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نموذج اتفاقية التسوية لما بعد الطالق 
 POST-DIVORCE SETTLEMENT AGREEMENT APPLICATION

تم اعداد هذا النموذج للذين حصلوا على حكم الطالق بدون ضرر ويودون تقديم 
اتفاقية تسوية متفق عليها بين الطرفين، للنظر فيها والموافقة عليها من قبل 
المحكمة. في حال عدم التوصل إلى اتفاق وتود استصدار أمر نفقة من المحكمة 
بعد الطالق، يرجى استخدام نموذج استصدار أمر بشأن الحقوق المالية المترتبة 

على الطالق. 

This form is for those who have obtained a no-fault divorce and wish to 
submit a settlement agreement which both parties have agreed upon, to 
be considered and approved by the Court. If an agreement has not been 
reached and you wish for the Court to make a financial order following 
divorce, please use the post-divorce financial application form. 

محكـمــة مسائل األســـرة المدنية 
 ABU DHABI CIVIL FAMILY COURT

Applicant 2 detailsبيانـات مقدم الطلب 2

 ?Who are youما هي صفته؟ 

Name االســـــم

    Husband       الـزوج ]سابقًا[  Wifeالـزوجـة ]سابقًا[  

Date of birthتاريخ الميالدNationalityالجنسية

Emirates ID number (if applicable)رقم هوية اإلمارات )إن وجدت(Passport numberرقم جواز السفر

Email addressالبريد اإللكترونيPhoneالهاتف

Addressالعنوان

Applicant 1 detailsبيانـات مقدم الطلب 1

 ?Who are youما هي صفتك؟ 

Name االســـــم

Ex-Wife  الـزوجـة - سابقًا   Ex-Husband     الـزوج-سابقًا

Date of birthتاريخ الميالدNationalityالجنسية

Emirates ID number (if applicable)رقم هوية اإلمارات )إن وجدت(Passport numberرقم جواز السفر

Email addressالبريد اإللكترونيPhoneالهاتف

Addressالعنوان

Ex- Ex-
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  Divorce Order Detailsبيانات حكم الطالق

 Children detailsبيانات األبناء

ال هل لديك أطفال؟         نعم

في حال اإليجاب، يرجى تضمين تفاصيل كافة أطفالك أدناه:

Do you have children?    Yes      No

If yes, please include details of ALL of the your children below

االسم                
Full Names

الجنس  
Gender

تاريخ الميالد
Date of birth  

تفاصيل الترتيبات المعيشية
Details of living arrangement 

هل تم االتفاق على ترتيبات الحضانة ؟

  نعم اتفقنا على الحضانة المشتركة.
  ال- تقدمنا بطلبات/ دعاوى منفصلة أمام المحكمة.

  نعم- لكن الترتيبات المتفق عليها ال تتضمن الحضانة المشتركة.
  ال - نحن اآلن بصدد التوصل إلى حل ودي.

Have the custody arrangements been agreed? 

 Yes- we have agree to joint custody

 No- we have issued a separate court application- case number 

 Yes- but the arrangements agreed is not joint custody  

 No- we are currently trying to reach an amicable solution

Divorce order numberرقم حكم الطالق

Date of divorce applicationتاريخ تقديم طلب الطالق

Date of Divorce Order (when the divorce was granted)تاريخ حكم الطالق )متى تم اعالن الطالق( 
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  Financial Statusالوضع المالي 

     
مقدم الطلب 2   

 Applicant 2

 مقدم الطلب 1

 Applicant 1

Occupationالمهنة 

                                 اجمالي الدخل الشهري   )بالدرهم(
Total Monthly Income 

  (in AED)

إجمالي المصروفات الشهرية  )بالدرهم( 
                            

Total Monthly Outgoings

   (in AED)

قيمة كافة األصول )بالدرهم(
)بما في ذلك دون الحصر الملكية العقارية 

وحساب االدخار والسندات واألسهم(

Value of all Assets  (in AED)

 (including but not limited to 
property, savings, stocks and 
shares) 

 Total Outstanding Debt      إجمالي الديون غير المسددة )بالدرهم(

  (in AED)

  

مالحظة: يجب ارفاق نسخة من اتفاقية التسوية 

Applicant 1مقدم الطلب 1 

 Address of solicitor’s firm (if applicable)عنوان شركة المحاماة )إن وجدت(

 Name of applicant solicitors firm (if applicable)اسم شركة المحاماة التي تمثل مقدم الطلب )إن وجدت(

االسم بالكامل

:Datedالتاريـخ::Signedالتوقيع: 

Print Full Name

Note: You must attach a copy of the settlement agreement.  مالحظة: يجب ارفاق نسخة من اتفاقية التسوية
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 Relevant Lawsقوانين تهمك

المادة )8(: الطلبات المالية المترتبة على الطالق 
بعـد صـدور حكـم الطـالق، للزوجـة تقديـم طلـب إلـى المحكمـة للحصـول علـى 
حكـم بالنفقـة مـن زوجهـا السـابق، ويتـم إضافـة أي طلبـات الحقـة للطـالق أمام 

المحكمـة وفًقـا للنمـوذج المعـد لذلـك »نمـوذج طلبـات مـا بعـد الطالق«.
سـنوات  عـدد  بزيـادة  النفقـة  مقـدار  يزيـد  وبحيـث  الـزواج،  سـنوات  1عـدد   .1

الـزواج.
سـن الزوجة، بحيث تنخفض قيمة النفقة بانخفاض سـن الزوجة والعكس   .2

صحيح.
الحالـة االقتصاديـة لـكل مـن الزوجيـن، وذلـك وفًقـا لتقريـر خبـرة حسـابي   .3
مـن  ندبـه  يتـم  الدائـرة  لـدى  المعتمديـن  الخبـراء  أحـد  بإعـداده  يقـوم 

الزوجيـن. مـن  لـكل  االقتصـادي  الوضـع  لتقييـم  المحكمـة 
مـدى مسـاهمة الـزوج فـي الطـالق عن طريق اإلهمـال أو الخطأ أو اقترافه أي   .4

فعـل أدى إلـى الطالق.
تعويـض أي مـن الزوجيـن لآلخـر عـن أي ضـرر مادي أو معنوي لحق به بسـبب   .5

الطالق.
األضـرار الماليـة التـي أصابـت أي مـن الزوجين من جراء توقيـع الطالق باإلرادة   .6

المنفردة.
تكفـل األب )الطليـق( بمصاريـف وتكاليـف حضانة األم لألبنـاء أثناء الحضانة   .7
لمـا يسـفر عنـه  تتجـاوز سـنتين وفًقـا  ال  لفتـرة مؤقتـة  المشـتركة، وذلـك 

تقريـر الخبـرة الحسـابي.
مدى اهتمام الزوجة برعاية األبناء من عدمه.  .8

في كل األحوال، تسقط نفقة الزوجة في حالة زواجها من رجل آخر.  .9

       ويجـوز تقديـم طلـب جديـد لتعديـل النفقـة كل سـنة أو وفًقـا لتغير ظروف 
الحال.

Article (8):Financial claims resulting from divorce

The wife may submit a request to the court after the issuance of the 
divorce decision to obtain an alimony judgment from her ex-husband, and 
any subsequent requests for divorce shall be added before the court using 
the form “Post-divorce Requests Form”

In the event of disagreement regarding the terms or conditions for 
determining such alimony or financial requests, and in determining the 
duration or amount of the maintenance allowance, the Judge may take into 
account the following factors:

1. The length of marriage, as the amount of alimony shall increase as the 
number of years of marriage increases.

2. The age of the wife, so that the value of alimony decreases with the 
decrease in the age of the wife and vice versa.

3. The financial status of each of the spouses, according to a financial 
report prepared by one of ADJD experts appointed by the court to 
assess the financial status of each of the spouses.

4. The extent to which the husband contributed to the divorce through 
negligence or error or his perpetration of any act that led to the divorce.

5. Compensating either spouse for any material or moral damage caused 
to him or her as a result of the divorce.

6. Any financial damage occurred by either spouse as a result of the 
unilateral divorce.

7. The father (divorced) shall guarantee the expenses and costs of the 
mother’s custody of the children during joint custody, for a temporary 
period not exceeding two years, according to the results of the expert 
report.

8. The extent of the wife’s interest in taking care of the children or not.

9. In all cases, the wife’s maintenance is forfeited in the event of her 
marriage to another man.

A new request to amend the alimony may be submitted annually or if there 
is a significant change in circumstances.

القانون رقم 14 لعام 2021
 بشأن قانون األحوال الشخصية لألجانب 

Law No. 14 of 2021
Regarding Family Law for Non-Muslim 

Applicant 2مقدم الطلب 2 

 Address of solicitor’s firm (if applicable)عنوان شركة المحاماة )إن وجدت(

 Name of applicant solicitors firm (if applicable)اسم شركة المحاماة التي تمثل مقدم الطلب )إن وجدت(

االسم بالكامل

:Datedالتاريـخ::Signedالتوقيع: 

Print Full Name
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