عن كافة حقوقي الشرعية كزوجة

ثالثا :ــ هذا تنازل مني بذلك وبكامل إرادتي ودون ادني ضغوط وعلى مسئوليتي وال يحق لي  

ل الحصول عليها  المطالبة بأي حقوق أو مستحقات أو رفع دعوي بها أو تقديم شكوى من اج

مقابل طالقي وتعد هذه االتفاقية إبراء مني لذمة الطرف الثاني من أي حق أو مستحق ومستعدة  

للمثول أمام المحكمة لتوثيق هذه االتفاقية وإفراغها في محضر الجلسة وجعلها في قوة السند  

 0التنفيذي، أو الحضور أمام الشهر العقاري ليتم عليها اإلجراء المناسب 

ا / حررت هذه االتفاقية من أصل وصورة احتفظ الطرف الثاني باألصل والصورة مع  رابع

 الطرف األول 

 0وذلك للعمل بهذه االتفاقية عند اللزوم 



 وهللا خير الشاهدين 

 الطرف األول )) المتنازلة عن حقوقها (( الطرف الثاني )) المتنازل لصالحه (( 

 االسم الرباعي/ االسم الرباعي

 التوقيع/ التوقيع 

 التاريخ / التاريخ 

 شهود الحال 

 الشاهد األول / الشاهد الثاني 

 االسم الرباعي / االسم الرباعي / 

 التاريخ / التاريخ / 

 التوقيع / التوقيع / 

 بطاقة رقم / بطاقة رقم / 

 العنوان / العنوان / 


