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  :مـقدمــة

واصلت إدارة الصندوق وبخطى واثقة عملية  استكماًال لمسيرة مأسسة صندوق النفقة وضمان استدامته،
التطوير البنيوي للصندوق بشكل متوازي مع رفع الوعي المجتمعي بدور الصندوق وخدماته، وذلك انطالقا 

المعدل لقانون صندوق النفقة، والذي وسع من  2015لسنة  12من ترجمة األثر المالي للقرار بقانون رقم 
ما مقداره مبلغ  2017جمالي إيرادات الصندوق في العام نطاق موارد الصندوق، حيث بلغت إ

وهنا يجدر  ،)7,390,057(والتي بلغت  2016مقارنة بإجمالي إيرادات الصندوق في العام ) 8,743,926(
القول أيضًا أن الصندوق أصبح أقرب للنهوض بواجباته تجاه الفئات المستهدفة من خالل صرف الجزء 
األكبر من المستحقات المتراكمة للمستفيدات والمستفيدين في السنوات السابقة نتيجة ضعف موارد الصندوق 

تسديد كافة  2017يله، حيث شهد العام بالمقارنة بالمهام الملقاة على عاتقه وفقا للقانون الناظم لتشك
المستحقات المالية للفئات المستهدفة عن السنة المنصرمة باإلضافة لتغطية جزء من المستحقات المتراكمة  

  . تخص فترات سابقه 5حواله شهرية منها  17بواقع ) %20(بنسبة 

يز عناصر النزاهة والشفافية في كما وشهدت السنة المنصرمة تقدمًا واضحًا على صعيد العمل اإلداري وتعز 
و من خالل التعاون والتنسيق مع عدد . عمل الصندوق، من خالل شراء مقر للصندوق في مدينه نابلس

 36كبير من المؤسسات القاعدية للتوعية بخدمات الصندوق والسعي لوصول هذه الخدمات لمستحقيها بواقع 
يز الشراكة مع الجهات المعنية بعمل الصندوق وخاصة ورشه عمل موزعه في الضفة الغربية، ومن خالل تعز 

كة مع وزاره الخارجية باإلضافة للمؤسسة الشرطية ومع دوائر التنفيذ ومع سلطة النقد اعلى صعيد الشر 
ومراقب الشركات، والذي انعكس على زيادة نسبة تحصيل أموال الصندوق من المحكوم عليهم والتي 

في العام ) 356,998.13(مقارنة بمبلغ  2016في العام ) 466,097.25(مقارنة مع (744,028)بلغت
2015 .  
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، كان التحدي األبرز هو 2017وعلى مستوى التحديات التي واجهت الصندوق في السنة المالية واإلدارية 
 المبالغ المتراكمة للفئات المستفيدة عن السنوات السابقة والتي لربما تحتاج لعدة سنوات قادمة للتخلص منها
بشكل نهائي، واالنتقال إلى حالة الفائض وتوجيهه في إعادة االستثمار اآلمن ألموال الصندوق وتنميتها في 

باإلضافة الى االنخفاض . المستقبل، والوصول إلى جميع الفئات التي تستحق االستفادة من خدمات الصندوق
  . رالمتوقع في ايرادات المحاكم الشرعية نتيجة لتذبذب سعر صرف الدينا
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  :ملــخص تــنـفيذي

تــــــم تقســــــيم التقريــــــر إلــــــى أربعــــــة ) 2017-2014(وفقــــــًا لمــــــا تــــــم تبنيــــــه فــــــي الخطــــــة اإلســــــتراتيجية لألعــــــوام 
  :أقسام تغطي كل منها غاية من غايات الصندوق وهي

 .دفع جميع أحكام النفقات المحكوم لها من جهات االختصاص لمستحقيها: الغاية األولى •
تحســــــين نوعيــــــة خــــــدمات الصــــــندوق المقدمــــــة للفئــــــات المســــــتفيدة لتمكينهــــــا للــــــدفاع  :الغايــــــة الثانيــــــة •

 .عن والمطالبة بحقوقها
 .استرداد األموال المدفوعة: الغاية الثالثة •
 .استدامة الصندوق: الغاية الرابـــعة •

  
ارتباطــــــًا بالغايــــــة األولــــــى للصــــــندوق، تــــــم تغطيــــــة قيمــــــة نفقــــــات محكــــــوم بهــــــا ومتعــــــذر تنفيــــــذها ألكثــــــر مــــــن 

ــــــــار الســــــــن، وبقيمــــــــٍة بلغــــــــت ) 14,882( ــــــــال والنســــــــاء وكب ) 4,275,548(مســــــــتفيد ومســــــــتفيدة مــــــــن األطف
ـــــم  ـــــى صـــــعيد اســـــتدامة الصـــــندوق والحوكمـــــة ت ـــــة المعمـــــول بهـــــا، وعل ـــــانون واألنظمـــــة اإلداري ـــــًا للق شـــــيكل وفق

ـــــــغ  ـــــــيهم، بنســـــــبة ) 744,028.78(اســـــــترداد مبل ـــــــغ المصـــــــروف % 17شـــــــيقل مـــــــن المحكـــــــوم عل مـــــــن المبل
قياســــــًا فــــــي رصــــــيد الــــــذمم فــــــي نهايــــــة العــــــام، كاســــــتردادات مــــــن المحكــــــوم % 5.43، وبنســــــبة خــــــالل العــــــام

علـــــيهم بالـــــدفع وفقـــــًا للقـــــانون وبنـــــاًء علـــــى نظـــــام تســـــويات، وكمـــــا تـــــم مراعـــــاة اتخـــــاذ جميـــــع اإلجـــــراءات بمـــــا 
مــــن وتحقيقــــًا للغايــــة الثانيــــة، دعــــم وتمكــــين الفئــــات المســــتفيدة . ينســــجم مــــع دليــــل السياســــات ونظــــام األرشــــفة

ــــة للفئــــات المســــتفيدة منــــه، مــــن خــــالل تــــوفير  ــــى تــــوفير ســــلة خــــدمات متكامل الصــــندوق، ســــعى الصــــندوق إل
ــــــة، قانونيــــــة ــــــرادات الكليــــــة للصــــــندوق مــــــا مجموعــــــه . خــــــدمات صــــــحية، اجتماعي  8,743,926وبلغــــــت اإلي

 1,837,614.57شــــــيقل خــــــالل العــــــام، فــــــي حــــــين بلغــــــت المصــــــاريف التشــــــغيلية واإلداريــــــة مــــــا مجموعــــــه 
شـــــــــــيقل مشـــــــــــكلة انحرافـــــــــــًا ايجابيـــــــــــًا  بمبلـــــــــــغ  3,581,808.40وكانـــــــــــت المصـــــــــــاريف المتوقعـــــــــــة  .شـــــــــــيقل

ونســــــبة المصــــــاريف ، )المصــــــاريف الفعليــــــة إلــــــى المتوقعــــــة% (48شــــــيقل ونســــــبة بلغــــــت  1,744,193.83



 

، والشــــــكل أدنــــــاه يوضــــــح االتجــــــاه العــــــام للمصــــــاريف الكليــــــة، 

  

 

ــــــــم صــــــــرف مــــــــا مجموعــــــــه  ــــــــد ت ــــــــة مــــــــع   4,275,548أمــــــــا فيمــــــــا يتعلــــــــق بالصــــــــرف للمســــــــتفيدات فق مقارن
شــــــيقل خــــــالل  1,405,385.56فــــــي حــــــين تــــــم صــــــرف مبلــــــغ 

ه فـــــــي عـــــــام شـــــــيقل ومـــــــا تـــــــم صـــــــرف 
ــــــــة مــــــــع مبلــــــــغ  شــــــــيقل صــــــــرفت 1,445,558.33شــــــــيقل مقارن

ـــــغ  شـــــيقل، وعـــــن  882,858.09مبل
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، والشــــــكل أدنــــــاه يوضــــــح االتجــــــاه العــــــام للمصــــــاريف الكليــــــة، %21الكليــــــة الفعليــــــة إلــــــى اإليــــــرادات شــــــكلت 
  :ليه يوضح االتجاه العام لإليرادات الكلية

  

ــــــــم صــــــــرف مــــــــا مجموعــــــــه  ــــــــد ت أمــــــــا فيمــــــــا يتعلــــــــق بالصــــــــرف للمســــــــتفيدات فق
فــــــي حــــــين تــــــم صــــــرف مبلــــــغ  2016شــــــيقل فــــــي ســــــنة 

شـــــــيقل ومـــــــا تـــــــم صـــــــرف 1,113,338.91مـــــــا مجموعـــــــه  2014وخـــــــالل عـــــــام 
ــــــــة مــــــــع مبلــــــــغ 1,063,916.78كــــــــان مجموعــــــــه   شــــــــيقل مقارن

ـــــادة فـــــي الصـــــرف عـــــن .  ـــــاك زي ـــــغ  2016ونجـــــد أن هن مبل

الكليــــــة الفعليــــــة إلــــــى اإليــــــرادات شــــــكلت 
ليه يوضح االتجاه العام لإليرادات الكليةوالشكل الذي ي

ــــــــم صــــــــرف مــــــــا مجموعــــــــه  ــــــــد ت أمــــــــا فيمــــــــا يتعلــــــــق بالصــــــــرف للمســــــــتفيدات فق
شــــــيقل فــــــي ســــــنة  3,392,689.91

وخـــــــالل عـــــــام  ،2015ســـــــنة 
كــــــــان مجموعــــــــه   2013

. 2012فـــــي ســـــنة 



 

، وعــــــــــن 3,162,209.09مبلــــــــــغ  2014
مـــــــــــــــــا مجموعـــــــــــــــــه   2012ل، وزيـــــــــــــــــادة عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــنة 

شـــــــهر خـــــــالل  17هـــــــذا مـــــــع العلـــــــم أن الحـــــــديث هنـــــــا عـــــــن صـــــــرف مســـــــتحقات 
 5و 2017شـــــهر تخـــــص ســـــنة  12
أشــــــــهر مـــــــن الــــــــديون  3و  2016شـــــــهر تخــــــــص ســـــــنة 

 6ومســـــتحقات  2015أشـــــهر فـــــي ســـــنة 
  .2012أشهر في سنة 

 

 .2015متزايد من عام 

وبخصــــــوص المبــــــالغ المصــــــروفة للمســــــتفيدات مــــــن ناحيــــــة مطلقــــــة فهــــــي بصــــــعود وتزايــــــد، والشــــــكل التــــــالي 
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2014شــــــــــيقل، وعــــــــــن ســــــــــنة  2,870,162.44بمبلــــــــــغ 
ل، وزيـــــــــــــــــادة عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــنة شـــــــــــــــــيق 3,211,631.22مبلـــــــــــــــــغ 
هـــــــذا مـــــــع العلـــــــم أن الحـــــــديث هنـــــــا عـــــــن صـــــــرف مســـــــتحقات . شـــــــيقل

ـــــة بمســـــتحقات  12، منهـــــا 2016شـــــهر فـــــي ســـــنة  15مقارن
شـــــــهر تخــــــــص ســـــــنة  12أشـــــــهر تخـــــــص فتــــــــرات ســـــــابقة، مقارنــــــــة مـــــــع 

أشـــــهر فـــــي ســـــنة  6راكمـــــة لصـــــالح المســـــتفيدات مـــــن فتـــــرات ســـــابقة، ومســـــتحقات 
أشهر في سنة  10و  2013أشهر في سنة  8، ومستحقات 2014

  :والشكل أدناه يوضح االتجاه العام للصرف للمستفيدات

متزايد من عام ومن خالل قراءة الشكل أعاله نالحظ أن المنحى صاعد بشكل 

وبخصــــــوص المبــــــالغ المصــــــروفة للمســــــتفيدات مــــــن ناحيــــــة مطلقــــــة فهــــــي بصــــــعود وتزايــــــد، والشــــــكل التــــــالي 

بمبلــــــــــغ  2015ســــــــــنة  
مبلـــــــــــــــــغ  2013ســـــــــــــــــنة 

شـــــــيقل 2,829,989.67
ـــــة بمســـــتحقات  2017العـــــام  مقارن

أشـــــــهر تخـــــــص فتــــــــرات ســـــــابقة، مقارنــــــــة مـــــــع 
راكمـــــة لصـــــالح المســـــتفيدات مـــــن فتـــــرات ســـــابقة، ومســـــتحقات المت

2014أشهر في سنة 

والشكل أدناه يوضح االتجاه العام للصرف للمستفيدات

ومن خالل قراءة الشكل أعاله نالحظ أن المنحى صاعد بشكل 

وبخصــــــوص المبــــــالغ المصــــــروفة للمســــــتفيدات مــــــن ناحيــــــة مطلقــــــة فهــــــي بصــــــعود وتزايــــــد، والشــــــكل التــــــالي 
  :يوضح ذلك



 

 

ــــــع  ــــــى مــــــدار ثــــــالث ســــــنوات بواق شــــــهر  17ونتيجــــــة األزمــــــة الماليــــــة، تراكمــــــت مســــــتحقات للمســــــتفيدات عل
أشــــهر  3ت متــــأخرة عــــن مليــــون شــــيقل حيــــث تــــم صــــرف مســــتحقا

ليصـــــبح المبلـــــغ المســـــتحق للمســـــتفيدات متـــــأخر الصـــــرف 

ــــــث أن  ــــــى جــــــدولتها جــــــاري، حي ــــــأخرة الصــــــرف، فــــــإن العمــــــل عل ــــــق بمســــــتحقات المســــــتفيدات مت وفيمــــــا يتعل
ف المســــــتحقات المتــــــأخرة مـــــــرتبط األولويــــــة فــــــي الصــــــرف بشــــــكل منــــــتظم تكـــــــون للحوالــــــة الشــــــهرية، وصــــــر 

بمـــــدى تـــــوفر الســـــيولة النقديـــــة فـــــي الصـــــندوق، حيـــــث ســـــيتم صـــــرف المســـــتحقات علـــــى مراحـــــل تمتـــــد ألربـــــع 
ـــــون  ـــــى حـــــوالي الملي ـــــغ يصـــــل إل ـــــث يصـــــرف كـــــل ســـــنة عـــــن أربعـــــة أشـــــهر وبمبل ـــــع الســـــنة، بحي ســـــنوات ورب

و الحوالــــــة شــــــيقل، وذلــــــك لضــــــمان عــــــدم وقــــــوع الصــــــندوق فــــــي أزمــــــة ســــــيولة، أي أن مــــــا ســــــيتم صــــــرفه هــــــ
 . خرةالشهرية بشكل منتظم وكل ثالثة أشهر يصرف حوالة من المستحقات المتأ
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ــــــع  ــــــى مــــــدار ثــــــالث ســــــنوات بواق ونتيجــــــة األزمــــــة الماليــــــة، تراكمــــــت مســــــتحقات للمســــــتفيدات عل
مليــــون شــــيقل حيــــث تــــم صــــرف مســــتحقا 4.5وبمبلــــغ إجمــــالي يصــــل إلــــى حــــوالي 

ليصـــــبح المبلـــــغ المســـــتحق للمســـــتفيدات متـــــأخر الصـــــرف  2017أشـــــهر فـــــي عـــــام  5و  2016
  .ما يقارب مليونين شيقل

ــــــث أن  ــــــى جــــــدولتها جــــــاري، حي ــــــأخرة الصــــــرف، فــــــإن العمــــــل عل ــــــق بمســــــتحقات المســــــتفيدات مت وفيمــــــا يتعل
األولويــــــة فــــــي الصــــــرف بشــــــكل منــــــتظم تكـــــــون للحوالــــــة الشــــــهرية، وصــــــر 

بمـــــدى تـــــوفر الســـــيولة النقديـــــة فـــــي الصـــــندوق، حيـــــث ســـــيتم صـــــرف المســـــتحقات علـــــى مراحـــــل تمتـــــد ألربـــــع 
ـــــون  ـــــى حـــــوالي الملي ـــــغ يصـــــل إل ـــــث يصـــــرف كـــــل ســـــنة عـــــن أربعـــــة أشـــــهر وبمبل ـــــع الســـــنة، بحي ســـــنوات ورب

شــــــيقل، وذلــــــك لضــــــمان عــــــدم وقــــــوع الصــــــندوق فــــــي أزمــــــة ســــــيولة، أي أن مــــــا ســــــيتم صــــــرفه هــــــ
الشهرية بشكل منتظم وكل ثالثة أشهر يصرف حوالة من المستحقات المتأ

ــــــع  ــــــى مــــــدار ثــــــالث ســــــنوات بواق ونتيجــــــة األزمــــــة الماليــــــة، تراكمــــــت مســــــتحقات للمســــــتفيدات عل
وبمبلــــغ إجمــــالي يصــــل إلــــى حــــوالي 

2016خـــــالل عـــــام 
ما يقارب مليونين شيقل

ــــــث أن  ــــــى جــــــدولتها جــــــاري، حي ــــــأخرة الصــــــرف، فــــــإن العمــــــل عل ــــــق بمســــــتحقات المســــــتفيدات مت وفيمــــــا يتعل
األولويــــــة فــــــي الصــــــرف بشــــــكل منــــــتظم تكـــــــون للحوالــــــة الشــــــهرية، وصــــــر 

بمـــــدى تـــــوفر الســـــيولة النقديـــــة فـــــي الصـــــندوق، حيـــــث ســـــيتم صـــــرف المســـــتحقات علـــــى مراحـــــل تمتـــــد ألربـــــع 
ـــــون  ـــــى حـــــوالي الملي ـــــغ يصـــــل إل ـــــث يصـــــرف كـــــل ســـــنة عـــــن أربعـــــة أشـــــهر وبمبل ـــــع الســـــنة، بحي ســـــنوات ورب

شــــــيقل، وذلــــــك لضــــــمان عــــــدم وقــــــوع الصــــــندوق فــــــي أزمــــــة ســــــيولة، أي أن مــــــا ســــــيتم صــــــرفه هــــــ
الشهرية بشكل منتظم وكل ثالثة أشهر يصرف حوالة من المستحقات المتأ
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  التـــــقريــــــــــــــــــر اإلداري والمــــــــالي

  : 2017أقسام التقرير اإلداري والمالي للعام 

، 2017يتناول التقرير البيانات المالية وأهم األنشطة التي نفذها صندوق النفقة الفلسطيني في السنة المالية 
  : حيث تم تقسيم التقرير وفقًا للغايات التي أنشأ من أجلها الصندوق، نتناولها فيما يلي

  

ــــــى ـــــــة األول ــــــ :الغـــــــــايــــــــــ ـــــــع أحكـــــــــــ ـــــــع جميــــــ ـــــــوم لهــــــا مــــــن دفــــ ـــــــات المحكــــ ـام النفقــــ

  جــــــهات االختصاص لمســـــتحقيــها

  ضـــمان وصــــــول الصــــــندوق للفئــــة المســــتفيدة: أوالً 

 . ملف تنفيذي 646مستفيدًا ومستفيدة من خالل  14882قدم الصندوق خدماته خالل العام الى 

هن بالصـــــــندوق تبـــــــين بـــــــأن التحويـــــــل مـــــــن قبـــــــل المحـــــــامين وعنـــــــد ســـــــؤال المســـــــتفيدات عـــــــن كيفيـــــــة معـــــــرفت
، تلــــــى ذلــــــك التحويــــــل مــــــن قبــــــل المحــــــاكم %24.2والمحاميــــــات قــــــد احتــــــل الصــــــدارة حيــــــث بلغــــــت النســــــبة 

مـــــــن المســـــــتفيدات، وأيضـــــــًا مؤسســـــــات حكوميـــــــة ومؤسســـــــات % 14.9الشـــــــرعية التـــــــي حولـــــــت مـــــــا نســـــــبته 
والجـــــدول أدنـــــاه يوضـــــح . مـــــن المســـــتفيدات %46، وبـــــاقي الجهـــــات حولـــــت %14.9مجتمـــــع مـــــدني بنســـــبة 

  :جهات التحويل

  

  جهات التــــحويـــل للصــــــندوق): 1(جدول رقم 

  نسبة التحويل  جهة التحويل #

  %24.2  المحامين والمحاميات  1
  %14.9  المحاكم الشرعية  2
  %14.9  مؤسسات حكومية وغير حكومية  3
  %14.2  معارف وأصدقاء  4

  %13.6  دوائر التنفيذ  5



 

10.5%  
4.9%  
2.4%  

وبـــــالنظر إلـــــى أنـــــواع النفقـــــة للمســـــتفيدات الجديـــــدات وجـــــدنا أن أعلـــــى نســـــبة 
ونفقــــــة  %13.72و نفقــــــة الزوجــــــات بلغــــــت نســــــبتها 

وهــــــي تشــــــمل نفقــــــة % 0.5وبــــــاقي أنــــــواع النفقــــــات 
ـــــغ إجمـــــالي  ـــــل مـــــن خـــــدمات الصـــــندوق، و بمبل طف

شــــــــيقل تقريبــــــــًا شــــــــهريًا، فــــــــي حــــــــين  
شـــــيقل  820.401.44ســـــيدة مـــــن خـــــدمات الصـــــندوق نفقـــــة زوجـــــة وبمبلـــــغ إجمـــــالي بلـــــغ 

شـــــيقل تقريبـــــًا للمســـــتفيدة، وهنـــــا البـــــد مـــــن التـــــذكير بأنـــــه تـــــم الصـــــرف عـــــن 
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  ورشات توعية من قبل الصندوق  6

  إعالم  7
  الشرطة 8

وبـــــالنظر إلـــــى أنـــــواع النفقـــــة للمســـــتفيدات الجديـــــدات وجـــــدنا أن أعلـــــى نســـــبة : المســـــتفيدات وأنـــــواع النفقـــــة
و نفقــــــة الزوجــــــات بلغــــــت نســــــبتها % 77.73كانــــــت لصــــــالح نفقــــــة األبنــــــاء والتــــــي بلغــــــت 

وبــــــاقي أنــــــواع النفقــــــات % 3.49، نفقــــــة حضــــــانة 4.6المســــــكن بلغــــــت نســــــبتها 
ـــــة اســـــتفاد .  ـــــام المطلق ـــــغ إجمـــــالي  11,540وباألرق ـــــل مـــــن خـــــدمات الصـــــندوق، و بمبل طف

 265.94شــــــــيقل وبمتوســــــــط صــــــــرف للطفــــــــل  3.068.999.63
ســـــيدة مـــــن خـــــدمات الصـــــندوق نفقـــــة زوجـــــة وبمبلـــــغ إجمـــــالي بلـــــغ 

شـــــيقل تقريبـــــًا للمســـــتفيدة، وهنـــــا البـــــد مـــــن التـــــذكير بأنـــــه تـــــم الصـــــرف عـــــن  401.37وبمتوســـــط وصـــــل إلـــــى
  .شهر، والجدول أدناه يوضح األرقام المذكورة أعاله

  :والشكل أدناه يوضح أنواع النفقات

6

7

8
  

المســـــتفيدات وأنـــــواع النفقـــــة

كانــــــت لصــــــالح نفقــــــة األبنــــــاء والتــــــي بلغــــــت 
المســــــكن بلغــــــت نســــــبتها 

ـــــيم ـــــدين والتعل . الوال
3.068.999.63بلــــــــغ 

ســـــيدة مـــــن خـــــدمات الصـــــندوق نفقـــــة زوجـــــة وبمبلـــــغ إجمـــــالي بلـــــغ  2044ت اســـــتفاد
وبمتوســـــط وصـــــل إلـــــى

شهر، والجدول أدناه يوضح األرقام المذكورة أعاله 17

والشكل أدناه يوضح أنواع النفقات



 

  

ــــــف الواحــــــد مــــــا مجموعــــــه  ــــــغ متوســــــط الصــــــرف للمل شــــــيقل وكــــــان  872بل

 17شــــــيقل بواقــــــع  4,275,548بلــــــغ مجمــــــوع المبلــــــغ المصــــــروف للمســــــتفيدات خــــــالل العــــــام مــــــا مجموعــــــة 
بواقـــــــع   2016شـــــــيقل فـــــــي عـــــــام  3,392,689.91

ـــــي ســـــنة  ـــــغ  2015شـــــيقل، فـــــي حـــــين صـــــرف ف مبل
شـــــيقل، فـــــي حــــــين تـــــم صــــــرف  234,231

شــــــــيقل، ومــــــــا مجموعــــــــه  185,556
والجـــــدول أدنـــــاه يوضـــــح الصـــــرف . شـــــيقل

9 

ــــــة ــــــام النفق ــــــف الواحــــــد مــــــا مجموعــــــه :وأحك ــــــغ متوســــــط الصــــــرف للمل بل
  .شيقل336متوسط الصرف لألحكام المختلفة من النفقات 

  :صـــــندوق النــفقــــة والمســـــــــــتفيدات

بلــــــغ مجمــــــوع المبلــــــغ المصــــــروف للمســــــتفيدات خــــــالل العــــــام مــــــا مجموعــــــة 
3,392,689.91شـــــــيقل مقارنـــــــة مـــــــع  251,502.82

ـــــة  ـــــة وبمتوســـــط صـــــرف للحوال ـــــي ســـــنة  226,179.32حوال شـــــيقل، فـــــي حـــــين صـــــرف ف
234,231شـــــيقل بواقـــــع ســــــت حـــــواالت، وبمتوســـــط بلــــــغ 

185,556توســــــــط بلــــــــغ وبم 2014شــــــــيقل فــــــــي عــــــــام 1113339
ـــــغ  2013شـــــيقل فـــــي عـــــام  شـــــيقل152,000بمتوســـــط بل

  

ــــــة المســــــتفيدات ــــــام النفق وأحك

متوسط الصرف لألحكام المختلفة من النفقات 
صـــــندوق النــفقــــة والمســـــــــــتفيدات

بلــــــغ مجمــــــوع المبلــــــغ المصــــــروف للمســــــتفيدات خــــــالل العــــــام مــــــا مجموعــــــة 
251,502.82بمتوســـــــط  حوالـــــــة

ـــــة  15 ـــــة وبمتوســـــط صـــــرف للحوال حوال
شـــــيقل بواقـــــع ســــــت حـــــواالت، وبمتوســـــط بلــــــغ 1,405,385.56

1113339مــــــــا مجموعــــــــه 
شـــــيقل فـــــي عـــــام  1,063,917

  :للمستفيدات



 

  الصـــرف للمســــــتفيـدات

 

241%

126%

  .أدناه نالحظ أن المنحى آخذ بالصعود وبشكل متزايد

  

وبخصــــوص المبــــالغ المنفقــــة للمســـــتفيدات مــــن ناحيــــة مطلقـــــة فهــــي بصــــعود وتزايـــــد والشــــكل التــــالي يوضـــــح 
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الصـــرف للمســــــتفيـدات): 2(جدول رقم 

 الصرف للمستفيدات

1405386 2015 
241% 3392690 2016 
126% 4275548 2017 

أدناه نالحظ أن المنحى آخذ بالصعود وبشكل متزايدومن خالل قراءة الشكل 

وبخصــــوص المبــــالغ المنفقــــة للمســـــتفيدات مــــن ناحيــــة مطلقـــــة فهــــي بصــــعود وتزايـــــد والشــــكل التــــالي يوضـــــح 

  

ومن خالل قراءة الشكل 

وبخصــــوص المبــــالغ المنفقــــة للمســـــتفيدات مــــن ناحيــــة مطلقـــــة فهــــي بصــــعود وتزايـــــد والشــــكل التــــالي يوضـــــح 
  :ذلك



 

  مقارنة أرصــــــــدة المســــــــــــــــتفيـــــدات

 النسبة

  

150.54%

140.77%
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  .ومن الشكل أعاله نالحظ القفزات في الصرف للمستفيدات

  :والجدول أدناه يوضح مبالغ األرصدة

مقارنة أرصــــــــدة المســــــــــــــــتفيـــــدات ):3(جدول رقم 

 ارصدة المستفيدات

النسبة  السنة الرصيد
6459846 2015 

150.54% 9724508 2016 
140.77% 13689663 2017 

  :واالتجاه العام ألرصدة الذمم تصاعدي كما يظهر من المنحنى أدناه

ومن الشكل أعاله نالحظ القفزات في الصرف للمستفيدات

والجدول أدناه يوضح مبالغ األرصدة

  

  
واالتجاه العام ألرصدة الذمم تصاعدي كما يظهر من المنحنى أدناه



 

ـــــغ  ـــــة كـــــل عـــــام نجـــــد أن المبل وأرصـــــدة المســـــتفيدات فـــــي نهاي
ـــــوط  ـــــم عـــــادت إلـــــى الهب ـــــدأت باالرتفـــــاع ومـــــن ث بالقيمـــــة المطلقـــــة فـــــي تزايـــــد فـــــي حـــــين نالحـــــظ أن النســـــبة ب
وجـــــدول المقارنـــــة مـــــا بـــــين األرصـــــدة والتحصـــــيالت يوضـــــح ذلـــــك كمـــــا هـــــو مـــــدرج 

  أرصدة المستفيدات ومقارنتها بالتحصيالت

 النسبة

5.53% 

4.79% 

5.43% 

  

12 

ـــــين التحصـــــيالت ـــــة مـــــا ب ـــــغ  وٕاذا مـــــا تمـــــت المقارن ـــــة كـــــل عـــــام نجـــــد أن المبل وأرصـــــدة المســـــتفيدات فـــــي نهاي
ـــــوط  ـــــم عـــــادت إلـــــى الهب ـــــدأت باالرتفـــــاع ومـــــن ث بالقيمـــــة المطلقـــــة فـــــي تزايـــــد فـــــي حـــــين نالحـــــظ أن النســـــبة ب

وجـــــدول المقارنـــــة مـــــا بـــــين األرصـــــدة والتحصـــــيالت يوضـــــح ذلـــــك كمـــــا هـــــو مـــــدرج ) تزايـــــد بنســـــبة متناقصـــــة

أرصدة المستفيدات ومقارنتها بالتحصيالت ):4(جدول رقم 

 التحصيالت مقابل االرصدة

 السنة التحصيل الرصيد

6459846.13 356998.13 2015 

9724507.67 466097.25 2016 

13689663.11 744028.78 2017 

ـــــين التحصـــــيالت ـــــة مـــــا ب وٕاذا مـــــا تمـــــت المقارن
ـــــوط  ـــــم عـــــادت إلـــــى الهب ـــــدأت باالرتفـــــاع ومـــــن ث بالقيمـــــة المطلقـــــة فـــــي تزايـــــد فـــــي حـــــين نالحـــــظ أن النســـــبة ب

تزايـــــد بنســـــبة متناقصـــــة(
 :أدناه
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  أنــــــظمة وٕاجـــــراءات مؤســــســـــية تشـــــــــمل معايـــيــر االختيار والـــــدفـع :ثانيــــاً 

تتــــوافر فــــي جميــــع الملفــــات المقدمــــة للصــــندوق والتــــي تســــتفيد منــــه فعليــــًا، كــــل مــــا هــــو مطلــــوب مــــن  •
 .مستندات وفقًا ألنظمة وٕاجراءات الصرف التي يعمل بها الصندوق

المســــــتفيدة مــــــن الصــــــندوق بشــــــكل دوري لغايــــــة التأكــــــد مــــــن اســــــتحقاق يــــــتم تجديــــــد بيانــــــات الفئــــــات  •
المســــتفيدات لخــــدمات الصـــــندوق، بعــــد التحقــــق مـــــن صــــحة الوضــــع االجتمـــــاعي للمســــتفيدات ودقـــــة 
األوراق الرســــمية المقدمــــة مــــن قــــبلهن وفقــــًا لمــــا جــــاء فــــي قــــانون الصــــندوق والالئحــــة التنفيذيــــة، بمــــا 

ة لمســـــتحقيها، والثـــــاني، منـــــع التحايـــــل حفاظـــــًا علـــــى األول، إيصـــــال الخدمـــــ: يضـــــمن تحقيـــــق هـــــدفين
 .الشفافية

وفـــــي هـــــذا الخصـــــوص يـــــتم التعـــــاون مـــــع مؤسســـــات المجتمـــــع المحلـــــي للتأكـــــد مـــــن دقـــــة المعلومـــــات 
ـــــة، ـــــة والقروي ـــــتم التنســـــيق مـــــع المجـــــالس المحلي ـــــث ي ـــــات المســـــتفيدة، حي ـــــدمها الفئ ـــــي تق المـــــدارس  الت

ــــــه  ــــــذي تعــــــيش فــــــي ظل ــــــانوني ال ــــــع االجتمــــــاعي والق ــــــة والواق ــــــة االجتماعي وغيرهــــــا للتأكــــــد مــــــن الحال
  .الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق

ــــــاً  ــــــدمة إلـــــى : ثــالثــــ ــــــول الخــــ ــــــمان وصــــ ــــــة لضــــ ــــــاالت المســــــــتهدفـ ــــــعة والتـــحــــــقق مـــــن الحـــــ المتابــــ

  ـهامســـــــــتـحقيـ

ـــــم تجديـــــد ملفـــــات فـــــي منـــــاطق الوســـــط والجنـــــوب والشـــــمال، وذلـــــك مـــــن خـــــالل  مقابلـــــه معمقـــــة مـــــع  445ت
المســـــــتفيدات بعـــــــد دراســـــــة ملفهـــــــا مـــــــع التركيـــــــز علـــــــى المســـــــتفيدات اللـــــــواتي عرضـــــــة للتغيرفـــــــي وضـــــــعهن 
ـــــة زوجـــــة أو نفقـــــة أوالد  ـــــت المســـــتفيدة تتقاضـــــى نفق ـــــك مـــــن خـــــالل عدةمحـــــددات أهمهـــــا إذا كان األســـــري وذل

ــــــات فــــــي ســــــن الــــــزواج، بواقــــــع أو إذ ملــــــف فــــــي منطقــــــة  22.2%فــــــي منطقــــــة الوســــــط  24.7%ا لــــــديها بن
  .في منطقه الشمال 53%الجنوب و 
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  .معرفة المؤسسات ذات العالقة بعمل الصندوق وأهدافه وشروط االستفادة منه: رابـــــــــعاً 
 

ـــــه، • ـــــًا بالصـــــندوق وخدمات ـــــاًء توعوي ـــــون لق ـــــد ســـــته وثالث ـــــم عق بالتعـــــاون مـــــع عـــــدد مـــــن المؤسســـــات  ت
القاعديــــــــة المحليــــــــة فــــــــي منــــــــاطق عــــــــدة مــــــــن 
ـــــوان  ـــــبالد تحـــــت عن ـــــوب ال شـــــمال ووســـــط وجن

 ".شــــركاء مــــن أجــــل تــــأمين الحــــق فــــي النفقــــة"
وقـــد كانـــت أولـــى هـــذه اللقـــاءات بالتعـــاون مــــع 
جمعيــــــــة المــــــــرأة الريفيــــــــة فــــــــي بيــــــــت كاحــــــــل، 
. مــــــــزارع النوبــــــــاني، يبــــــــرود وعــــــــارورة، فرخــــــــة

ن مـــــع جمعيـــــة العمـــــل النســـــوي لرعايـــــة وتأهيـــــل المـــــرأة لعقـــــد لقـــــاءات فـــــي كـــــل مـــــن كمـــــا وتـــــم التعـــــاو 
بيــــــت مرســـــــم، البـــــــرج، عرابـــــــة، قفـــــــين، مخـــــــيم 
الجلــــزون، صــــيدا، قــــدورة، يعبــــد، ديــــر العســــل 

يـــــــر العســـــــل التحتــــــا، قريـــــــة المجـــــــد، الفوقــــــا، د
ــــــين ــــــة جن ــــــين ومدين ــــــم التعــــــاون . مخــــــيم جن وت

أيضـــــــًا مـــــــع جمعيـــــــة التـــــــوفير والتســـــــليف فـــــــي 
ـــــة، برقـــــة، بيـــــت أوالجمـــــاعين،  ـــــا، بيـــــت ريمـــــا،   .قفـــــين، الظاهري ـــــاءات فـــــي ترقومي ـــــى لق باإلضـــــافة إل

قصــــــــــرة، حلحــــــــــول، بيــــــــــت فوريــــــــــك، ســــــــــلواد، 
عوريــــــــــف، صــــــــــوريف، سبســــــــــطية، جيــــــــــوس، 

ـــــــث ـــــــة العـــــــام . كفـــــــر ثل ـــــــم  2017ومـــــــع نهاي ت
اختتــــام اللقــــاءات بالتعـــــاون مــــع جمعيــــة عبـــــاد 

وقـــــد تـــــراوح عـــــدد . الشـــــمس فـــــي منطقـــــة الـــــرام
ـــــــين المشـــــــاركات فـــــــي هـــــــ ـــــــاءات ب -20ذه اللق
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ورشه توعويه  36تنفيذ 
وسط  ،في شمال

وجنوب الضفة بالتعاون 
  مع مؤسسات قاعديه

مشـــــاركة، باســـــتثناء بيـــــت أوال التـــــي كانـــــت فيهـــــا المشـــــاركة مميـــــزة حيـــــث بلـــــغ عـــــدد المشـــــاركات  25
وقـــــــــد قامـــــــــت محاميـــــــــات الصـــــــــندوق خـــــــــالل هـــــــــذه اللقـــــــــاءات بـــــــــالتعريف بالصـــــــــندوق . ســـــــــيدة 41

وخدماتـــــــــه، أهميتـــــــــه، نشـــــــــأته، آليـــــــــة عملـــــــــه، أنـــــــــواع النفقـــــــــة، الفئـــــــــات المســـــــــتحقة للنفقـــــــــة واألوراق 
ـــــهالمطل ـــــة الســـــتحقاق االســـــتفادة من ـــــي الوصـــــول . وب ـــــة الصـــــندوق ف ـــــق غاي ـــــى تحقي ـــــذلك إل ســـــاعين ب

ـــــة  ـــــنهم ومســـــاندتهم فـــــي المطالب ـــــة تمكي ـــــي تســـــتحق النفقـــــة، لغاي ـــــات الت ـــــر عـــــدد ممكـــــن مـــــن الفئ ألكب
وكــــــــان لهــــــــذه اللقــــــــاءات انعكــــــــاس علــــــــى عــــــــدد المتــــــــوجهين لالســــــــتفادة مــــــــن خــــــــدمات . بحقــــــــوقهم

 . 10%الصندوق بنسبة 

توعوية لطاقم صندوق النفقة بعنوان النفقة في القانون الكنسي، حيث قام القاضي تم عقد ورشة  •
 .  الكنسي رائد أعميه بعرض موضوعة النفقة في القانون الكنسي

تم عقد لقاءات عدة مع عدد من المؤسسات بهدف التنسيق لورش توعوية حول الصندوق وخدماته،  •
 .ا كان مع مؤسسه سوا وجمعية إنعاش األسرةمع الفئات المستفيدة من هذه المؤسسات، أهمه

تم التعاون مع عدد من وكاالت األنباء اإلعالمية المحلية لنشر أخبار  •
التي تم عقدها خالل العام  الصندوق فيما يخص اللقاءات التوعوية

شركاء من أجل تأمين الحق في "لقاًء بعنوان  36والبالغ عددها 
جريدة األيام، جريدة القدس، وكالة معًا، : ، أهم هذه الوكاالت"النفقة

  .انظر إلى الرابط. دنيا الوطن
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/08/15/1075874.html  

 



16 

 

 "فحص االحتياجات االجتماعية، االقتصادية والقانونية"تم نشر خبر حول مناقشة استمارة بعنوان  •
الصندوق، حيث قام الصندوق بإعدادها ضمن 
برنامج الدعم والمساندة القانوني واالجتماعي 

في مقر الصندوق الرئيسي بتاريخ  واالقتصادي،
، وبحضور عدد من ممثلي 25/01/2017

مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المؤسسات 
  .المحلية والدولية

بهدف نشر المعرفة بالخدمة التي يقدمها الصندوق،  "الوصول إلى حق النفقة"طباعه كتيب بعنوان  •
مفهوم النفقة، مستحقيها، والمستندات حيث اشتمل الكتيب على نبذة حول الصندوق، التعريف ب

الواجب تزويد الصندوق بها لالستفادة من خدمات الصندوق، وكيفية االستفادة منه، وكذلك 
 . التحصيل

 

تم نشر مقاله لمدير عام الصندوق األستاذة  •
فاطمة المؤقت، والتي قامت بكتابتها ونشرها في 
النشرة المخصصة لقطاع العدالة، والجدير ذكره 

أنه قد تم اختيار المؤسسات المشاركة في هذه ب
النشرة من قبل مشروع سواسيه، وهو برنامج 
الوصول للعدالة المشترك بين هيئه االمم 

عدد شهر   This Week In Palestineمجله في  ة وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي المتحدة للمرأ
 .كما وقد تم نشر المقالة ذاتها للمرة الثانية في مجله فلسطين الشباب. 2017شباط 
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فرع الشمال / التنسيق والترتيب الفتتاح مقر الصندوق •
برج رفيديا، يوم الثالثاء  - الكائن في مدينة نابلس

، بحضور عدد من ممثلي 17/10/2017الموافق 
أعضاء مجلس مؤسسات المجتمع المدني وعدد من 

حيث تم التأكيد . وطاقم الصندوق إدارة الصندوق
خالل االفتتاح على تجربة الصندوق الرائدة على 
مستوى فلسطين والوطن العربي، وبأن الصندوق هو 
مؤسسة وطنية تقدم خدماتها للجميع دون أي تمييز 

وقد تخلل االفتتاح عرض فلم . بسبب الجنس أو الدين
األثر الذي أحدثه على حول الصندوق وأهميته و 

الفئات المستفيدة، باإلضافة إلى توجيه الشكر لمركز 
الدراسات النسوية في نابلس لتسهيله مهمة الصندوق 
في منطقة الشمال من خالل استضافته للصندوق 

 . خالل األعوام الماضية
التعريــــــــــف بالصــــــــــندوق وخدماتــــــــــه والفئــــــــــة  •

التــــي تســــتحق االســــتفادة منــــه، مــــن خــــالل 
تلفازيــــة وٕاذاعيــــة، أهمهــــا لقــــاء مــــع لقــــاءات 

ــــــــي برنــــــــامج  ــــــــدس التربــــــــوي ف ــــــــون الق تلفزي
معهــــد الطفــــل، تلفزيــــون معــــًا  فــــي برنــــامج 

، تلفزيــــــــــــون الفلســــــــــــطينيةالحــــــــــــق لمــــــــــــين، 



18 

 

وأخيــــــرًا ولــــــيس أخــــــرًا راديــــــو , رايــــــه اف ام، اذاعــــــه النجــــــاح، إذاعــــــة 24FMإذاعــــــة أجيــــــال، إذاعــــــة 
 .مونت كارلوا

 

تــــــه ونشــــــاطاته والعديـــــــد مــــــن القضــــــايا مـــــــن خــــــالل الصـــــــفحة التعريــــــف بالصــــــندوق وخدماتـــــــه وأهمي •
اإللكتــــــرونية التـــــي نســـــعى مــــن خاللهـــــا لتمكـــــين المتصــــفح مـــــن إيجـــــاد حلقــــة وصـــــل بـــــين الصـــــندوق 
والفئــــــات التــــــي ُتعنــــــى بــــــالتعرف علــــــى الصــــــندوق والخدمــــــة التــــــي يقــــــدمها، حيــــــث تتنــــــاول الصــــــفحة 

ـــــه وال ـــــه، باإلضـــــافة اإللكترونيـــــة لمحـــــة حـــــول نشـــــأة الصـــــندوق، أهدافـــــه وغايات قـــــوانين المنظمـــــة لعمل
إلــــــى أخبــــــار ونشــــــاطات الصــــــندوق، التقــــــارير الماليــــــة واإلداريــــــة الســــــنوية وتقــــــارير المــــــدقق المــــــالي 
الخـــــارجي، دراســـــات أعـــــدها الصـــــندوق، الفئـــــات المســـــتفيدة وآليـــــة اســـــتفادتها، شـــــركاء الصـــــندوق بمـــــا 

ــــي، ا ــــا، والصــــندوق فــــي اإلعــــالم المرئ ــــك مــــذكرات التفــــاهم بينن ــــوبفــــي ذل كمــــا وأن . لمســــموع والمكت
الصــــــفحة اإللكترونيــــــة للصــــــندوق تفــــــتح بــــــاب التســــــجيل للتكفــــــل بنفقــــــة طفــــــل، إمــــــرأة، أســــــرة، تعلــــــيم 

كمـــــا وتجيــــب الصـــــفحة اإللكترونيــــة عـــــن استفســـــارات الفئــــة المســـــتهدفة مــــن خـــــالل أيقونـــــة . وصــــحة
 .أسئلة وأجوبة

 

، ”palestinianmaintenancefund“صـــــــفحة الفــــــــيس بــــــــوك الخاصـــــــة بالصــــــــندوق تحــــــــت اســــــــم  •
التــــي يــــتم مـــــن خاللهــــا إعطـــــاء معلومــــات حـــــول الصــــندوق والخدمـــــة التــــي يقـــــدمها، عنــــاوين وأرقـــــام 
ـــــــــي الحســـــــــابات البنكيـــــــــة  ـــــــــة الشـــــــــهرية ف ـــــــــداع قيمـــــــــة النفق ـــــــــف الصـــــــــندوق، اإلعـــــــــالن عـــــــــن إي هوات

ـــــرد /لمســـــتفيدي ـــــة المســـــتفيدة مـــــن خـــــدمات الصـــــندوق، ال ـــــى استفســـــارات الفئ ـــــرد عل ات الصـــــندوق، ال
باإلضـــــافة إلـــــى . ت الفئـــــة المســـــتهدفة حـــــول آليـــــة االســـــتفادة مـــــن خـــــدمات الصـــــندوقعلـــــى استفســـــارا

أن صـــــــفحة الفيســــــــبوك وفــــــــرت وســـــــيلة اتصــــــــال وتواصــــــــل ســــــــريعة مـــــــع الجهــــــــات المعنيــــــــة محليــــــــًا 
أمــــا عــــن عــــدد . كمــــا ويــــتم رفــــع أخبــــار ونشــــاطات الصــــندوق بشــــكل دوري علــــى الصــــفحة. وٕاقليميــــاً 

 .صديق 2724ل إلى فقد وص 2017أصدقاء الصندوق خالل العام 
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  تحســـــــــــين نوعية الــخـــــدمات التي يقـــدمها الصــــــندوق :الــــــغــايــة الثـــــانـــيــة

  تــفعيـــــل شــــــــبكة األمان للفئــــات المســــــــتفيـدة: أوالً 

ــــــامج التمكــــــين االجتمــــــاعي ــــــًا لبرن ــــــات المســــــتفيدة وفق  -يســــــعى الصــــــندوق لرصــــــد وتصــــــنيف احتياجــــــات الفئ
االقتصــــادي والقــــانوني، والتنســــيق مــــع المؤسســــات الشــــريكة فــــي هــــذا المجــــال، حيــــث قــــدم الصــــندوق خــــالل 

ـــــة ـــــة، تعليميـــــة، إغاثي كمـــــا وتـــــم التعـــــاون مـــــع شـــــبكات . العـــــام عـــــدة خـــــدمات مكملـــــة منهـــــا خـــــدمات اجتماعي
ــــــــى التنســــــــيق مــــــــع مؤسســــــــات حكوميــــــــة وغيــــــــر حكوميــــــــة تقــــــــدم خــــــــدمات ا لحمايــــــــة القائمــــــــة، باإلضــــــــافة إل

ـــــــا، " 2013للمســــــتفيدات وفقــــــًا لالحتياجــــــات التــــــي خرجــــــت بهــــــا الدراســــــة التــــــي أعــــــدها الصــــــندوق عــــــام  أنـــــ
  ".ألنــــنـا، نــــــــــــحـن

جات االجتماعية، االقتصادية االحتيالقاءات عدة لنقاش استماراٍت كانت قد أعدت لفحص  ُعقدت •
 25/01/2017وكان آخر هذه اللقاءات يوم األربعاء الموافق  . والقانونية للفئات المستفيدة من خدماته

الذي تم فيه نقاش االستمارة القانونية في مقر الصندوق الرئيسي في مدينة رام اهللا بحضور عدد من 
برنامج الدعم ويأتي هذا اللقاء ضمن . الحكومية ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المؤسسات

ن /ن من العيش بكرامة وٕاخراجهم/والمساندة الذي تم تطويره لغايات تقديم الدعم للفئات المستفيدة لتمكينهم
 ن في المجتمع، وقد اشتملت االستمارة القانونية على عدة محاور،/من بؤرة الفقر والتهميش وٕادماجهم

أهمها محور جمع البيانات عن المحكوم عليهم لغاية زيادة نسبة التحصيل ألموال الصندوق، وكذلك 
ن في /ات عند مباشرتهم/معلومات حول حكم النفقة وفحص الصعوبات والعراقيل التي واجهت المستفيدين

تحقاق االستفادة إجراءات الحصول على حكم النفقة ومشروحات تفيد بتعذر تنفيذ الحكم، ليتمكنوا من اس
وقد خرج اللقاء بمالحظات غنية تم وضعها من قبل المشاركين، حيث تم أخذ . من الصندوق وخدماته

 .هذه المالحظات بعين االعتبار عند إعداد الصياغة النهائية لالستمارة
الصندوق على قائمه  ات/دراج مستفيديإمع غرفه تجاره وصناعه رام اهللا بهدف عدة لقاءات  ُعقدت •

 . المستفيدين من التبرعات
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في إعطاء  ما بين الوزارة والصندوقمع مدير عام التشغيل في وزاره العمل بهدف التعاون  ُعقد لقاء •
شرف عليه فرص التوظيف والتدريب الذي تُ الحصول على من الصندوق في  ات/للمستفيدين ةولوياأل

  .الوزارة
لاللتحاق  ات من الصندوق/يتحويل مستفيدلالتنسيق  بهدفلقاء مع جمعيه الشابات المسيحية  ُعقد •

 . بمعهد التدريب المهني المتوفر في الجمعية
عقد لقاءات تعريفية بالصندوق للمنتفعين من خدمات الجمعية،  قد لقاء مع جمعيه إنعاش األسرة بهدفعُ  •

برامج التدريب إتاحة الفرصة للنساء المستفيدات من خدمات الصندوق لاللتحاق في  باإلضافة إلى 
وكذلك ) إلخ..التجميل، التطريز، السكرتاريا، تربية الطفل، التصوير والموننتاج التلفزيوني(المهني 

كما وتم التنسيق لتحويل حاالت للصندوق . التخصصات األكاديمية المتوفرة في الكلية بدرجة دبلوم
 .مستحقة للنفقة من النساء اللواتي ينتفعن من خدمات الجمعية

، يتم والجمعية الصندوقمذكرة تفاهم بين  صياغةاقتراح فيه مع جمعية روان لتنمية الطفل تم  لقاء دُعق •
 .فيها وضع آلية التعاون فيما بينا

االحتياجات االجتماعية، استمارة فحص  ةتعبئالصندوق و ات /يمقابالت مع مستفيد جرى عقد •
  .االقتصادية والقانونية

 

ُرمم منزل إحدى مستفيدات الصندوق في منطقة الوسط في مدينة البيرة، وهي مستفيدة لديها طفلتين  •
، وتم االنتهاء من 2016تستفيدان من الصندوق، حيث تم استكمال الترميم الذي كان قد بدأ في العام 

ترميمه بشكله النهائي خالل هذا العام، حيث تم تركيب 
في  تم التنسيققد و  .جبالمطبخ وتجهيز الحمام كما ي

التي البيرة  ةبلديإتمام اإلجراءات الالزمة للترميم مع 
كما وسعينا إليجاد متبرعين . كانت متعاونة بشكل كبير

لترميمه، حيث وجدنا متبرعًا لترميم المنزل من باطون 
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لخشب ودهنه وحجارة، باإلضافة إلى متبرع في األخشاب الالزمة للترميم، وكذلك متبرع بعمل مطبخ من ا
والصورة المرفقة تظهر شكل المطبخ بعد االنتهاء . بأفضل صورة، وأخيرًا وجدنا متبرع بالشايش للمطبخ

     . منه
ات من خدمات الصندوق في مجاالت عدة، منها /سعى الصندوق لتوفير عدد من التبرعات للمستفيدين •

حقيبة  50وغيرها، باإلضافة إلى توزيع توفير أدوية طبية من خالل التعاون مع لجان العمل الصحي 
مدرسية على األطفال المستفيدين من خدمات الصندوق بداية العام الدراسي، كما وتم توزيع ثالثين كيلو 

باإلضافة إلى توزيع مالبس لعيد . األضحى تم توزيعها على منطقة الوسط  من اللحم كأضاحي لعيد
 .األضحى لألطفال المستفيدين من خدمات الصندوق

 
يعـاني  ألحد األطفال المنتفعين من خدمات الصندوق والذيكرسي متحرك بمحافظة رام اهللا والبيرة  تبرعت •

  .من شلل دماغي
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يعـاني مـن شـلل ألحد األطفال المستفيدين من خدمات الصـندوق والـذي 

  .توفير قرطاسيه ومواد غذائية

جــــره مســــكن، أ، نفقــــه صــــغير، نفقــــه زوجــــه وصــــغار
 .ةٍ حقوقي

، ومن قراءة 
المعلومات المدرجة في الجدول أعاله نالحظ أن أعلى نسبة استشارات تم تقديمها 

% 27.2بموضوع طرق الحصول على انواع مختلفه من النفقات بنسبة وصلت الى 
هميه االستثمار في التوعية بالحقوق، وبالمقارنه مع العام 

،حيث تساوت هذه النسبة تقريبا مع العام الماضي ، ومن ثم تالها طرق تنفيذ 

ا�جابة 

  2288على

استفسار  عبر 

 الھاتف
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مالعلىحجز
علبهالمحكوم

الحضانهحقاصحاب

النقةزيادةطرق

الماليالمطلقةحق

النفقةحكمتنفيذطرق

علىالحصولطرق
مسكناجرة ...

ألحد األطفال المستفيدين من خدمات الصـندوق والـذي  شهريٍ  نقلجرة أمتكفل بدفع 
  .، حيث يتم نقله للرعاية النهارية في جمعية خيرية

توفير قرطاسيه ومواد غذائيةللتنسيق مع الجمعية الخيرية اإلسالمية 

ــــع دعــــاو عشــــرين  نفقــــه صــــغير، نفقــــه زوجــــه وصــــغار يمســــتفيدة يــــرغبن برف
حقوقي لمؤسساتٍ  ،دعوى نفقه عالج، زيادة نفقه، طالق وحقوق الزوجية

  :الخدمات القانونية للمستفيدين والمتوجهين للصندوق

  االستشارات القانونيه

، ومن قراءة استشارة  125بلغ عدد االستشارات القانونية المقدمة للمتوجهات الجدد 
المعلومات المدرجة في الجدول أعاله نالحظ أن أعلى نسبة استشارات تم تقديمها 

بموضوع طرق الحصول على انواع مختلفه من النفقات بنسبة وصلت الى 
هميه االستثمار في التوعية بالحقوق، وبالمقارنه مع العام أو  

كانت بموضوع  المنصرم فقد كان على نسبة استشارة
،والتي % 30.1طرق زيادة النفقة بنسبة وصلت الى 

، % 24شكلت تراجعا لهذا العام بنسبة وصلت الى 
ومن ثم تالها اصحاب حق الحضانة وطرق انتقالها 

، والتي شكلت ارتفاعا عن % 14.4
، ومن % 6.8العام الماضي حيث انها كانت تشكل 

لى مال يعود للمحكوم عليه ثم تالها كيفية الحجز ع
،حيث تساوت هذه النسبة تقريبا مع العام الماضي ، ومن ثم تالها طرق تنفيذ % 10.4

متكفل بدفع  تكفل •
، حيث يتم نقله للرعاية النهارية في جمعية خيريةدماغي

لتنسيق مع الجمعية الخيرية اإلسالمية تم ا •

ــــل تــــم  • عشــــرين تحوي
دعوى نفقه عالج، زيادة نفقه، طالق وحقوق الزوجية

  

الخدمات القانونية للمستفيدين والمتوجهين للصندوق

االستشارات القانونيه

بلغ عدد االستشارات القانونية المقدمة للمتوجهات الجدد 
المعلومات المدرجة في الجدول أعاله نالحظ أن أعلى نسبة استشارات تم تقديمها 

بموضوع طرق الحصول على انواع مختلفه من النفقات بنسبة وصلت الى 
 ةمما يؤكد ضرور 

المنصرم فقد كان على نسبة استشارة
طرق زيادة النفقة بنسبة وصلت الى 

شكلت تراجعا لهذا العام بنسبة وصلت الى 
ومن ثم تالها اصحاب حق الحضانة وطرق انتقالها 

14.4بنسبة وصلت الى 
العام الماضي حيث انها كانت تشكل 

ثم تالها كيفية الحجز ع
بنسبة وصلت الى 
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،ومن ثم طرق تنفيذ احام % 7.7بينما كانت خالل العام الماضي % 9.6حكم النفقة بنسبة وصلت الى 
لتي لم تكن موجودة خالل العام الماضي ، وا% 5.6النفقة الصادرة عن محاكم القدس بنسبة وصلت الى 

بينما تساوت النسب بين  طرق الحصول % 3.2تالها اثر دعوى الضم على رفع النفقة بنسبة وصلت الى 
على الطالق ودعوى الشقاق والنزاع واثر الشروط الخاصة على عقد الزواج ودعوى تصحيح اسم وتصديق 

  .%)0.8(طع النفقة بنسبة وصلت الى الحكم االجنبي وطرق التحقق من صدور حكم بق

  

  :التشبيك من أجل تقديم خدمات صحية إلى جانب خدمات الصندوق
ـــــــات المســـــــتفيدة مـــــــن  ـــــــة لعـــــــدد مـــــــن الفئ ـــــــوفير بعـــــــض األدوي تـــــــم التشـــــــبيك مـــــــع وزارة الصـــــــحة مـــــــن أجـــــــل ت

لتـــــوفير أدويـــــة  الصـــــندوق، باإلضـــــافة إلـــــى التشـــــبيك مـــــع متبـــــرعين ومؤسســـــات تقـــــدم خـــــدمات طبيـــــة وادويـــــه
مشـــــاكل فـــــي القلـــــب وصـــــعوبات فـــــي مـــــن نســـــاء منتفعـــــين مـــــن الصـــــندوق يعـــــانون و بشـــــكل شـــــهري ألطفـــــال 

وكـــــذلك تـــــم تـــــوفير الـــــدعم النفســـــي مـــــن خـــــالل التشـــــبيك مـــــع أكثـــــر مـــــن مؤسســـــه . مـــــراض مزمنـــــةأالمشـــــي و 
ــــال ــــم تــــوفير أجهــــزة طبيــــة مســــاعدة لألطفــــال المســــتف. تقــــدم خــــدمات دعــــم نفســــي للنســــاء واألطف يدين كمــــا وت

  .من الصندوق

  

  اســــــــــتـرداد أمـــوال الصــــــندوق :الــــــغــايــة الثـــــالـــثـة

  مأســـــســــــة العالقـــة مع المؤســـــــــــســــــات ذات الصـــلة: أوالً 

حيـــــث يـــــتم عقـــــد  مأسســـــة العالقـــــة مـــــع المؤسســـــات ذات العالقـــــة بعمـــــل الصـــــندوق بهـــــدف زيـــــادة التحصـــــيل،
ـــــاءات مـــــع عـــــدد مـــــن شـــــركاء الصـــــندوق، وزارة الخارجيـــــة، واتحـــــاد الغـــــرف التجاريـــــة  غرفـــــة تجاريـــــة  13(لق

، وزارة الداخليـــــــة، وزارة المواصـــــــالت، والشـــــــرطة ومجلـــــــس القضـــــــاء األعلـــــــى )فـــــــي الضـــــــفة الغربيـــــــة والقـــــــدس
تمثلــــــت فــــــي ، الــــــذي جنينــــــا علــــــى وجــــــه الخصــــــوص عــــــدة ثمــــــار إيجابيــــــة نتيجــــــة التشــــــبيك والتنســــــيق معهــــــم
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الســــــماح بمراجعــــــة عــــــدد غيــــــر محــــــدود مــــــن الملفــــــات فــــــي دوائــــــر التنفيــــــذ باســــــتثناء دائــــــرة تنفيــــــذ بيــــــت لحــــــم 
ـــــام العمـــــل دون قيـــــود أو محـــــددات وكـــــذلك يـــــتم إصـــــدار أوامـــــر الحـــــبس  وكـــــذلك تـــــتم المراجعـــــة فـــــي كافـــــة أي

ــــــذكر أننــــــا واجهنــــــا بعــــــض اإلشــــــكاليات خاصــــــة عنــــــد إحــــــداث  تــــــدويرًا باســــــم الصــــــندوق  ومــــــن الجــــــدير بال
وظيفيـــــًا وتعيـــــين مـــــوظفين جـــــدد فـــــي دوائـــــر التنفيـــــذ وتـــــم حـــــل اإلشـــــكالية مـــــع المـــــوظفين الجـــــدد أحيانـــــًا مـــــن 

  .خالل  الموظفين السابقين أو عن طريق التواصل مع مدراء المحاكم

وبخصـــــوص كشـــــوف الحســـــابات الخاصـــــة بـــــالمحكوم علـــــيهم فجميـــــع دوائـــــر التنفيـــــذ تقبلهـــــا باســـــتثناء منطقـــــة 
  .قومون بطلب تعزيزها بكتاب تعزيز لما ورد في هذه الكشوفالجنوب، حيث ي

  :ويوضح الجدول أدناه مخرجات التنسيق مع الجهات التي تم مأسسة العالقة معها

  مخرجات التنسيق مع المؤسسات ذات العالقة بعمل الصندوق): 5(جدول رقم 

  المؤشــــرات  المخرجات  البيان
عن المحكوم عليهم االستعالم المباشر  •  وزارة الخارجية

 .المتواجدين خارج البالد
التعاون مع الوزارة لمالحقة المحكوم  •

عليهم في الدول المبرم معها اتفاقيات 
 تعاون قضائي 

التشبيك مع القنصليات والسفارات  •
  الفلسطينية للوصول الى المحكوم عليهم 

التعاون معنا عند رفع قوائم حول طلب 
عليهم تزويدنا بمعلومات عن المحكوم 

المتواجدين خارج البالد، حيث تم 
االستعالم عن  محكوم عليهم خارج 

  .الوطن
العمل على تزويد وزاره الخارجية بشهادات 

  حساب للمحكوم عليهم
مراجعة أكبر عدد ممكن من الملفات  •  مجلس القضاء األعلى

بدون سقف في دوائر التنفيذ، وفي أي 
 .يوم من أيام األسبوع

اعفاء معامالت مستفيدات الصندوق من  •
رسوم المعامالت الصادرة من كاتب 

 العدل 
بحث امكانيه الوصول لحل و صرف  •

تقليل الوقت والجهد على محاميات 
الصندوق المتابعات للملفات في دوائر 

  .التنفيذ
يدات برسوم المعامالت عدم ارهاق المستف

وتمكينهن من استكمال طلباتهن لالستفادة 
  من خدمات الصندوق 
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مبالغ محجوزة في الملفات التنفيذية تعود 
  .للمحكوم لهن في قطاع غزه

االستعالم المباشر عن أرقام هويات  •  وزارة الداخلية
المحكوم عليهم غير المتوافرة لدى 

عقود الزواج وحج (الصندوق في 
الطالق، والهويات الشخصية 

 ،)للمستفيدات زوجاتهم أو طليقاتهم
  .وكذلك أماكن سكنهم

استالم ردود حول قوائم المحكوم عليهم 
الذين يتم رفع أسماؤهم للوزارة في وقت أقل 

  .بكثير مما كان عليه  الوضع في السابق

االستعالم المباشر عن األموال  •  وزارة النقل والمواصالت
 .المسجلة لدى الوزارة للمحكوم عليهم

استخدام البرنامج المحوسب لدى  •
الوزارة، حيث تم إفراد خانة خاصة 
  .للصندوق على الحجوزات المحوسبة

سرعة الحصول على معلومات حول 
المحكوم عليهم الذين يتم رفع أسمائهم 

  .للوزارة

وجود ضابط اتصال للمتابعة المباشرة  •  الشرطة
 .مع الصندوق

  .بحث امكانيه الربط االلكتروني •

تسهيل مهمة الصندوق في الوصول إلى 
المحكوم عليهم بعد استصدار أوامر حبس 

  .وتعميمها على المعابر
  . وصول رد بوجود اموال للمحكوم عليهم  طلب استعالم عن اموال منقولة  •  هيئه سوق راس المال 

بحث امكانيه ادراج الصندوق في  •  السجل العدلي/وزاره العدل 
  السجل العدلي

بحث امكانيه ادراج الصندوق في السجل 
  العدلي

العثور على اسهم في شركات تعود   التواصل و االستعالم عن اسهم  •  وزاره االقتصاد 
  .للمحكوم عليهم

  المبالغ المستردة

ــــــالغ المحصــــــلة مــــــن المحكــــــوم علــــــيهم وقــــــد اســــــتمر  أمــــــا الجانــــــب اآلخــــــر المــــــرتبط بالمســــــتفيدات فهــــــو المب
علـــــيهم حيـــــث تـــــم الصـــــندوق فـــــي مأسســـــة عملـــــه والعمـــــل علـــــى تحصـــــيل أمـــــوال الصـــــندوق مـــــن المحكـــــوم 

 2016شـــــيقل خـــــالل العـــــام  466,097.25شـــــيقل خـــــالل العـــــام مقارنـــــة مـــــع   744,028.78تحصـــــيل
ـــــــــغ   ـــــــــة مـــــــــع  2015شـــــــــيقل خـــــــــالل العـــــــــام 356,998.13مقارنـــــــــة مـــــــــع مبل شـــــــــيقل   487,100.20مقارن
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شـــــــيقل والجـــــــدول أدنـــــــاه يوضـــــــح التحصـــــــيالت  399,523.70مـــــــا مجموعـــــــه  2013وحصـــــــل فـــــــي عـــــــام 
  :الذمم الخاصة بكل منطقةومقارنتها مع أرصدة 

  التحصيالت ومقارنتها مع أرصدة الذمم): 6(جدول رقم 

  نسبة التحصيل   رصيد الذمم  تحصيالت  البيان
  %5.3  4,256,298.24  228,556.62  منطقة الشمال
  %5.2  7,129,917.59  374,048.16  منطقة الوسط
  %6.1  2,303,447.28  141,424  منطقة الجنوب

  %5.4  13,689,663.11  744,028.78  المجموع

  

ـــــــيهم حيـــــــث بلغـــــــت تحصـــــــيالت خـــــــالل العـــــــام  ونالحـــــــظ وجـــــــود ارتفـــــــاع فـــــــي التحصـــــــيل مـــــــن المحكـــــــوم عل
فـــــــي حـــــــين كانـــــــت فــــــــي  2016شـــــــيقل  فــــــــي ســـــــنة  466,097.25شـــــــيقل مقارنـــــــة مـــــــع   744,028.78

بارتفـــــــــاع بلـــــــــغ  2014شـــــــــيقل فـــــــــي عــــــــام  487,100شـــــــــيقل مقارنـــــــــة مــــــــع  356,998.13 2015العــــــــام 
ــــــــــة  2016شــــــــــيقل فــــــــــي   109,099.12شــــــــــيقل مقارنــــــــــة مــــــــــع  277,931.53بــــــــــالقيم المطلقــــــــــة  وبمقارن

مـــــــع إجمـــــــالي رصـــــــيد وعنــــــد مقارنـــــــة التحصـــــــيالت % 130بلغـــــــت النســـــــبة  2015التحصــــــيل قياســـــــا بعـــــــام 
  .وهي أقل من المتوقعة% 5الذمم نجد أن النسبة بلغت 

ــــد تــــم التحصــــيل مــــن ــــف مــــن الجنــــوب  24مــــن منطقــــة الوســــط و 26ملــــف مــــن منطقــــة الشــــمال و 35وق مل
ملــــــف فــــــي منطقــــــة  23ملــــــف فــــــي منطقــــــة الوســــــط و  32ملــــــف فــــــي منطقــــــة الشــــــمال و  18مقارنــــــة مــــــع 

ملــــــــف فــــــــي ســــــــنة  73ملــــــــف مقابــــــــل  85ل منهــــــــاالجنــــــــوب ليصــــــــل مجمــــــــوع الملفــــــــات التــــــــي تــــــــم التحصــــــــي
ـــــم التحصـــــيل منهـــــا فـــــي ســـــنة2016 ـــــي ت ـــــأن عـــــدد الملفـــــات الت ـــــم ب ـــــف و فـــــي  63كانـــــت  2015مـــــع العل مل

 .2013ملف في سنة  57ملف و 73كانت  2014سنة 

  



 

  التحصيل حسب عدد الملفات

 النسبة
17% 
15% 
14% 
15% 
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التحصيل حسب عدد الملفات): 7(جدول رقم 

 التحصيل حسب عدد الملفات
 البيان عدد الملفات اللملفات المحصل منها

 الجنوب 138 24
 الوسط 239 35
 الشمال 186 26
85 563   

 :المنحنى أدناه يوضح االتجاه العام للتحصيالت من المحكوم عليهم

  

المنحنى أدناه يوضح االتجاه العام للتحصيالت من المحكوم عليهم
  



 

ـــــــذي  ـــــــالقيم المطلقـــــــة خـــــــالل ســـــــنوات عمـــــــل الصـــــــندوق وال ب

  

  تطــــوير قـــوانين وأنـــظمة وٕاجـــــراءات تضمن اســــــترداد أموال الصــــــندوق

تم اعتماد نظام خاص بالتسويات مع المحكوم عليهم، ووضع شروط وضوابط للتسويات مما كان له 
 تأثير على التفاوض مع المكلفين بدفع النفقة، حيث كان عدد التسويات التي تم إبرامها خالل العام

  .و عرضت سبعه و ثالثون تسويه و هي قيد التفاوض

فـــــــي ســـــــبيل تحصـــــــيل أمـــــــوال الصـــــــندوق المصـــــــروفة للمســـــــتفيدات، مـــــــن 
أوامــــــر حــــــبس، اســــــتعالم عــــــن أمــــــالك منقولــــــة وغيــــــر منقولــــــة، تجديــــــد الملفــــــات والمتابعــــــة العامــــــة، 
وفــــي المجمـــل تهــــيمن أوامـــر الحــــبس علـــى اإلجــــراءات 
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ـــــــذي  والرســـــــم البيـــــــاني التـــــــالي يوضـــــــح التحصـــــــيالت ـــــــالقيم المطلقـــــــة خـــــــالل ســـــــنوات عمـــــــل الصـــــــندوق وال ب
  :نالحظ من خالله القفزات في عملية استرداد أموال الصندوق

تطــــوير قـــوانين وأنـــظمة وٕاجـــــراءات تضمن اســــــترداد أموال الصــــــندوق

 .اعتماد نظام خاص بالتسويات مع المحكوم عليهم

تم اعتماد نظام خاص بالتسويات مع المحكوم عليهم، ووضع شروط وضوابط للتسويات مما كان له 
تأثير على التفاوض مع المكلفين بدفع النفقة، حيث كان عدد التسويات التي تم إبرامها خالل العام

و عرضت سبعه و ثالثون تسويه و هي قيد التفاوض تسوية

فـــــــي ســـــــبيل تحصـــــــيل أمـــــــوال الصـــــــندوق المصـــــــروفة للمســـــــتفيدات، مـــــــن اتخـــــــاذ إجـــــــراءات قانونيـــــــة 
أوامــــــر حــــــبس، اســــــتعالم عــــــن أمــــــالك منقولــــــة وغيــــــر منقولــــــة، تجديــــــد الملفــــــات والمتابعــــــة العامــــــة، 

وفــــي المجمـــل تهــــيمن أوامـــر الحــــبس علـــى اإلجــــراءات  االســـتعالم عـــن األرصــــدة النقديـــة والحجــــز

والرســـــــم البيـــــــاني التـــــــالي يوضـــــــح التحصـــــــيالت
نالحظ من خالله القفزات في عملية استرداد أموال الصندوق

تطــــوير قـــوانين وأنـــظمة وٕاجـــــراءات تضمن اســــــترداد أموال الصــــــندوق: ثانــــــياً 

اعتماد نظام خاص بالتسويات مع المحكوم عليهم •

تم اعتماد نظام خاص بالتسويات مع المحكوم عليهم، ووضع شروط وضوابط للتسويات مما كان له 
تأثير على التفاوض مع المكلفين بدفع النفقة، حيث كان عدد التسويات التي تم إبرامها خالل العام

تسوية سته عشر

اتخـــــــاذ إجـــــــراءات قانونيـــــــة  •
أوامــــــر حــــــبس، اســــــتعالم عــــــن أمــــــالك منقولــــــة وغيــــــر منقولــــــة، تجديــــــد الملفــــــات والمتابعــــــة العامــــــة، 

االســـتعالم عـــن األرصــــدة النقديـــة والحجــــز
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م وبنســــبة وصــــلت إ تلتهــــا إجــــراءات أمــــر حــــبس و بحــــق المحكــــوم علــــيه 280حيــــث تــــم استصــــدار 
إجـــــــــــــــراء وبنســـــــــــــــبة وصـــــــــــــــلت  2002تجديـــــــــــــــد الملفـــــــــــــــات والمتابعـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة حيـــــــــــــــث بلغـــــــــــــــت 

ـــــى ـــــى 56.3%إل ـــــة والحجـــــز بعـــــدد وصـــــل إل اســـــتعالم وبنســـــبة  63واالســـــتعالم عـــــن األرصـــــدة النقدي
أمــــر  57ونالحــــظ أن هنــــاك تــــدني فــــي تنفيــــذ أوامــــر الحــــبس حيــــث نفــــذ فقــــط %  1.7وصــــلت إلــــى 

والجــــــــدول أدنــــــــاه يوضــــــــح أعــــــــداد ونســــــــب %20.3مــــــــن أوامــــــــر الحــــــــبس الكليــــــــة حــــــــبس ونســــــــبتها 
 :اإلجراءات

 اإلجراءات القانونية المتخذة لغاية التحصيل): 8(جدول رقم 

النسبة إلى   نسبة المنفذ  المنفذ  العدد  البيان
  المجموع

%20.3 57 280  أوامر الحبس  %1.6 
100% 966 966  مثابره على أوامر الحبس  %27.17 

 3.31% 100% 118 118  تحري بحث و
استعالم عن أرصدة نقدية 

  وحجز
63 63 %100 %1.7 

 2.19% 100% 78 78  حلول في ملفات
 0.50% 100% 18 18  متابعة وتسويات وتحصيل

 0.30% 100% 11 11  تبليغ بالنشر
 0.53% 100% 19 19  تجديد اجراءات
 56.3% 100% 2002 2002  متابعه عامه
 93.7% 91% 3332 3555  المجموع

  



 

  

وعنـــــد تحليـــــل أوامـــــر الحـــــبس حســـــب المنـــــاطق نجـــــد أن هنالـــــك عمـــــل مكثـــــف فـــــي منطقـــــه الشـــــمال 
أوامــــر حــــبس فقــــط  57أمــــر حــــبس نفــــذ منهــــا 
  :والجدول أدناه يوضح األعداد والنسب ألوامر الحبس الصادرة

 حول أوامر الحبس الصادرة

  المجموع  الجنوب

71  280  

14  57  

57  223  

19.7%  20.3%  
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وعنـــــد تحليـــــل أوامـــــر الحـــــبس حســـــب المنـــــاطق نجـــــد أن هنالـــــك عمـــــل مكثـــــف فـــــي منطقـــــه الشـــــمال 
أمــــر حــــبس نفــــذ منهــــا  280علــــى إصــــدار أوامــــر الحــــبس حيــــث بلــــغ العــــدد 

والجدول أدناه يوضح األعداد والنسب ألوامر الحبس الصادرة %20.3
حول أوامر الحبس الصادرةتفاصيل ): 9(جدول رقم 

الجنوب  الشمال   الوسط  البيان

71  124  85  أوامر حبس صادرة

14  32  11  أوامر حبس منفذة

57  92  74  أوامر حبس غير منفذة

نسبة المنفذ إلى كل 
  منطقة

12.9%  25.8%  19.7

  
وعنـــــد تحليـــــل أوامـــــر الحـــــبس حســـــب المنـــــاطق نجـــــد أن هنالـــــك عمـــــل مكثـــــف فـــــي منطقـــــه الشـــــمال 

علــــى إصــــدار أوامــــر الحــــبس حيــــث بلــــغ العــــدد 
20.3%بنسبة 

البيان

أوامر حبس صادرة

أوامر حبس منفذة

أوامر حبس غير منفذة

نسبة المنفذ إلى كل 
منطقة
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ـــــوب والوســـــط و الشـــــمالوجدنا ـــــي منطقـــــة الجن ـــــذ أوامـــــر الحـــــبس ف ـــــالنظر إلـــــى أســـــباب عـــــدم تنفي .% 28.6وب
أو خــــــــارج /مجهولــــــــو محــــــــل اإلقامــــــــة % 17.4يحملــــــــون جنســــــــيات أخــــــــرى أو يقيمــــــــون خــــــــارج الــــــــوطن  و 

، والجـــــــدول أدنـــــــاه 48أو متواجـــــــد فـــــــي أراضـــــــي /يحملـــــــون هويـــــــة القـــــــدس و%  26.9منطقـــــــة االختصـــــــاص
  :يذ أوامر الحبس في منطقة الجنوب والوسطيوضح أسباب عدم تنف

 أسباب عدم تنفيذ أوامر الحبس): 10(جدول رقم 

  النسبة  المجموع  البيان
 %28.6 64  أو يحمل جنسية أخرى/خارج البالد و

   خارج منطقة االختصاص/ مجهول محل اإلقامة
39 

17.4% 

 %1.7 4  في قطاع غزة
 0.4% 1  المرض

 0.8% 2  مسجون في قضيه جنائية
 0.8% 5  )2(امني  \) 3(حبس في سجون إسرائيل جنائي 
 11.6% 26  امر حبس عالق

 26.9 % 60  48و أراضي يحمل هوية مقدسية
 9.8%  22  امر حبس قائم ومتابع

 %100 223  المجموع
  

ملــــف موزعــــة بــــين منطقــــة 67ويجــــدر اإلشــــارة إلــــى أنــــه خــــالل هــــذا العــــام تــــم وقــــف الصــــرف لمــــا مجموعــــه 
ملفـــــــات مــــــن منطقـــــــة الجنـــــــوب، و  12ملـــــــف مـــــــن منطقــــــة الوســـــــط، و 21بواقعو الشــــــمالالوســــــط والجنـــــــوب 

ــــاق لشــــروط االســــتفادة مــــن خــــدمات الصــــندوق، نتيجــــة حصــــول  34 ــــك لحــــدوث عــــدم انطب ــــي الشــــمال وذل ف
حضـــــــانة طـــــــالق أو مصـــــــالحة أو انتقـــــــال تغييـــــــرات علـــــــى الوضـــــــع االجتمـــــــاعي للمســـــــتفيدة أو أبنائهـــــــا مـــــــن 

أو التبليــــــغ عــــــن عقــــــد قــــــران إحــــــدى بناتهــــــا،  أووفــــــاة المحكــــــوم عليــــــه أو خــــــروج أحــــــد أبنائهــــــا مــــــن المدرســــــة
 :وكانت أنواع النفقة في الملفات الموقوفة موزعة حسب اآلتي
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 الملفات الموقفة عن الصرف): 11(جدول رقم 

  زوجة  صغار  أجره مسكن و حضانة  المنطقة/أنواع النفقة
  12  21  1  الشمال
  5  14  2  الوسط
  5  5  2  الجنوب
  22  40  5  المجموع
  %32.8  %59.7  7.4%  النسبة

 
 .التشبيك والتنسيق مع المؤسسات ذات العالقة •

تـــــم اعتمـــــاد آليـــــة التنســـــيق والتشـــــبيك مـــــع المجـــــالس البلديـــــة والقرويـــــة للحصـــــول علـــــى بيانـــــات عـــــن 
ـــــيهم، ـــــادل  المحكـــــوم عل ـــــى التشـــــبيك مـــــع المؤسســـــات ذات الصـــــلة بعمـــــل الصـــــندوق لتب باإلضـــــافة إل

المعلومـــــات لغـــــرض مالحقـــــة المحكـــــوم علـــــيهم الســــــترداد أمـــــوال الصـــــندوق، حيـــــث يـــــتم االســــــتعالم 
بشـــــــكل مباشـــــــر مـــــــع وزارة النقـــــــل والمواصـــــــالت، وزارة الداخليـــــــة، وزارة الخارجيـــــــة، الشـــــــرطة، اتحـــــــاد 

  .راضي، سلطة النقدالغرف، وزارة االقتصاد، سلطة األ
  

  اســـــــــــــــــتدامة الصـــــــندوق :الغـــــــايــــة الـــرابـــــــعة

وألننــــا دومــــًا مــــا نســــعى لتحقيــــق اســــتدامة للصــــندوق، قمنــــا بالتعاقــــد مــــع شــــركة تــــدقيق حســــابات مســــتقلة وهــــم 
ـــــدقيق المحاســـــبية ال ـــــار شـــــركات الت ـــــروا مـــــن كب ـــــذين يعتب ـــــة ال ـــــو غزال ـــــر شـــــركة شـــــركة طـــــالل أب ـــــة، وأكب عالمي

  .تدقيق عربية، وجاء تقريرهم نظيف خالي من أية مالحظات جوهرية

  إيرادات الصـــــندوق: أوالً 

مـــــــوارد الصـــــــندوق الماليـــــــة الرئيســـــــية وحســـــــب القـــــــانون المؤســـــــس هـــــــي مـــــــن رســـــــوم عقـــــــود الـــــــزواج وحجـــــــج 
ــــــغ ــــــي ســــــاهمت بمبل ــــــة مــــــع   5,963,454الطــــــالق والت و  2016ســــــنة  شــــــيقلفي 6,008,338شــــــيقل مقارن



 

ـــــــــغ  2014  1,063,146ســـــــــاهمت بمبل
ـــــــــت   2013شـــــــــيقل فـــــــــي ســـــــــنة  ـــــــــي كان والت

و بمبلـــــــغ  2011شـــــــيقل خـــــــالل ســـــــنة 
محكمـــــــة شـــــــرعية تعمـــــــل فـــــــي  24مبـــــــالغ تـــــــم اســـــــتالمها مـــــــن 

الضــــــفة الفلســــــطينية وقــــــد حــــــدث بهــــــا قفــــــزة خــــــالل العــــــام بســــــبب التعــــــديل الــــــذي جــــــرى عليهــــــا بعــــــد تعــــــديل 
القــــــانون وزيــــــادة المــــــوارد الماليــــــة للصــــــندوق والمنحنــــــى أدنــــــاه يوضــــــح االتجــــــاه العــــــام إليــــــراد رســــــوم الــــــزواج 

  

إيـــــرادات كـــــل ســـــنة بـــــالقيم الماليـــــة المطلقـــــة  ويليـــــه جـــــدول يبـــــين الزيـــــادة الســـــنوية فـــــي 
ــــه جــــدول تفصــــيلي بمشــــاركة كــــل محكمــــة مــــن  ــــرادات المحــــاكم الســــنوية مقارنــــة بالســــنة التــــي تســــبقها ويلي إي
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ـــــــــي ســـــــــنة  2,213,426ســـــــــاهمت   2015 2014شـــــــــيقل وف
ـــــــــغ  ـــــــــي حـــــــــين رفـــــــــدت الصـــــــــندوق بمبل شـــــــــيقل فـــــــــي ســـــــــنة  1,001,410شـــــــــيقل ف

شـــــــيقل خـــــــالل ســـــــنة  896198مقارنـــــــة مـــــــع مبلـــــــغ  2012شـــــــيقل فـــــــي ســـــــنة 
مبـــــــالغ تـــــــم اســـــــتالمها مـــــــن وهـــــــذه ال 2010شـــــــيقل فـــــــي ســـــــنة 

الضــــــفة الفلســــــطينية وقــــــد حــــــدث بهــــــا قفــــــزة خــــــالل العــــــام بســــــبب التعــــــديل الــــــذي جــــــرى عليهــــــا بعــــــد تعــــــديل 
القــــــانون وزيــــــادة المــــــوارد الماليــــــة للصــــــندوق والمنحنــــــى أدنــــــاه يوضــــــح االتجــــــاه العــــــام إليــــــراد رســــــوم الــــــزواج 

إيـــــرادات كـــــل ســـــنة بـــــالقيم الماليـــــة المطلقـــــة  ويليـــــه جـــــدول يبـــــين الزيـــــادة الســـــنوية فـــــي الشـــــكل أدنـــــاه يوضـــــح 
ــــه جــــدول تفصــــيلي بمشــــاركة كــــل محكمــــة مــــن  ــــرادات المحــــاكم الســــنوية مقارنــــة بالســــنة التــــي تســــبقها ويلي إي

 .المحاكم الشرعية في إيرادات الصندوق

2015فـــــــــي ســـــــــنة 
ـــــــــغ  ـــــــــي حـــــــــين رفـــــــــدت الصـــــــــندوق بمبل شـــــــــيقل ف

شـــــــيقل فـــــــي ســـــــنة  942,184
شـــــــيقل فـــــــي ســـــــنة  863646

الضــــــفة الفلســــــطينية وقــــــد حــــــدث بهــــــا قفــــــزة خــــــالل العــــــام بســــــبب التعــــــديل الــــــذي جــــــرى عليهــــــا بعــــــد تعــــــديل 
القــــــانون وزيــــــادة المــــــوارد الماليــــــة للصــــــندوق والمنحنــــــى أدنــــــاه يوضــــــح االتجــــــاه العــــــام إليــــــراد رســــــوم الــــــزواج 

  .وحجج الطالق
 

  

الشـــــكل أدنـــــاه يوضـــــح 
ــــه جــــدول تفصــــيلي بمشــــاركة كــــل محكمــــة مــــن  ــــرادات المحــــاكم الســــنوية مقارنــــة بالســــنة التــــي تســــبقها ويلي إي

المحاكم الشرعية في إيرادات الصندوق



 

  

  عقود الزواج و حجج الطالق

  نسبة الزيادة مقارنة بالسنة السابقة
 -------  

233.53%  
116.85%  
102.57%  
108.52%  
107.75%  
103.77%  
105.13%  

107%  
107%  
209%  

271.44%  
99%  
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عقود الزواج و حجج الطالقمقارنة إيـرادات ): 12(جدول رقم 

نسبة الزيادة مقارنة بالسنة السابقة  اإليراد  السنة
2005  263,857  
2006  616,194  
2007  720,033  
2008  738,556  
2009  801,482  
2010  863,646  
2011  896,198  
2012  942,359  
2013  1,001,410  
2014  1,063,146  
2015  2,213,426  
2016  6,008,338  
2017  5,963,454  

  :والشكل أدناه يوضح اتجاه منحنى إجمالي اإليرادات

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

والشكل أدناه يوضح اتجاه منحنى إجمالي اإليرادات



 

  

  مقارنة أنــواع اإليرادات مع اإليرادات الكلية

  النسبة الى االيراد الكلي
68.20%  
4.88%  
0.2%  

0.013%  
0.085%  
26.6%  

0.0045%  
100%  

أمــــــا مــــــا يتعلــــــق بــــــإيراد االســــــتثمار فقــــــد تــــــم تجديــــــد اتفاقيــــــة االســــــتثمار مــــــع الهيئــــــة العامــــــة للبتــــــرول بمبلــــــغ 
ـــــد تـــــم  ـــــة، وق ـــــه مضـــــمون مـــــن وزارة المالي ســـــنويًا، حيـــــث أن
لـــــم نـــــتمكن مـــــن اعـــــادة تجديـــــد االســـــتثمار 
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  :الجدول أدناه يوضح مساهمة كل نوع من أنواع االيرادات

مقارنة أنــواع اإليرادات مع اإليرادات الكلية): 13(جدول رقم 

  االيراد  السنة
  5,963,454  ايراد عقود الزواج و حجج الطالق

  427,473.31  الغرامات
  17,584.21  االستثمار

  1,200  ايراد حملة التكافل
  7,434.01  تبرعات المشاريع

  2,326,380  ايراد طوابع
  400  اخرى
  8,743,925.54  

أمــــــا مــــــا يتعلــــــق بــــــإيراد االســــــتثمار فقــــــد تــــــم تجديــــــد اتفاقيــــــة االســــــتثمار مــــــع الهيئــــــة العامــــــة للبتــــــرول بمبلــــــغ 
ـــــل نســـــبة مرابحـــــة  ـــــد تـــــم % 6شـــــيقل مقاب ـــــة، وق ـــــه مضـــــمون مـــــن وزارة المالي ســـــنويًا، حيـــــث أن
لـــــم نـــــتمكن مـــــن اعـــــادة تجديـــــد االســـــتثمار  و2016مـــــن العـــــام  9إعـــــادة تجديـــــده بـــــذات المبلـــــغ خـــــالل شـــــهر 

  :والمنحنى أدناه يوضح اتجاه إيراد االستثمار

الجدول أدناه يوضح مساهمة كل نوع من أنواع االيرادات

ايراد عقود الزواج و حجج الطالق

ايراد حملة التكافل
تبرعات المشاريع

أمــــــا مــــــا يتعلــــــق بــــــإيراد االســــــتثمار فقــــــد تــــــم تجديــــــد اتفاقيــــــة االســــــتثمار مــــــع الهيئــــــة العامــــــة للبتــــــرول بمبلــــــغ 
ـــــل نســـــبة مرابحـــــة  1,500,000 شـــــيقل مقاب

إعـــــادة تجديـــــده بـــــذات المبلـــــغ خـــــالل شـــــهر 
  .2017في سنة 

والمنحنى أدناه يوضح اتجاه إيراد االستثمار



 

  :والشكل الذي يليه يوضح اإليراد السنوي الخاص باالستثمار مقارنة بالسنوات السابقة
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والشكل الذي يليه يوضح اإليراد السنوي الخاص باالستثمار مقارنة بالسنوات السابقة

  :والشكل التالي يوضح مساهمة كل نوع من ايرادات الصندوق

 

والشكل الذي يليه يوضح اإليراد السنوي الخاص باالستثمار مقارنة بالسنوات السابقة

والشكل التالي يوضح مساهمة كل نوع من ايرادات الصندوق
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  .بين االيرادات الفعلية و المتوقعةالشكل ادناه يقارن ما 

 

الشكل ادناه يقارن ما 

  



 

  

مشـــــروع سواســـــية لـــــدعم نشـــــاطات الصـــــندوق 
الصــــــندوق عضــــــو فــــــي اللجنــــــة علمــــــا بــــــان 

This Week In Palestine  
كمــــــا وتــــــم اختيــــــار الصــــــندوق مــــــن بينالعديــــــد مــــــن المؤسســــــات التــــــي يــــــدعمها 

 .بهدف جلب التمويل من الصناديق العربية
 .عقد لقاء مع ممثل منظمه التعاون االسالمي بهدف التواصل لجلب التمويل
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 تنويع مصـــــادر الـــدخـــل وزيـــــادتـــــها

 :وجود خطة جلب تمويل واضحة

مشـــــروع سواســـــية لـــــدعم نشـــــاطات الصـــــندوق / تـــــم التواصـــــل مـــــع صـــــندوق األمـــــم المتحـــــدة اإلنمـــــائي
علمــــــا بــــــان . وننتظــــــر بــــــدأ المرحلــــــة الثانيــــــة مــــــن مشــــــروع سواســــــيه

 .التوجيهية للمشروع
ـــه ـــال حـــول الصـــندوق للنشـــر فـــي مجل  This Week In Palestineتزويـــد سواســـيه بمق

كمــــــا وتــــــم اختيــــــار الصــــــندوق مــــــن بينالعديــــــد مــــــن المؤسســــــات التــــــي يــــــدعمها . وفلســــــطين الشــــــباب
 .المشروع ألهميتهاللمساهمةبالمقالة

بهدف جلب التمويل من الصناديق العربيةعقد اجتماع مع ممثل الصناديق العربية 
عقد لقاء مع ممثل منظمه التعاون االسالمي بهدف التواصل لجلب التمويل

  UNDEFتقديم مقترح تمويل ل

  

تنويع مصـــــادر الـــدخـــل وزيـــــادتـــــها: ثانيــــاً 

وجود خطة جلب تمويل واضحة

تـــــم التواصـــــل مـــــع صـــــندوق األمـــــم المتحـــــدة اإلنمـــــائي •
وننتظــــــر بــــــدأ المرحلــــــة الثانيــــــة مــــــن مشــــــروع سواســــــيه

التوجيهية للمشروع
ـــه • ـــال حـــول الصـــندوق للنشـــر فـــي مجل تزويـــد سواســـيه بمق

وفلســــــطين الشــــــباب
المشروع ألهميتهاللمساهمةبالمقالة

عقد اجتماع مع ممثل الصناديق العربية  •
عقد لقاء مع ممثل منظمه التعاون االسالمي بهدف التواصل لجلب التمويل •
تقديم مقترح تمويل ل •
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  هيـــكليــــة تتـــجاوب مع االســـــــــتـراتيــجيــات: ثالثــــاً 

فالوحـــــــدات المختلفـــــــة تعمـــــــل وفـــــــق  هيكليـــــــة الصـــــــندوق تتناســـــــب مـــــــع اســـــــتراتيجيات ونشـــــــاطات الصـــــــندوق،
والمســـــــؤوليات . صـــــــالحيتها وبتنســـــــيق عـــــــاٍل، كمـــــــا ويوجـــــــد وصـــــــف وظيفـــــــي لجميـــــــع المـــــــوظفين والوحـــــــدات

والصـــــــالحيات لكـــــــل مســـــــتوى وموقـــــــع وظيفـــــــي واضـــــــح ومحـــــــدد بنـــــــاًء علـــــــى دليـــــــل السياســـــــات واإلجـــــــراءات 
  .اإلدارية

وغايــــــــات الصــــــــندوق وعلــــــــى الــــــــرغم مــــــــن ذلــــــــك ولمقتضــــــــيات مصــــــــلحة العمــــــــل ولضــــــــمان تنفيــــــــذ أهــــــــداف 
ـــــــــة عـــــــــدد مـــــــــوظفي ات الصـــــــــندوق، يـــــــــتم تكليـــــــــف المـــــــــوظفين بإتمـــــــــام مهـــــــــام /اإلســـــــــتراتيجية والعمليـــــــــة ولقل

ن خاصــــــة فــــــي موضــــــوع التنســـــــيق /ومســــــؤوليات الوحــــــدات األخــــــرى، ممـــــــا يشــــــكل عــــــبء إضــــــافي علـــــــيهم
  .والمتابعة مع الجهات المختلفة

  ات الصندوق/التواصل بين موظفي

 .اقممن خالل اجتماعات دورية للط •
 .من خالل التواصل اليومي عبر البريد االلكتروني الخاص بالمؤسسة •
  .إصدار التعميمات والتوجيهات اإلدارية •

  

  تطوير أنظمة معلومات للتوثيق واألرشفة

يــــتم تنظـــــيم العمـــــل مـــــن خـــــالل نظـــــام أرشـــــفة يـــــدوي ومحوســـــب، بحيـــــث يـــــتم االحتفـــــاظ بنســـــخة عـــــن  •
ــــى  ،soft copy & hard copyالمراســــالت  وكــــذلك إدخــــال بيانــــات كــــل مراســــلة عل

Excelsheet )ــــــــاب، وتاريخــــــــه ــــــــه، المكــــــــان، موضــــــــوع الكت ــــــــاب، الشــــــــخص المرســــــــل ل ــــــــم الكت ) رق
حيــــــث يــــــتم تخــــــزين كــــــل المراســــــالت موقعــــــة ومختومــــــة مــــــن خــــــالل الســــــكانر لتكــــــون لــــــدينا نســــــخة 
إلكترونيـــــة عـــــن جميـــــع المراســـــالت مخزنـــــة علـــــى الســـــيرفر، وذلـــــك لتســـــهيل عمليـــــة الحصـــــول علـــــى 



 

المراســــــلة وتصــــــديًا الحتماليــــــة حــــــدوث أي تلــــــف فــــــي الملــــــف الــــــورقي، أو حصــــــول أي ضــــــرر فــــــي 

ـــــــــــــة ـــــــــــــل1,837,614.57بلغـــــــــــــت إجمـــــــــــــالي مصـــــــــــــاريف الصـــــــــــــندوق خـــــــــــــالل الســـــــــــــنة الحالي  شـــــــــــــيقل مقاب
فــــــي  2015شــــــيقل فــــــي ســــــنة  894,616.41

 1,634,144شــــــــيقل مقابــــــــل مــــــــا مجموعــــــــه 
ـــــة مـــــع مصـــــاريف ســـــنة   2011شـــــيقل مقارن

 2010شـــــــيقل تقريبـــــــا فـــــــي ســـــــنة  466000
وبلـــــــــغ االنحـــــــــراف فـــــــــي المصـــــــــاريف عـــــــــن المتوقـــــــــع مـــــــــا 

، وفـــــــي البحـــــــث عــــــــن )الفعلـــــــي اقــــــــل مـــــــن المتوقـــــــع
ـــــات، أو كا ـــــل مصـــــاريف التأمين ـــــم تســـــتحق مث ـــــاك مصـــــاريف ل ـــــت أقـــــل مـــــن أســـــباب االنحـــــراف نجـــــد أن هن ن

ـــــديون المعدومـــــة، وبشـــــكل  ـــــاء واالتصـــــاالت واالنترنـــــت ومصـــــاريف ال ـــــل الرواتـــــب والميـــــاه والكهرب المتوقـــــع مث
وشـــــــكل مصـــــــروف الرواتـــــــب أهـــــــم مصـــــــروف 

  

40 

المراســــــلة وتصــــــديًا الحتماليــــــة حــــــدوث أي تلــــــف فــــــي الملــــــف الــــــورقي، أو حصــــــول أي ضــــــرر فــــــي 
 .أجهزة الكمبيوتر المخزنة عليها

  :صــــــندوق النـــفـقة والمصــــاريــف
ـــــــــــــة بلغـــــــــــــت إجمـــــــــــــالي مصـــــــــــــاريف الصـــــــــــــندوق خـــــــــــــالل الســـــــــــــنة الحالي

894,616.41ومــــــا مجموعــــــة   2016شــــــيقل فــــــي عــــــام 
شــــــــيقل مقابــــــــل مــــــــا مجموعــــــــه  1,064,506مــــــــا مجموعــــــــه  2014حــــــــين كانــــــــت فــــــــي ســــــــنة

ـــــي ســـــنة   2013 ـــــة مـــــع مصـــــاريف ســـــنة  1,009,210بلغـــــت  2012وف شـــــيقل مقارن
466000ا قياســـــــا شـــــــيقل تقريبـــــــ 609000حيـــــــث بلغـــــــت مـــــــا مجموعـــــــة 

وبلـــــــــغ االنحـــــــــراف فـــــــــي المصـــــــــاريف عـــــــــن المتوقـــــــــع مـــــــــا  2009شـــــــــيقل تقريبـــــــــًا فـــــــــي ســـــــــنة 
الفعلـــــــي اقــــــــل مـــــــن المتوقـــــــع(شـــــــيقل انحـــــــراف مفضـــــــل  1,744,193.83

ـــــات، أو كا ـــــل مصـــــاريف التأمين ـــــم تســـــتحق مث ـــــاك مصـــــاريف ل أســـــباب االنحـــــراف نجـــــد أن هن
ـــــديون المعدومـــــة، وبشـــــكل  ـــــاء واالتصـــــاالت واالنترنـــــت ومصـــــاريف ال ـــــل الرواتـــــب والميـــــاه والكهرب المتوقـــــع مث

وشـــــــكل مصـــــــروف الرواتـــــــب أهـــــــم مصـــــــروف  2016عـــــــام هنـــــــاك ارتفـــــــاع فـــــــي وفـــــــر الســـــــنة قياســـــــا بســـــــنة 
  .والشكل أدناه يوضح مصروف الرواتب

المراســــــلة وتصــــــديًا الحتماليــــــة حــــــدوث أي تلــــــف فــــــي الملــــــف الــــــورقي، أو حصــــــول أي ضــــــرر فــــــي 
أجهزة الكمبيوتر المخزنة عليها

 

صــــــندوق النـــفـقة والمصــــاريــف

ـــــــــــــة بلغـــــــــــــت إجمـــــــــــــالي مصـــــــــــــاريف الصـــــــــــــندوق خـــــــــــــالل الســـــــــــــنة الحالي
شــــــيقل فــــــي عــــــام  1,787,837.74

حــــــــين كانــــــــت فــــــــي ســــــــنة
2013شـــــيقل لســـــنة 

حيـــــــث بلغـــــــت مـــــــا مجموعـــــــة 
شـــــــــيقل تقريبـــــــــًا فـــــــــي ســـــــــنة  272000و

1,744,193.83مجموعـــــــه
ـــــات، أو كا ـــــل مصـــــاريف التأمين ـــــم تســـــتحق مث ـــــاك مصـــــاريف ل أســـــباب االنحـــــراف نجـــــد أن هن

ـــــديون المعدومـــــة، وبشـــــكل  ـــــاء واالتصـــــاالت واالنترنـــــت ومصـــــاريف ال ـــــل الرواتـــــب والميـــــاه والكهرب المتوقـــــع مث
عـــــــام هنـــــــاك ارتفـــــــاع فـــــــي وفـــــــر الســـــــنة قياســـــــا بســـــــنة 

والشكل أدناه يوضح مصروف الرواتب



 

  

  

مــــــــن الواضــــــــح ومــــــــن خــــــــالل المعطيــــــــات أن هنــــــــاك حالــــــــة مــــــــن االســــــــتقرار و الثبــــــــات فــــــــي المصــــــــاريف، 
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  :ب الفعلي والمتوقعوالشكل أدناه يوضح المقارنة ما بين مصروف الروات

  :االتجاه العام للمصاريف

مــــــــن الواضــــــــح ومــــــــن خــــــــالل المعطيــــــــات أن هنــــــــاك حالــــــــة مــــــــن االســــــــتقرار و الثبــــــــات فــــــــي المصــــــــاريف، 
  :والمنحنى أدناه يوضح االتجاه العام للمصاريف

  
والشكل أدناه يوضح المقارنة ما بين مصروف الروات

  
  

االتجاه العام للمصاريف

مــــــــن الواضــــــــح ومــــــــن خــــــــالل المعطيــــــــات أن هنــــــــاك حالــــــــة مــــــــن االســــــــتقرار و الثبــــــــات فــــــــي المصــــــــاريف، 
والمنحنى أدناه يوضح االتجاه العام للمصاريف
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وٕاذا مـــــا تمـــــت المقارنـــــة مـــــا بـــــين التخطـــــيط والفعلـــــي علـــــى صـــــعيد الصـــــندوق نجـــــد هنـــــاك انحـــــراف ايجـــــابي 
  :شيقل وهذا نجم عن اآلتي  1,906,119.37بلغ ) فعلي اقلمن المتوقع(

ـــــغ : أوالً  ـــــرادات بل ـــــي اإلي ـــــع(انحـــــراف ايجـــــابي  161,925.54االنحـــــراف ف ـــــى مـــــن المتوق وهـــــي حســـــب ) اعل
  :ما هو موضح أدناه

 .شيقل 763,454زيادة ايرادات المحاكم بمبلغ  .1

 .شيقل 154,526.68انخفاض ايراد الغرامات بمبلغ  .2

 .شيقل 162,415.79اض في ايراد االستثمار بمبلغ انخف .3

 .شيقل 400,000انخفاض ايراد التبرعات من السلطة الفلسطينية بمبلغ  .4

 شيقل 106,380زيادة في ايراد شهادات الميالد بمبلغ  .5

) الفعلـــــي اقـــــل مـــــن المتوقـــــع(االنحـــــراف فـــــي المصـــــاريف كانـــــت الخالصـــــة منـــــه هـــــوانحراف ايجـــــابي  .6
 .قلشي 1,744,193.83بمبلغ 

    
  :قائمة الدخل المقارنة المدرجة الحقًا تبين كافة التفاصيل

  قائمة الدخل المقارنة): 14(جدول رقم 
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 المقارنة  2017قائمة دخل صندوق النفقة الفلسطيني لسنة 

 2015فعلي 2016فعلي  االنحراف 2017فعلي  2017موازنة    االيرادات 1

 763,454.00 5,963,454.00 5200000  عقود الزواج و حجج الطالقايرادات  1.1  
₪ 

6,008,338.00 2,213,426.00 

   383,421.52 ₪ 400,000.00- 0 400000 الفلسطينية و ممولينايرادات منح من السلطة  1.2  

 65,457.70 55,295.33 ₪ 162,415.79- 17,584.21 180000 ايراد ارباح االستثمار 1.3  

 317.27 2,105.27 ₪ 400.00 400.00 0 تبرعات عامة و اخرى 1.4  

 42,636.06 42,752.87 ₪ 7,434.01 7,434.01 0 ايراد تبرعات عينية 1.5  

 105,750.86 337,844.37 ₪ 154,526.68- 427,473.32 582000 ايراد غرامات  1.6  

 63,792.04 2,000.00 ₪ 1,200.00 1,200.00   ايراد حملة التكافل 1.7  

   558,300.00 ₪ 106,380.00 2,326,380.00 2220000 شهادات الميالد/ايرادات اخرى 1.8  

 مجموع االيرادات    
₪ 

8,582,000.00 
₪ 

8,743,925.54 ₪ 161,925.54 
₪ 

7,390,057.36 
₪ 

2,491,379.93 

                

2 
المصاري

             ف

 198,798.00- 1,209,430.00 1408228 الرواتب 2.01  
₪ 

1,149,711.58 452,077.00 

 53,930.94 54,485.64 ₪ 1,435.23- 52,464.77 53900 اجرة المقر 2.02  

 3,823.16 37,097.00 ₪ 6,555.00 22,555.00 16000 كهرباء و ماء 2.03  

 19,442.24 19,346.59 ₪ 18,014.23- 20,934.17 38948.4 تلفون و جوال و انتر نت وصفحة الكترونية 2.04  

 2,154.10 8,604.92 ₪ 39,544.09- 6,955.91 46500 قرطاسية ومطبوعات 2.05  

 1,987.50 4,429.00 ₪ 5,208.88 8,808.88 3600 ضيافة 2.06  
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 14,047.00 23,888.50 ₪ 44,631.00- 28,641.00 73272 مواصالت  2.07  

 1,294.00 2,977.00 ₪ 1,177.50- 3,622.50 4800 تنظيف 2.08  

 9,059.60 10,662.72 ₪ 3,961.68- 9,688.32 13650 تدقيق حسابات 2.09  

 2,330.20 5,431.32 ₪ 814.56 6,414.56 5600 عموالت بنكية 2.10  

     0.00     اجور مدربين 2.11  

   10,444.15 ₪ 8,813.80 8,813.80   اجرة قاعات 2.12  

 39,538.90 231,281.60 ₪ 49,319.47 165,319.47 116000 نهاية خدمة 2.13  

 7,808.53 7,308.63 ₪ 3,911.46 7,911.46 4000 مصروف صيانة اجهزة 2.14  

 60,143.40 60,965.26 ₪ 11,610.20- 33,389.80 45000 مصروف استهالك موجودات ثابتة 2.15  

 175,194.86 132,105.58 ₪ 1,001,693.91- 198,306.09 1200000 مصروف ديون معدومة 2.16  

 22,563.32 8,685.00 ₪ 200,220.00- 6,180.00 206400 مصروف صيانة وترميم و تجهيز مقرات 2.17  

 1,251.00 3,811.00 ₪ 937.00- 1,463.00 2400 مصروف صحف واعالنات 2.18  

 23,323.00 9,032.00 ₪ 0.00     قانونية/مصروف خدمات و استشارات 2.19  

 5,352.84 5,345.94 ₪ 26.72- 5,243.28 5270 مصروف اشتراك برنامج محاسبي 2.20  

     0.00     بناء انظمة ودراسات 2.21  

   90.00 ₪ 1,200.00-   1200 مصروف تصوير ملفات في المحاكم 2.22  

 1,505.18- 5,530.72 ₪ 28,871.19 28,871.19   مصروف فرق عملة 2.23  

     1,500.00-   1500 تامين اصابات عمال و حوادث 2.24  

     0.00     حمالت و اعالنات 2.25  

     9,000.00-   9000 تامين صحي 2.26  

     70,000.00-   70000 مؤتمرات دولية و عربية 2.27  

     70,980.00-   70980 اجهزة حاسوب وتخطيط استراتيجي 2.28  
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   420.00 ₪ 73,758.63- 10,201.37 83960 مؤتمرات و مصاريف ادارية على المشاريع و متفرقات 2.29  

     0.00     مصاريف اشتراك و ترخيص ورسوم 2.30  

     100,000.00-   100000 سفر و توعية و تثقيف 2.31  

 800.00 800.00 ₪ 800.00 2,400.00 1600 مصروف استئجار معدات مكتبية 2.32  

     0.00     تدريب واستشارات/تدريب و بناء كادر 2.33  

 مجموع المصاريف    
₪ 

3,581,808.40 
₪ 

1,837,614.57 

- ₪ 

1,744,193.83 
₪ 

1,792,454.15 ₪ 894,616.41 

                

 عجز الفترة/فائض   3
₪ 

5,000,191.60 
₪ 

6,906,310.97 ₪ 1,906,119.37 
₪ 

5,597,603.21 
₪ 

1,596,763.52 

  



 

مــــن خــــالل مراجعــــة األرصــــدة النقديــــة نالحــــظ أن هنــــاك ارتفــــاع  فــــي األرصــــدة النقديــــة حيــــث بلــــغ 
 3,754,415.71شــــــــيقل مقارنــــــــة مــــــــع 

مقارنــــــــة بمبلــــــــغ  2015شــــــــيقل فــــــــي عــــــــام 
شـــــــيقل والمنحــــــــى 2,450,172.82

أدنــــاه يوضــــح اتجـــــاه االحتفــــاظ بأرصــــدة نقديـــــة مــــع األخـــــذ بعــــين االعتبــــار أن هنـــــاك إعــــادة توجيـــــه 
ـــــة  لألرصـــــدة النقديـــــة حيـــــث تـــــم االحتفـــــاظ بهـــــا فـــــي الحســـــاب البنكـــــي الخـــــاص بالصـــــندوق فـــــي نهاي

كمـــــــا تـــــــم اســـــــتثمار هـــــــذه األرصـــــــدة النقديـــــــة 

  

بشــــكل عــــام هنــــاك ثبــــات فــــي الموجــــودات الثابتــــة حيــــث بلغــــت صــــافي األصــــول الثابتــــة فــــي نهايــــة 
ــــــــي  2016شــــــــيقلفي   ــــــــت ف وكان

شــــــيقل نهايــــــة عــــــام  284,817.38
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  :الصندوق واألرصدة النقدية

مــــن خــــالل مراجعــــة األرصــــدة النقديــــة نالحــــظ أن هنــــاك ارتفــــاع  فــــي األرصــــدة النقديــــة حيــــث بلــــغ 
شــــــــيقل مقارنــــــــة مــــــــع  8,829,431.7رصــــــــيد النقــــــــد مــــــــع نهايــــــــة العــــــــام الحــــــــالي

شــــــــيقل فــــــــي عــــــــام 1,136,848.68فــــــــي حــــــــين كــــــــان  2016
2,450,172.82رصـــــــيد ، حيـــــــث كـــــــان ال2014شـــــــيقلفي ســـــــنة  748,044.43

أدنــــاه يوضــــح اتجـــــاه االحتفــــاظ بأرصــــدة نقديـــــة مــــع األخـــــذ بعــــين االعتبــــار أن هنـــــاك إعــــادة توجيـــــه 
ـــــة  لألرصـــــدة النقديـــــة حيـــــث تـــــم االحتفـــــاظ بهـــــا فـــــي الحســـــاب البنكـــــي الخـــــاص بالصـــــندوق فـــــي نهاي

تـــــــم اســـــــتثمار هـــــــذه األرصـــــــدة النقديـــــــة  2014و 2011و 2010وفـــــــي ســـــــنوات 
 .ذكر سابقًا في التقرير عند الحديث عن االستثمار

  :الصندوق والموجودات الثابتة

بشــــكل عــــام هنــــاك ثبــــات فــــي الموجــــودات الثابتــــة حيــــث بلغــــت صــــافي األصــــول الثابتــــة فــــي نهايــــة 
ــــــــت  859,912.26 ــــــــي حــــــــين كان  434,925.97شــــــــيقل ف

284,817.38قل مقارنــــــة مــــــع شــــــي224,653.32مــــــا مجموعــــــه 
   2013شيقل في سنة 337,485.32

 :الشكل أدناه يوضح اتجاه قيمة األصول الثابتة في الصندوق

الصندوق واألرصدة النقدية

مــــن خــــالل مراجعــــة األرصــــدة النقديــــة نالحــــظ أن هنــــاك ارتفــــاع  فــــي األرصــــدة النقديــــة حيــــث بلــــغ 
رصــــــــيد النقــــــــد مــــــــع نهايــــــــة العــــــــام الحــــــــالي

2016شــــــــيقل فــــــــي 
748,044.43

أدنــــاه يوضــــح اتجـــــاه االحتفــــاظ بأرصــــدة نقديـــــة مــــع األخـــــذ بعــــين االعتبــــار أن هنـــــاك إعــــادة توجيـــــه 
ـــــة  لألرصـــــدة النقديـــــة حيـــــث تـــــم االحتفـــــاظ بهـــــا فـــــي الحســـــاب البنكـــــي الخـــــاص بالصـــــندوق فـــــي نهاي

وفـــــــي ســـــــنوات  2012ســـــــنة 
ذكر سابقًا في التقرير عند الحديث عن االستثمار

الصندوق والموجودات الثابتة

بشــــكل عــــام هنــــاك ثبــــات فــــي الموجــــودات الثابتــــة حيــــث بلغــــت صــــافي األصــــول الثابتــــة فــــي نهايــــة 
859,912.26العــــــــام 
مــــــا مجموعــــــه  2015ســــــنة 
337,485.32و 2014

الشكل أدناه يوضح اتجاه قيمة األصول الثابتة في الصندوق



 

  

  
والجانب اآلخر المرتبط باألصول الثابتة هو مجموع االستهالك والشكل أدناه يوضح االتجاه العام 

:  
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والجانب اآلخر المرتبط باألصول الثابتة هو مجموع االستهالك والشكل أدناه يوضح االتجاه العام 

 

والجانب اآلخر المرتبط باألصول الثابتة هو مجموع االستهالك والشكل أدناه يوضح االتجاه العام 

له



 

 20,901,214.41وبلغــــــت صـــــــافي قيمـــــــة موجـــــــودات الصـــــــندوق فــــــي نهايـــــــة العـــــــام مـــــــا مجموعـــــــه
والمنحنـــــى أدنـــــاه يوضـــــح االتجـــــاه العـــــام 

  

عاليــــــــة، حيــــــــث أن بشــــــــكل عــــــــام الصــــــــندوق ال يوجــــــــد عليــــــــه التزامــــــــات وديــــــــون مســــــــتحقة بمبــــــــالغ 
ـــــالغ  ـــــار المب ولكـــــن فـــــي حـــــال اعتب

مليـــــون  2المســـــتحقة للمســـــتفيدات وغيـــــر المصـــــروفة ديـــــون، فيكـــــون الصـــــندوق مـــــدين بمبلـــــغ يقـــــارب 
  .شهر 10بما مجموعه 

 2016شـــــيقل فــــــي عــــــام  5,117,439.29
ـــــــاه يوضـــــــح اتجـــــــاه  ـــــــى أدن ، والمنحن
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  :مجموع موجودات الصندوق

وبلغــــــت صـــــــافي قيمـــــــة موجـــــــودات الصـــــــندوق فــــــي نهايـــــــة العـــــــام مـــــــا مجموعـــــــه
والمنحنـــــى أدنـــــاه يوضـــــح االتجـــــاه العـــــام   2016شـــــيقل فـــــي 13,514,739.42شـــــيقل مقارنـــــة مـــــع 

 :لصافي قيمة موجودات الصندوق

  

بشــــــــكل عــــــــام الصــــــــندوق ال يوجــــــــد عليــــــــه التزامــــــــات وديــــــــون مســــــــتحقة بمبــــــــالغ 
ـــــى تســـــديد المصـــــاريف بأســـــرع وقـــــت ـــــالغ . السياســـــة المتبعـــــة تقـــــوم عل ـــــار المب ولكـــــن فـــــي حـــــال اعتب

المســـــتحقة للمســـــتفيدات وغيـــــر المصـــــروفة ديـــــون، فيكـــــون الصـــــندوق مـــــدين بمبلـــــغ يقـــــارب 
بما مجموعه  2016وسنة  2015شيقل، وهي عبارة عن مستحقات من سنة 

  :عجز الفترة

5,117,439.29شـــــيقل مقارنــــــة مــــــع 6,906,310.97لـــــغ وفــــــر الفتــــــرة 
ـــــــادة بلغـــــــت نســـــــبتها  ـــــــة مـــــــع ســـــــنة % 134، وبزي ـــــــاه يوضـــــــح اتجـــــــاه  2016مقارن ـــــــى أدن ، والمنحن

 :الزيادة في الوفر السنوي
  

  

مجموع موجودات الصندوق

وبلغــــــت صـــــــافي قيمـــــــة موجـــــــودات الصـــــــندوق فــــــي نهايـــــــة العـــــــام مـــــــا مجموعـــــــه
شـــــيقل مقارنـــــة مـــــع 

لصافي قيمة موجودات الصندوق

  

  :الذمم الدائنة

بشــــــــكل عــــــــام الصــــــــندوق ال يوجــــــــد عليــــــــه التزامــــــــات وديــــــــون مســــــــتحقة بمبــــــــالغ 
ـــــى تســـــديد المصـــــاريف بأســـــرع وقـــــت السياســـــة المتبعـــــة تقـــــوم عل

المســـــتحقة للمســـــتفيدات وغيـــــر المصـــــروفة ديـــــون، فيكـــــون الصـــــندوق مـــــدين بمبلـــــغ يقـــــارب 
شيقل، وهي عبارة عن مستحقات من سنة 

عجز الفترة/وفر

لـــــغ وفــــــر الفتــــــرة ب
ـــــــادة بلغـــــــت نســـــــبتها  ، وبزي

الزيادة في الوفر السنوي



 

  

  والمقارنــة 31/12/2016الميــزانيــــة العـــموميــة لصندوق النفقة كما هي بتاريخ 

 و المقارنة 2017- 12-

      

2016 2015 

  
  

458.00   

8,822,407.203,913,130.70 1,324,593.92 

13,767,979.539,762,251.71 6,511,761.29 

-1,152,352.31-954,046.22 -821,940.64 

5,243.27   

  28,849.32 19,672.00 

      

21,454,054.59
₪ 

12,755,886.78 
₪ 

7,034,086.57 

  
  

859,912.26736,128.00 463,082.81 

-337,892.54-304,502.84 -243,537.60 

  
  

₪ 522,019.72₪ 431,625.16 ₪ 219,545.21 
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-31الميزانية العمومية لصندوق النفقة كما هي بتاريخ 

    

  2017 

 الموجودات المتداولة

 7,024.50 نقد في الصندوق

 8,822,407.20 نقد في البنوك

 13,767,979.53 ذمم المستفيدات

 1,152,352.31 مخصص ديون مشكوك فيها

 8,995.67 مصاريف مدفوعة مقدم

 ايرادات مستحقة

  

 مجموع الموجودات المتداولة
₪ 

21,454,054.59 

  

 859,912.26 الموجودات الثابتة

 337,892.54 استهالك متراكم

  

 522,019.72 صافي الموجودات الثابتة

  

15(جدول رقم 

  

 الموجودات 1

  1.1 

  1.1.1 

  1.1.2 

  1.1.3 

  1.1.4 

  1.1.5 

  1.1.6 

    

    

    

  1.2 

  1.3 
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       موجودات اخرى 1.4  

 1,500,000.00 1,500,000.00 0 استثمار مع الهيئة العامة للبترول    

 0.00 ₪ مجموع الموجودات االخرى    
₪ 

1,500,000.00 
₪ 

1,500,000.00 

      
  

  

 مجموع الموجودات    
₪ 

21,976,074.31 
₪ 

14,687,511.94 
₪ 

8,753,631.78 

2 
صافي االصول و 

         االلتزامات

 التزامات متداولة 2.1  
  

  

 62,832.65 63,058.90 147,996.68 ذمم دائنة 2.1.1  

 20,935.48   1,450.00 شيكات صادرة لم تصرف 2.1.2  

  2.1.3 
مصاريف / ايرادات مستلمة مقدم

 50,186.88 7,434.01 0 مستحقة

 1,328.31 7,880.24 13,640.08 التزامات اخرى 2.1.4  

 135,283.32 ₪ 78,373.15 ₪ 163,086.76 ₪ مجموع االلتزامات المتداولة    

            

       التزامات طويلة االجل 2.2  

   161,905.50 310,914.00 صندوق التوفير    

 221,048.35 452,329.95 600,859.14 مخصص نهاية خدمة    

 221,048.35 ₪ 614,235.45 ₪ 911,773.14 ₪ مجموع االلتزامات طويلة االجل    

            

       صافي االصول 2.3  

 1,596,763.52 5,597,603.21 6,906,310.97 عجز الفترة/فائض 2.3.1  

 6,800,536.59 8,397,300.13 13,994,903.44 رصيد مدور 2.3.2  

 مجموع صافي االصول    
₪ 

20,901,214.41 
₪ 

13,994,903.34 
₪ 

8,397,300.11 

      
  

  

    

مجموع االلتزامات و صافي 

 االصول
₪ 

21,976,074.31 
₪ 

14,687,511.94 
₪ 

8,753,631.78 
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  : التوصيات

 .للوصول لكافة الفئات المستهدفةنشر المعرفة بالصندوق  .1

صـــــرف مســــــتحقات المســــــتفيدين والمســــــتفيدات علــــــى مراحــــــل تمتــــــد لخمســــــة ســــــنوات بحيــــــث  .2
ـــــغ يصـــــل إلـــــى حـــــوالي المليـــــون شـــــيقل وذلـــــك  يصـــــرف كـــــل ســـــنة عـــــن أربعـــــة أشـــــهر وبمبل
ـــــة الشـــــهرية  ـــــث ســـــيتم صـــــرف الحوال لضـــــمان عـــــدم وقـــــوع الصـــــندوق فـــــي أزمـــــة ســـــيولة، حي

   .يصرف حوالة من المستحقات المتأخرةبشكل منتظم وكل ثالثة أشهر 

  . االستمرار في تنمية قدرات الكادر  .3

ــــــــات  .4 ــــــــل لتوســــــــيع نطــــــــاق ســــــــلة الخــــــــدمات المقدمــــــــة للفئ ــــــــل الشــــــــراكة وشــــــــبكات التحوي تفعي
  .المستفيدة

ــــــــع نســــــــبة  .5 ــــــــة باســــــــترداد أمــــــــوال الصــــــــندوق لرف ــــــــل الشــــــــراكة مــــــــع الجهــــــــات ذات العالق تفعي
 .االسترداد

، استنادًا 1988لسنة ) 24(مع قانون الخدمة المدنية رقم  مواءمة رواتب موظفي الصندوق .6
لما جاء من تعليمات من األمانة العامة لمجلس الوزراء ومالحظات ديوان الرقابة المالية 

 .15/01/2018بتاريخ  95واإلدارية في تقريرهم رقم 

 .تعميم تجربة الصندوق على المستوى االقليمي .7

  

  

 


