
 نموذج الطالق بالتراضي

 ..... تحية وبعد. 

: ..... حامل هوية رقم   : طلب تفريق / طالق باالتفاق والتراضي فيما بين الزوجين الموضوع  

 ..... من قرية ....... وحامل هوية رقم ...... من قرية ......  

عي  الئحـة طــلب نحن الزوجان المذكوران أعاله ..... و ........ زوجان بصحيح العقد الشر

اعتبارا من تاريخ ... بموجب وثيقة عقد زواج رسمية رقم ...... اتفقنا على الطالق، وحّل  

الرابطة الزوجيّة حاّلً نهائيّاً ال رجعة عنه، ونصّرح بأّن جميع الحقوق الناجمة عن هذا الطالق ،  

 منا وصله  قد سويت هي األخرى فيما بيننا رضائيًا وبصورةٍ عاّمٍة، وشاملة، ونهائية، وإّن كالً 

حقه من اآلخر كامالً غير منقوص ، بما في ذلك المهر المؤجل والمعجل، واألمالك المشتركة،  

ونسقط كّل حٍقّ في المطالبة بأي حقوق إضافية من أي نوع كان ، لدى أي محكمة من أي نوع  

ن المحكمة  ودرجة ، دينيّة كانت أم نظامية، بما في ذلك االستئناف حاضراً أو مستقبالً، نطلب م

الموقّرة حّل الرابطة الزوجية فيما بيننا حاًل نهائياً ال رجعة لنا عنه ، ومنحنا شهادات طالٍق  

رسميّة، والتصديق على االتفاقيّة المرفقة واعتبارها جزءاً ال يتجزأ من أّي قرار تصدره هذه  

ين مختارين ونحن في  المحكمة ، قابلة للتنفيذ وُملزمة للفريقين، وعليه جئنا بالتوقيع ، طائع 

 صحة من عقولنا وأبداننا ، وبدون أي تأثير شعوري غير قانوني من أّي كان . 

 اليوم ..... الموافق.. 

 تـوقـيـع ا لــزوجــة .........  

 تـوقـيـع ا لـز و ج ........  

 شــاهــد ....  

 توقيع ولي أمر الزوجة / او شاهد.....  

  ....توقيع ولي أمر الزوج / أو شاهد 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج من عريضة دعوى طالق 

*استدعاء للجلسة لدى المحكمة االبتدائية بـ..................................دائرة األحوال  

 الشخصية 

 في يوم................وفي .............من شهر...............سنة.........وعلى الساعة.......... 

 ................................ وبطلب من.........................القاطن بـ.......................

 أنا) العدل المنفذ(..................................................................................... 

 توجهت إلى.........................................القاطن بـ....................................... 

 ................................................ ............................ أين حللت وخاطبت..... 

 وسلمت لمن ذكر نظيرا من هذا الرقيم................................................................ 

 .................. للحضور كيفما يقتضيه القانون يوم................................. ............... 

على الساعة................وما يليها لدى السيد قاضي األسرة ثم لدى السيد رئيس وعضوي  

 دائرة

 األحوال الشخصية بالمحكمة االبتدائية بـ.......................... .................................. 

 بـ..............................................  المنتصبين للقضاء بالقاعة المعدة لذلك بقصر العدالة

 الموضوع: 

 حيث تزوجت )تزوج( العارضة )العارض( بالمطلوب )المطلوبة( بموجب رقم صداق مؤرخ 

 في..........وأنجبت طفال يدعى..........................ولد في.................................... 

 ين الطرفين األمر الذي لصبح معه من األفضل وضع حد للمعاشرة. ولقد ساءت الحياة الزوجية ب 

 ولهاته األسباب 

 فالرجاء من الجناب اإلذن بإجراء المحاولة الصلحية ثم الحكم بإيقاع الطالق بين الطرفين للمرة 

رغبة من الزوجة )إنشاءا من الزوج( على معنى الفقرة األخيرة من  -)األولى( بعد )قبل( البناء 

 الفصل

من   34من مجلة األحوال الشخصية أو من أجل الضرر على معنى الفقرة الثانية من الفصل  31

 مجلة

من مجلة   31األحوال الشخصية أو بالتراضي بينهما على معنى الفقرة األولى من الفصل  

 األحوال 

 الشخصية. 

 وللجناب سديد النظر 

 



  والتراضي باالتفاق طالق  / تفريق طلب : الموضوع     
 

 

 __________  قرية من     __________  رقم هوية حامل     ________ : الزوجين بين فيما

 

 ___________  قرية من     ____________  رقم هوية حامل     ______________ و    
 

 

  طــلب الئحـة                                                                       

 

 
 

 الشرعي  العقد  بصحيح زوجان  _________  و  ____________  اعاله المذكوران الزوجان نحن      .1

 

 . العرس إشهار  مع __________  رقم رسمية  زواج  عقد وثيقة بموجب  ________  يوم من اعتبارا 

 

 
 

 .  الشرعي فراشنا على أوالد ننجب  لم الزوجية حياتنا خالل .2

 

 
 

 . عنه رجعة ال نهائيا حالا  الزوجية الرابطة وحل الطالق على اتفقنا ، واالنسجام األلفة لعدم      .3

 

 عامه  وبصورة رضائياا بيننا فيما األخرى هي سويت  قد  ، الطالق هذا عن الناجمة الحقوق جميع  بان ونصرح      .4

  ، والمعجل المؤجل المهر ذلك في بما ، صمنقو غير كامالا  اآلخر من حقه وصله منا كالا  وان ، ونهائية وشامله

  أي من محكمة أية لدى ، كان نوع أي من إضافية حقوق بأية المطالبة في حق  كل ونسقط ،  المشتركة واألمالك

 . مستقبالا  او حاضراا  االستئناف ذلك في بما ، نظامية أم كانت دينية ، ودرجة نوع

 

ا  حالا  بيننا فيما الزوجية الرابطة حل الموقرة المحكمة من نطلب      .5   شهادات ومنحنا ، عنه لنا رجعة ال نهائيا

  هذه تصدره قرار أي من يتجزأ ال جزء  واعتبارها (  وجدت ان ) المرفقة االتفاقية على والتصديق رسمية طالق

 .  للفريقين وملزمه للتنفيذ قابله ، المحكمة

 

  غير شعوري تأثير أي وبدون ، وأبداننا عقولنا من صحة في  ونحن  مختارين طائعين ، بالتوقيع جئنا وعليه      .6

 .  كان أي من قانوني

 

 
 

 
 

 
 

 ____________ الموافق                   ______________ اليوم    

 

 
 

 
 

 



 

                           ____________________                        _________________ 

 

     ج و لـز ا تـوقـيـع                                        لــزوجــة ا تـوقـيـع                                

 

                                                                                                                                          

             ________________                               __________________   
      شاهد أو / الزوج أمر ولي توقيع                          شاهد او / الزوجة أمر ولي توقيع            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والتراضي باالتفاق طالق   / تفريق طلب  : الموضوع  

 
 

 .....  بين السيد
  ..... الحامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد

 ............. :الساكن ب
 بصفته الزوج 

 

  
  وبين

 

 ...... السيدة
    .......... الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية عدد

 ......................... :الساكنة ب
 بصفتهاالزوجة

 

  
بناء على اتفاقنا من أجل إنهاء العالقة الزوجية التي تربط 

بيننا, وذلك بمقتضى عقد نكاح عدد ......., صحيفة عدد ...... 

وصل عدد ..............بتاريخ ......... والتي لم ينتج عنها 

 أي حمل أو والدة

. 
فإننا قررنا إنهاء هذه العالقة بالتراضي في إطار الطالق 

االتفاقي مقابل تنازل الزوجة السيدة .......عن جميع 

مستحقاتها التي تنتج عن الطالق و تبرأ ذمة السيد ......من أي 

التزام أو تحمل , كما أن السيد ..........يتنازل هو األخر عن 

 .......... أية مطالب في مواجهة السيدة
و بمقتضى هذا االتفاق نطلب من السيد القاضي و المحكمة اإلشهاد 

 على هذا الطالق االتفاقي

 
 ......... حرر بالدار البيضاء

 
 
 

 :إمضـــــــــاء
 

 ......... :السيد:........                              - السيدة-
  )الزوج (                                       )الزوجة(     

 

 

 

 

 

 

 



 بالتراضي طالق عريضة
 قضاء:...  مجلس

 

 

 محكمة:... 

 

 

  الشخصية:  األحوال  قسم

 

 

 بالتراضي  الطالق طلب  نموذج  :  الموضوع

 

 

 الزوج  اسم السيد:

 

 

 الزوجة  اسم السيدة:

 

 

 الموقرة  المحكمة  هيئة  إلى

 

 

 بيننا.   يقام بالتراضي  بالطالق طلبا  الكريم  جنابكم إلى  نتقدم  أن  يشرفنا 

 

 

  وذلك  رسمي  عقد  على   بناء بيننا،   القران عقد   تم   قد  أنه حيث 

 

 

 الزواج(.  عقد  وثيقة  إرفاق ) ………  تاريخ في

 

 

 :  األطفال(  عدد  )   إنجاب  عن الزواج  هذا  أثمر  حيث 

 

 

 تاريخ:   في المزداد  :  الطفل  اسم

 

 

 مرفقة(  وثائق   )     :  المولودة  لطفلة: ا اسم

 

 



 االخيرة.  اآلونة  في مسدود  طريق   إلى  تسير  أضحت  قد  بيننا  الحياة أن حيث 

 

 

  اإلحترام يسوده جو  في الزوجي الرابط هذا فك ضرورة   على بيننا  االتفاق  تم  الحالة  هذه  وفي
 المقابل.  للطرف منا  أحد  متابعة  يتخلله  وال   المتبادل

 

 

  األطفال( عدد   حسب  )  حضانة   إسناد  إلى  يضاأ عهدنا   حيث 
  على  تحصل  أن  على  األم(.  اسم )  األم  إلى  بيننا   المشتركين 

 

 

 عليه(.   المتفق النفقة مبلغ  ب)  تقدر  شهرية بصفة   نفقة 

 

 

  أب  يحظى  أن  على  بالتراضي،  الطالق بحكم  النطق تاريخ من  ابتداء المفعول  سارية  تكون  
 به.  الموصى  للقانون وفقا   أطفاله  زيارة بحق  األطفال 

 

 

 الزوجة  توقيع

 

 

 الزوج  توقيع

 

 

 المرفقة:  الوثائق
 الزواج  وثيقة  عقد -
 المشتركين.  األطفال  ميالد  شهادات -
 حامل  غير الزوجة  بكون  تثبت  طبية  شهادة-

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محكمة ...................... 

 قسم شؤون الاسرة  

 رقم القضية ..................... 

 تاريخ الجلسة ..................... 

 

 عريضــــــة افتتــــاح الدعــــــــوى من أجـــــــل الطــــــلاق بالتراضـــــــي 

 

 –قسـم شؤون الأسرة  –إلى السيد الرئيس لدى محكمـــة ……......................….. 

 من ق إ م إ 429  428 427طبقا للمواد 

 

.......... المولـــود في…….........…بــ.......…….. من جنسية  ……….. ابن … –لفائــدة: 

 جزائرية.

 الساكن بـــــــ .............................................................................…….. 

….....…. ابنــة ………. المولــودة في …….......... بــــ …......…. من جنسية   –

 جزائرية.

 نـــــة بنفـــس العنـــــــوان الساك

الموكــــل عنهــمـا الأستـــاذ …..........................….. الكائن مقره في  

 .................................... 

 

 ضـــــد: السيــــــــد وكيــل الجمهوريـــــة 

 *** ليطيـــــــب للمحكمـــــــــة *** 

 

 طريــق وكيلها الأستــاذ ……….. ما يلي: للعارضين الشرف أن يعرضا عن

مسجــل   2009/ 14/04حيث أن العارضين اقترنــــا بموجب عقــد زواج بتاريــــخ  –

 أمـــام ضابــط الحالـــة المدنيـــة لبلدية ….. 

 حيث أن هـــذا الزواج لـــم يثمـــر عنــــه أولاد. –

أصبحـــت تسيــر في طريـــق  حيث أن الحيـــاة الزوجيـــة بين العارضين  –

 مسدودة في الفتــرة الأخيـــــرة. 



حيث أنه نظرا لهــذه الوضعية اتفــق العارضان فيما بينهمــا على فــك   –

 الرابطــة الزوجيــــة بالتراضـــي. 

  100.000,00وفي نفس الإطار اتفـــق العارضــان على أن يمنــح الزوج مبلـــغ  –

 دج مائــة ألف دج للزوجــة مقابـــل توابــع فــــك العصمـــــة. 

، يقدم العارضان العريضة الحاليــة من أجـــل المصادقة  من أجـــل ذلك–

 عليهـــا وهـذا بفــك الرابطـــة الزوجيــة بالطــــــــلاق. 

 

 لهـــــذه الأسبــــاب ومن أجلهــــــا 

 في الشكـــــــــــل: 

 قبــــــول الدعــــــوى شكـــــلا. 

 

 في الموضـــــوع: 

ــة بين السيــد…….. ابــن …….. والسيــدة …….. الحكم بفـك الرابطـــة الزوجيـ –

ابنــة …… مـــع أمــر ضابــط الحالة المدنيــة المختص بالتأشيــــر على وثائــق  

 الحالـــة المدنيــة للطرفيـــن. 

 الحكــــــم بالمصاريـــــــف.  –

 

توقيـــع           توقيـــــع الزوج

 الزوجة 

 

 .... الجزائر في: .............

 مع كافة التحفـــــــــــــــــــــــــــــــظات

 عن العارضين وكيــــــــــلهما

 

 

 

 

 

 



 صيغة عريضة طلب الطلاق بالتراضي.

 

 مجلس قضاء…… 

 كمة……… مح

 قسم الاحوال الشخصية 

 

 الموضوع : عريضة طلب الطلاق بالتراضي

 السيد……….الزوج -1لفائدة:

 السيدة:……… الزوجة -2

 ليطيب لهيئة المحكمة الموقرة 

 يشرفنا ان نتقدم الى جنابكم الموقر ملتمسا الطلاق بالتراضي فيما بيننا.

 حيث اننا تزوجنا بموجب عقد قران رسمي مؤرخ في ……… ) وثيقة مرفقة( 

 حيث اثمر هذا القرا عن ميلاد ولدين وهما:

 …….. المولود بتاريخ……

 …… المولود……..) وثيقة مرفقة(

بحت تسير في طريق مسدود في الفترة  حيث ان الحياة الزوجية بيننا قد اص

 الاخيرة.

حيث انه والحالة هذه قد تم الاتفاق فيما بيننا على فك هذه الرابطة الزوجية  

 من دون متابعة اي منا للاخر. 

 

حيث اتفقنا كذلك على اسناد حضانة الولدين المشتركين الى امهم  

 المسماة……. على ان تدفع لها نفقة شهرية بمقدار……. دج 

ي ابتداءا من تاريخ الحكم بالطلاق وعل ان يكون للاب حق زيارة الولدين  تسر 

 وفقا للقانون .

 توقيع الزوج توقيع الزوجة 

 المرفقات:

 عقد الزواج-



- شهادة طبية تبين بان الزوجة ليست  -شهادات ميلاد الولدين المشتركين.

 .حامل


