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نموذج )7(: نموذج اإلتفاق/ الصلح 

قال تعالى»ال خير في كثير من نجواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو اصالح بين الناس»
صدق اهلل العظيم )النساء 114(

هذه الوثيقة تم التوصل إليها برضى األطراف وبمساعدة الوسيط/ وعليه فإن اإللتزام بهذه الوثيقة 
وتنفيذها جزًأ ال يتجزأ من عملية الوساطة.

الطرف األول:

الطرف الثاني:

وبمساعدة الوسيط/ة:

تم التوصل إلى اتفاق/صلح حول الخالف القائم بين األطراف والذي تشكل مضمونه من:
تمت عملية الوساطة بنجاح، تأكيدًا على أن “ الصلح سيد األحكام “، وقد ساهم طرفي النزاع في 

ايجاد الحلول لنزاعهم وتركزت بنود الحل القائم بين الطرفين في التالي:

جهة اإللتزامالتاريخالحل

لقد تم توضيح عملية الوساطة بشكل مفصل وقد تم قراءة كافة قواعد وضوابط واجراءات عملية 
الوساطة 

إننــي ادرك أن الوســاطة ال تحــل محــل اإلجراءات القانونية المســتقلة أو الصلح العشــائري، وعند 
الضرورة سوف أطلب المشورة القانونية بشأن القضايا المطروحة

شروط أخرى:

وعليه اتفق الطرفان:

الطرف األول                                        الطرف الثاني                                        الوسيط 

تم التوقيع في يوم°_ من شهر............................... عام......20
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