
 صيغة دعوي استرداد نفقة

0200…./…./الموافق …………. فى ٌوم إنه   

ومحله ………………………. والمقٌم ………………. بناء على طلب السٌد / 

الجزئٌة انتقلت ………………. محضر محكمة ……………. أنا  المختار مكتب االستاذ

 إلى حٌث إقامة

 مخاطباً مع

 وأعلنتها باآلتى

وقد …/…/………. المعلن إلٌها كانت زوجة للطالب بصحٌح العقد الشرعى المؤرخ فً 

 دخل بها وعاشرها معاشرة األزواج

  ورزق منها على فراش الزوجٌة الصحٌح بالصغار

………… أسرة ………. لسنة ……. ت على الحكم رقم وحٌث أن المعلن إلٌها قد تحصل

 بإلزام الطالب بأن ٌؤدي لها نفقة

وقد تم …/…/…….. جنٌة شهرٌاً من تارٌخ األمتناع الحاصل فً  022زوجٌة بواقع مبلغ 

 زٌادة هذه النفقة بموجب الحكم االستئنافً

ة والذ قضى بزٌاد…………. ق أحوال شخصٌة استئناف عالً ……… لسنة …….. رقم 

جنٌة شهرٌاً  022نفقة المعلن إلٌها إلى مبلغ   . 

 ……….أسرة ……….. لسنة ……… ولما كانت المعلن إلٌها قد تحصلت على الحكم رقم 

بتطلٌقه…/…./…….. الصادر بجلسة   

……… لسنة ……….. من الطالب طلقة بائنة للضرر وقد تأٌٌد هذا الحكم باالستئناف رقم 

 ..…… ق أحوال شخصٌة استئناف عالً

مما تكون معه نفقة المعلن الٌها قد تم إٌقافها وأصبحت غٌر مستحقة للمعلن إلٌها من تارٌخ 

 . صدور الحكم الجزئً بتطلٌقها من الطالب

فإنه نفقة الزوجٌة المفروضة على الطالب أصبحت غٌر مستحقة وسقط وحٌث أنه والحال كذلك 

 حق المعلن إلٌها فً المطالبة بها من

النفصام عرى الزوجٌة …/…/……. تارٌخ صدور الحكم الجزئً بالطالق الصادر بجلسة 

 .………… وتأٌٌد حكم الطالق الجزئً رقم

 . …………… بالحكم االستئنافً رقم

ـكلذلـــــــــــــــــ  



فالطالب ٌلتمس الحكم له بإسقاط المفروض للمدعى علٌها من نفقة الزوجٌة وإبطال ما تقرر لها 

 ………… بموجب الحكم رقم

ق أحوال ………. لسنة ……….. واستئنافه رقم ………….. أسرة ……. لسنة 

من تارٌخ………… شخصٌة استئناف عالً   

إلٌها من الطالب وتأٌٌد  لتطلٌق المعلن…/…/……… حكم الطالق الجزئً الصادر بجلسة 

 حكم الطالق المستأنف مع شمول الحكم

 . بالنفاذ المعجل طلٌقاً من قٌد الكفالة مع إلزام المعلن إلٌها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

وقد تحدد …….. بطلب التسوٌة رقم ………… وقد تقدم الطالب إلى مكتب تسوٌات أسرة 

لسةوبهذه الج…/…/…….. لنظرة جلسة   

 . حضر الطالب ولم تحضر المعلن إلٌها رغم إعالنها بموعد الجلسة

 بنـــــــــاء علٌــــــــه

انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حٌث إقامة المعلن إلٌها وسلمتها صورة طبق األصل من 

 صحٌفة الدعوى وكلفتها بالحضور أمام محكمة

وذلك ………………………….. لألحوال الشخصٌة والكائن مقرها ………… أسرة 

 بجلستها التى ستنعقد بغرفة المشورة فً تمام الساعة

)…..( أمام الدائرة  0202…/ …./ الموافق ……………. التاسعة صباحاً وما بعدها ٌوم 

لتسمع المعلن إلٌها الحكم بإبطال………… أسرة   

المفروض من نفقة الزوجٌة الخاصة بها لتطلٌقها طلقة بائنة للضرر بموجب الحكم الجزئً رقم 

والمؤٌد استئنافٌاً بالحكم……………..   

وذلك السقاط نفقتها المفروضة من تارٌخ صدور الحكم الجزئً الصادر …………….. رقم 

لسنة………….. رقم …/…/……. بجلسة   ……. 

أحوال شخصٌة استئناف عالً ……….لسنة  ………واستئنافه رقم …………. أسرة 

وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبال كفالة………….   

 . مع تحملها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالب األخرى

 وألجل العلم ،،


