
 نموذج إقرار تنازل عن قائمة منقوالت زوجية

 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

 

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

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

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

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

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

 :بأهليتها الكاملة الموثقة شرًعا ونظاًما للتعاقد بما يليوبعد إقرار الطرفين 
 

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

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

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

بموجب االتفاق أتنازل أنا _______ زوجة السٌد _______ عن كافة حمولً الزوجٌة والشرعٌة ومستحماتً 
 :رة عنوهً عبا المالٌة

 .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
 .حمولً الزوجٌة

 
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  المحكمة لتوثٌك هذه االتفالٌة وإفراغها فً محضر الجلسة، وأنا مستعدة أٌضا

 .جهة لٌتم إتمام اإلجراءات
 

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



 
 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
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صيغة تنازل عن حقوق زوجية

م بنخاؽظة / ناحية / تم بعون هللا وتوؽيقه إبرام ىره التوازل 02ىـ وتاريد / /41انه ؽي يوم النواؽق / / 

 بيه كلإ مه :ـــ

السيذة / بالػة ذه الررذ ، ـــــ الحوسية ، مولودة ومقينة ؽي ثابتة الصدصية بنوجب بطاقة رقم  /1

عه حقوقهاقومي )) طرف أول متوازلة   )) 

 السيذ / بالؼ ذه الررذ ، ـــــــ الحوسية ، مولود ومقيم ؽي /2

 (( ثابت الصدصية بنوجب بطاقة رقم قومي )) طرف ثاني متوازل لصالخه

 تنهيذ

حيث ان الطرف الأول زوجة للطرف الجاني بنوجب عقذ زواج شرعي زخيح ودخل بها وعاشرىا معاشرة 

نا قذ عرضت عليه طلإقها نظير التوازل عه كاؽة حقوقها الشرعية الأزواج الصخيخة وللدلإف بيوه

ومستخقاتها النالية طلإقا بائوا ؽواؽق الطرف الجاني على ذلك العرض ومه ثم ؽقذ انتظم ىرا التوازل 

 ؽي البوود الآتية

يعنل به عوذ  أولإ :ــ التنهيذ السابق جزء لإيتحزأ مه اتؾاقية التوازل ىره ويعتبر بوذ مه بوودىا الأزلية

2اللزوم   

ثانيا :ـ بنوجب ىره الإتؾاقية توازلت أنا / زوجة / عه كاؽة حقوقي الشرعية ومستخقاتي النالية وىي 

 عبارة عه

 / / ــ قائنة النوقولإت والعؾش النؤرخة ؽي: 2/1

 ـــ الوؾقة على اختلإف أنواعها وأرلالها:2/2

 أ :ــ نؾقة العذة/2/2

 ب :ـ نؾقة النتعة/2/2

 ج :ــ الوؾقة التي اذتخقت والوؾقة التي ذتستحذ ؽي النستقبل/2/2



 ـــ مؤخر الصذاق:2/3

 وبنوجبه أيضا توازلت عه كاؽة حقوقي الشرعية كزوجة

ثالجا :ــ ىرا توازل موي برلك وبلامل إرادتي ودون ادني ضػوط وعلى مسئوليتي ولإ يخق لي النطالبة 

أو تقذيم رلوى مه اجل الخصول عليها مقابل طلإقي وتعذ بأي حقوق أو مستخقات أو رؽع دعوي بها 

ىره الإتؾاقية إبراء موي لرمة الطرف الجاني مه أي حق أو مستخق ومستعذة للنجول أمام النخلنة 

لتوثيق ىره الإتؾاقية وإؽراغها ؽي مخضر الحلسة وجعلها ؽي قوة السوذ التوؾيري، أو الخضور أمام 

2ؤجراء النواذبالصهر العقاري ليتم عليها ال  

 رابعا / حررت ىره الإتؾاقية مه أزل وزورة احتؾظ الطرف الجاني بالأزل والصورة مع الطرف الأول

2وذلك للعنل بهره الإتؾاقية عوذ اللزوم  

 وهللا خير الصاىذيه

 (( الطرف الأول )) النتوازلة عه حقوقها (( الطرف الجاني )) النتوازل لصالخه

لرباعيالإذم الرباعي/ الإذم ا  

 التوقيع/ التوقيع

 التاريد / التاريد

 رهود الخال

 الصاىذ الأول / الصاىذ الجاني

 / الإذم الرباعي / الإذم الرباعي

 / التاريد / التاريد

 / التوقيع / التوقيع

 / بطاقة رقم / بطاقة رقم

 / العووان / العووان



   

 صيغة تنازل عن حقوق زوجية

م ۸۱۰۲/    /  انه فً ٌوم .......... الموافك  

 تم بعون هللا وتوفيقه إبرام هذه التنازل بين كال من :ــ
 

أوال : السيدة .........................)الجنسٌة (، مولودة ............. وممٌمة فً.................................... ثابتة 
 .............................................. الشخصٌة بموجب بطالة رلم لومً

 

 (( طرف أول متنازلة عن حقوقها ))
 

ثانيا : السيد.................. الجنسٌة (  ، مولود ................ وممٌم فً .......................................... ثابت 
 الشخصٌة بموجب بطالة رلم لومً.....................................

 
 
 (( طرف ثاني متنازل لصالحه ))

 تمهيد
 

حٌث ان الطرف األول زوجة للطرف الثانً بموجب عمد زواج شرعً صحٌح ودخل بها وعاشرها معاشرة األزواج  -
الصحٌحة وللخالف بٌنهما لد عرضت علٌه طاللها نظٌر التنازل عن كافة حمولها الشرعٌة ومستحماتها المالٌة طاللا بائنا 

 فوافك الطرف الثانً على ذلن العرض ومن ثم فقد انتظم هذا التنازل في البنود اآلتية: 
 

 أوال :ــ التمهٌد السابك جزء الٌتجزأ من اتفالٌة التنازل هذه وٌعتبر بند من بنودها األصلٌة ٌعمل به عند اللزو م
  

ثانيا :ـ  بموجب هذه االتفالٌة تنازلت أنا ........................ زوجة .......................عن كافة حمولً الشرعٌة 
 ومستحماتً المالٌة 
 وهي عبارة عن

 
: ۸۱۰۲/    /    ــ لائمة المنموالت و والعفش المؤرخة ف1ً  

 2 ـــ النفمة على اختالف أنواعها وأشكالها
 أ_نفمة العدة

نفمة المتعة  -ب  
النفمة التً استحمت والنفمة التً ستستجد فً المستمبل -ج  

 
ـــ مؤخر الصداق3  

 
زلت عن كافة حمولً الشرعٌة كزوجةوبموجبه أٌضا تنا  

 

ثالثا :ـ هذا تنازل منً بذلن وبكامل إرادتً ودون ادنً ضغوط وعلى مسؤولٌتً وال يحق لي المطالبة بأي حموق أو 
مستحمات أو رفع دعوي بها أو تمدٌم شكوى من اجل الحصول علٌها ممابل طاللً وتعد هذه االتفالٌة إبراء منً لذمة الطرف 



أي حك أو مستحك ومستعدة للمثول أمام المحكمة لتوثٌك هذه االتفالٌة وإفراغها فً محضر الجلسة وجعلها فً لوة الثانً من 
 السند التنفٌذي، أو الحضور أمام الشهر العماري لٌتم علٌها اإلجراء المناسب.

وذلن للعمل بهذه  مع الطرف األولحررت هذه االتفالٌة من أصل وصورة احتفظ الطرف الثانً باألصل والصورة رابعا / 
 االتفالٌة عند اللزوم 

.. 
                                          ,,,,,,,,,, وهللا خير الشاهدين  

  

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

 
  

االسم الرباعً............................... االسم الرباعً ....................................         
 التولٌع............................................        التولٌع......................................

....     التارٌخ.......................................التارٌخ ........................................  

 شهود الحال
 الشاهد األول .................................                            الشاهد الثانً.........................

سم الرباعً......................االسم الرباعً..............................                              اال  

 التارٌخ.....................................                              التارٌخ...............................

..التولٌع.....................................                             التولٌع..............................  

 بطالة رلم................................                             بطالة رلم............................

 العنوان.................................                              العنوان.................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


