
 عقد تخارج من تركة
 طرف أول : )الخارج ( ....................

 طرف ثاني : بقّية /أو من ورثة المرحوم وهم :
 تمهيد

لما كان الطرفان من ورثة المرحوم ......... وتستحق األم السدس شرعاً والزوجة الثمن والباايي لاالو د لكا كر 
 مثل حظ األنثيين .

ماان التركاة وكاان الطاارف  ------خاروج عان نبايبي فااي ها ك التركاة لقاا  وكاان الطارف األول رااباا فااي ال
 الثاني راابا في مبالحتي عكى ه ا الّنبيب وفق ما  كر .

 فقد اتفق الطرفان وهما بكامل األهكّية المعتبرة شرعا ويانونا عكى ما يكي :
 تعتبر مقدمة ه ا العقد جز ا  يتجزّأ مني . -1
مبالحة يطعّية   رجوع فيها و  نكول عكى خروج الطارف األول لمباكحة الطارف تخارج الطرفان وتبالحا  -2

الثاني القابل ب لك عن كامل نبيبي في تركاة المرحاوم ... الباالل السادس مان التركاة بماا لهاا مان حقاوق وماا 
 عكيها من التزامات شامال  لك

-ما عكيها وما سيظهر في المستقبل لقاا  النقود والمنقو ت والعقارات وسائر الحقوق وما هو ظاهر مما لها و 
مان أمااوال التركااة يبلااي الطارف األول ماان الطاارف الثااني عنااد التوييا  عكااى ها ا العقااد   و أبااارأ ت  -----

  ّمتهم من حبتها إبرا  شامال مسقطا كل حّق ودعوى وطكب .
ة ويعااد حسااب المساا لة تاوّزع ساهام الطاارف فاي التركاة عكااى أفاراد الطارف الثاااني بحساب ساهامهم ا رثياا -3

 ا رثّية في لو   لك .
يلامن الطارف األول لكطارف الثااني عادم وجاود مااان  يمنعاي مان اترا أو ا نتقاال أو يحجاب عناي نباايبي  -4

المتخارج عني كال أو جز ا وأيّر ب ني لم يتّبرف ب ي جز  من ه ا النبيب ولم يستوف أي دين لكتركاة ولام ياف 
 أيدين عكيها .

حل الطرف األول محل الطرف الثاني في التركة بما لها من حقاوق وماا عكيهاا مان التزاماات وفاي الادعاوى  -5
واألحكام والعقود والقيود واتشارات المتعّكقة بها وسّكط يدك عكى نبيبي منها لكتباّرف باي تباّرف المالاك بمككاي 

 من تاريخ ه ا العقد .
األول من تعويض اللرر األدباي عان وفااة موّرثاي مان جارّا  حاادا    يدخل في ه ا التخارج نبيب الطرف -6

 ... وك لك التعويض المخّبص من نقابة ... ألسرة الموّرا وحّقي التقاعدي .
يق  عكى عاتق الطرف الثاني جمي  اللرائب والرسوم المالية والبكدية والغرامات والتساويات المترتّباة عكاى  - 7

التخااارج خابااة لارائب التركااات المترتبااة عكااى نباايب الطاارف األول المتخااارج  التركاة وموجوداتهااا وعكااى هاا ا
 عكيي وعكى ه ا العقد .

 يعتبر أفراد الطرف الثّاني حيال الطرف األّول متكافكين متلامنين في جمي  التزاماتهم بموجب ه ا العقد -8
ن مالاي الخااّص والتازم الطارف األول التزم الطرف الثاني بإجرا  معامكة التخارج ودفا  نفقاتهاا ورساومها ما -9

 بإيرارها حال دعوتي ل لك .
 أسقط كل مكل طرف تجاك اآلخر كل حّق ودعوى وطكب يتعّكق بالغبن . -11



أيّر الطرف الثاني بعكمي التام النافي لكجهالة بجمي  محتويات النبايب المتخاارج عكياي ويبولاي المخارجاة  -11
في الّرجاوع عكاى الطارف األول با ي شاي  نتيجاة أي اساتحقاق كّكاي أو جزئاي  عكيي بحالتي الراهنة مسقطا حّقي

 أو عيب أو نقص أو أي سبب آخر إسقاطا شامال كل حق ودعوى وطكب .
 حرر ه ا العقد من نسختين احتفظ كل طرف نسخة مني لكعمل بموجبي  -12

 الطرف األول                        الطرف الثاني                 
 


