
 زوجية منقوالت قائمة

والكامل األهلٌة …………………. المقٌم بـ …………………… الموافق / / أقر أنا ………… أنه فً ٌوم 

بأننً تسلمت من زوجتً السٌدة / ………………………. لالتفاق والتصرف بطاقة رقم / رقم قومً 

  ……………………..منقوالت زوجٌة المملوكة لها وذلك لتأسٌس شقة الزوجٌة والكائنة فى …………………… 

حٌث أنها أحضرت تلك المنقوالت من مالها الخاص بها ولٌس لً أي تصرف فٌها ، وأي تصرف أو تبدٌد من جانبً فً هـذه 

المنقوالت ٌكون تبدٌدا من جانبً ألشـٌاء فً حراستً فً منزلً وهـذه المنقوالت عبارة عن اآلتً : م البـٌــــــــــان 

 الثمـــــــن

 

جنٌة ) ستة آالف جنٌة ( خشب الزان ۰۰۰6تشطٌب مودٌل إٌطالً مصنوعة من . حجرة نوم فاخرة وكاملة ال .1

 كاملة التشطٌب –والقشرة 

 جنٌة ) ألف وخمسمائة جنٌة(  1۰۰۰كاملة التشطٌب .  –حجرة نوم أطافً مكونه من سرٌر كبٌر + دوالب  .2

جنٌة ) خمسة آالف جنٌة ( نٌش  ۰۰۰۰كرسً + طربٌزة بالرخام + .  2كنبه +  2طقم انترٌه مكون من عدد  .3

 إٌطالً أربعة طلفه دور واحد كاملة التشطٌب 

 جنٌة . ) ثمانمائة جنٌة (  ۰۰۰كامل التشطٌب  –قطعة بالرخام  2مطبخ خشب   .4

 جنٌة ) ألف وخمسمائة جنٌه(  1۰۰۰أربعة مرتبة + أربعة مخدات + أربع تربٌعات + لحاف فبر .  –تنجٌد  .5

 جنٌة ) ألف جنٌة (  1۰۰۰ستائر خمس قطع .  .6

 جنٌه ) ألف جنٌة (  1۰۰۰سجاد أربع قطع .  .7

 جنٌه ) مائة وخمسون جنٌهاً (  1۰۰نجفه .  .۰

 جنٌة ) عشرون ألف جنٌها (  2۰۰۰۰.  21جرام من الذهب عٌار  1۰۰ .9

 جنٌة ) أربع أالف جنٌة (  ۰۰۰4……………………………………………………………….. .  .1۰

الفٌن جنٌة ( إجمالى جنٌة )  2۰۰۰…………………………………………………………. .  .11

 جنٌة ) مائة الف جنٌة (  1۰۰۰۰۰القائمة 

أقر أننً تسلمت هذه المنقوالت بعد معاٌنتها على الطبٌعة ومعرفتً الكاملة لها وأتعهد بالحفاظ علٌها من التلف كما  

السٌدة /  ٌحافظ الشخص على أمواله الخاصة وال ٌجوز لً التصرف بأي منها أال بعد إذن مــن مالكتها زوجتً

أتعهد بالحفاظ علٌها وعدم تبدٌدها وتسلٌمها إلٌها عند طلبها كما  ،وال ٌجوز لً تبدٌدها……………………….. 

بحالتها التً كانت علٌها عند استالمً لها أو رد قٌمتها أو قٌمة ما تلف منها دون التوقف على شرط وفى حال االمتناع 

 ار منى ٌفٌد اإلستالم أكون خائنا ومبدداُ لألمانة و أتحمل المسئولٌة المدنٌة والجنائٌة المترتبة على ذلك. وهذا إقر

 ………………………………………….. التوقٌع /  ...……………………المقر بما فٌه / 

 ……………………………بصمة االصبع / 



 …………………………….. بطاقة رقم قومى………………………الشاهد االول / 

  .……………………………بطاقة رقم قومى…………………………الشاهد الثانى / 

 

 


