
  

 2005( لسنة 6قانون صندوق النفقة رقم) 

  

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 على القانون األساسي المعدل  بعد اإلطالع

 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء

 7/4/2005يخ وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتار

 أصدرنا القانون التالي:

  

 الفصل األول

 تعاريف وأحكام عامة

 (1مادة)

 في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:

ة للزوجةة أو المعتةدأ أو الولةد أو الوالةدين أو القرية  : كل حكم نهائي صادر عن المحكمةة المختصةة يق ةي بةدفن الن قةحكم النفقة
 المعال.

 : من صدر لصالحه حكم الن قة.المحكوم له

 : من صدر  ده حكم الن قة.المحكوم عليه

 المجلس: مجلس إدارأ الصندوق.

 الصندوق: صندوق الن قة.

  

 (2مادة )

رئةيس مجلةس الةوزراي ويتمتةن بالشخصةية ارعتباريةة ولةه ينشأ بمقت ى أحكام هذا القانون صةندوق يمةمى صةندوق الن قةةب يتبةن 
 موازنة ممتقلة.

  

 (3مادة)

 يكون المقر الرئيمي للصندوق في مدينة القدس ب وله أن ي تح فروعا في أي مدينة أخرى بقرار من مجلس إدارأ الصندوق.

  

 (4مادة )

غي  المحكوم علية أو جهل محل إقامته أو عةدم وجةود مةال يهدف الصندوق إلى  مان تن يذ حكم الن قة الذي يتعذر تن يذه بمب  ت
 ين ذ منه الحكم أو ألي مب  آخر.

  

 لفصل الثانيا

 إدارة الصندوق وآلية عمله

 (5مادة)

 يشرف على إدارأ الصندوق ويديره مجلس إدارأ يتكون من:

 رئيما                 قا ي ق اأ المحاكم الشرعية -1

 نائبا  للرئيس          الشرعية نائ  قا ي ق اأ المحاكم -2

 ع وا                         مدير عام وزارأ العدل -3

 ع وا                        مدير عام وزارأ المالية -4

 ع وا    مدير عام وزارأ العمل والشؤون ارجتماعية -5

 ع وا      مدير عام وزارأ األوقاف والشؤون الدينية -6

 ع وا                   ؤون المرأأممثل عن وزارأ ش -7

أربعة أع اي يمثلون مؤممات المجتمن المدني يختارهم مجلس الوزراي لمدأ ثةال  مةنوات ويةتم تنمةي  كةل ع ةو مةنهم مةن -8
 قبل مؤممته.

  

 (6مادة )

 يختص المجلس بما يلي:

 و ن األنظمة والتعليمات الالزمة لتحقيق أهداف الصندوق.-1

 بين فيه آلية عمله واجتماعاته وكي ية انعقاده وصالحيات المدير العام.و ن نظام داخلي ي-2



 تعيين مدير عام للصندوق من ذوي ارختصاص والخبرأ.-3

 تعيين الموظ ين وإنهاي خدماتهم وفقا  لقانون الخدمة المدنية.-4

 اختيار مدقق حمابات قانوني.-5

 دوق والمصادقة عليها.مناقشة التقارير المقدمة له من قبل مدير عام الصن-6

 اعتماد الحما  الختامي والموازنة المنوية ورفعها للجهات المختصة والمصادقة عليها.-7

 تمثيل الصندوق أمام الق اي وجمين الجهات الرممية وغير الرممية.-8

 امتثمار أموال الصندوق وتنميتها.-9

 أية أمور أخرى تدخل  من أهداف الصندوق واختصاصاته.-10

  

 (7ة)ماد

 على المحكوم له عند التقدم بطل  لالمت ادأ من خدمات الصندوق أن يرفق به الممتندات التالية.

 نمخة مصدقة من حكم الن قة النهائي.-1

 مشروحات من دائرأ التن يذ ت يد بأن حكم الن قة قد تعذر تن يذه بعد امتن اذ جمين اإلجرايات القانونية الالزمة.-2

 طلبها المجلس.أي ممتندات أخرى ي-3

  

 (8مادة)

 وفقا  للقانون يصرف الصندوق وحم  األصول المحامبية المعمول بها في فلمطين للمحكوم له ما ورد في حكم الن قة.-1

 يتم الصرف في مدأ أقصاها خممة عشر يوما  من امتكمال الممتندات المطلوبة.-2

 يتم الصرف طالما كان تن يذ حكم الن قة متعذرا  ويتوقف إذا لم يعد هناك موج  لذلك.-3

  

 (9مادة )
 إذا قررت المحكمة المختصة إلغاي أو تغيير حكم الن قة فعليها إبالغ الصندوق بذلك فورا  ..1

 يقوم الصندوق بتن يذ ما ورد في قرار المحكمة الجديد ويبلغ المحكوم له بذلك ..2

  

 لفصل الثالثا

 الموارد المالية للصندوق

 (10مادة)

 تتكون الموارد المالية للصندوق من :

 رمم بقيمة خممة دنانير أردنية أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا  ي رض على كل زواج أو حجة طالق ..1

 مصادقة على زواج يقدم للمحاكم المختصة . رمم بقيمة دينار أردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانونا  ي رض على كل.2

 األموال التي يحصلها الصندوق من المحكوم عليهم .3

 المنح والهبات والمماعدات.4

 المبالغ المخصصة له من الموازنة المنوية للملطة الوطنية ال لمطينية ..5

  

 (11مادة )
ير( من كةل عةام وتنتهةى فةي الحةادي والثالثةين مةن شةهر كةانون تبدأ المنة المالية للصندوق في األول من شهر كانون ثاني )ينا.1

 أول )ديممبر( من ن س العام .

 تبدأ المنة األولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية شهر ديممبر من ن س العام ..2

  

 (12مادة )
 حامبية القانونية المعمول بها في فلمطين .يتم تنظيم الدفاتر والمجالت الالزمة للصندوق وارحت اظ ها وفقا  لألصول الم.1

 يقدم مدقق الحمابات القانوني تقريرا  كامال  خالل شهرين من انتهاي المنة المالية إلى مجلس اإلدارأ ..2

 يخ ن الصندوق لمراقبة ديوان الرقابة المالية واإلدارية .3

  

 الفصل الرابع

 االستيفاء من المحكوم عليه

 (13مادة )

لحق في اتخاذ اإلجرايات القانونية الالزمة بما فيها رفن الق ةايا لةدى المحةاكم المختصةة وذلةك رمةتي اي األمةوال التةي للصندوق ا
 دفعها عن المحكوم عليهم .

  



 (14مادة )
 يقوم الصندوق بالرجوع على المحكوم عليه بقيمة المبالغ التي تم صرفها.1

من قيمة المبلغ الذي تم صرفه وكذلك مصاريف الدعوى وأتعا  المحامةاأ  %5بة يمتوفى من المحكوم عليه غرامة مالية بنم  .2
. 

  

 (15مادة) 

 على المحكوم له إعادأ أموال الصندوق التي امتلمها بدون وجه تأخير.1

عملةة المتداولةة يعاق  من لم يعد تلك الموال بالحبس مدأ أقصاها شهر أو بغرامة مالية قدرها مائة دينار أردني أو ما يعادلهةا بال.2
 قانونا  أو بكلتا العقوبتين من إعادأ الموال التي تملمها . 

  

 الفصل الخامس

 أحكام ختامية

 (16مادة )

 في حالة حل الصندوق تؤول أمواله إلى خزينة العامة للملطة الوطنية ال لمطينية 

  

 (17مادة )

 لتن يذية الالزمة لتن يذ أحكام هذا القانون .يصدر مجلس الوزراي بناي على تنمي  من مجلس اإلدارأ الالئحة ا

  

 (18مادة )

 يلغي كل ما يتعارض من أحكام هذا القانون

  

 (19مادة )

تن يذ أحكام هذا القانونب ويعمل به بعد ثالثين يوما  من تةاريخ نشةره فةي الجريةدأ  -كل فيما يخصه  -على جمين الجهات المختصة 
 الرممية .

  
 م 2005/إبريل/ 26 بتاريخ صدر في مدينة رام هللا

 هـ  1426/ربيع أول/ 17الموافق 
   

محمود                                                                                                                                         
 عباس

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس                                                                                                                                          
 السلطة الوطنية الفلسطينية 

  

 


