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قانون صندوق النفقة

رقم )6( لسنة 2005م

املعدل بقرار بقانون

رقم )12( لسنة 2015
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الفصل األول

تعاريف وأحكام عامة

مادة )1(
يكون  القانون  ه��ذا  أح��ك��ام  تطبيق  ف��ي 
للكلمات والعبارات التالية املعاني املخصصة 
على خالف  القرينة  تدل  لم  ما  أدناه  لها 

ذلك:

صادر  نهائي  حكم  كل  النفقة:  حكم 
عن احملكمة املختصة يقضي بدفع النفقة 
أو  الوالدين  أو  الولد  أو  املعتدة  أو  للزوجة 

القريب املعال.
 

احملكوم له: من صدر لصاحله حكم النفقة.
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حكم  ض��ده  ص��در  م��ن  عليه:  احمل��ك��وم 
النفقة.

املجلس: مجلس إدارة الصندوق.

الصندوق: صندوق النفقة. 

مادة )2(
صندوق  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  مبقتضى  ينشأ 
مجلس  يتبع  النفقة«،  »صندوق  يسمى 
الوزراء، ويتمتع بالشخصية االعتبارية وله 

موازنة مستقلة.

مادة )3(
يكون املقر الرئيسي للصندوق في مدينة 
القدس، وله أن يفتح فروعا في أي مدينة 

أخرى بقرار من مجلس إدارة الصندوق.
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مادة )4(
تنفيذ حكم  إلى ضمان  الصندوق  يهدف 
تغيب  تنفيذه بسبب  يتعذر  الذي  النفقة 
احملكوم علية أو جهل محل إقامته أو عدم 
وجود مال ينفذ منه احلكم أو ألي سبب 

آخر. 

الفصل الثاني
إدارة الصندوق وآلية عمله

مادة )5(
وي��دي��ره  ال��ص��ن��دوق  إدارة  على  ي��ش��رف 

مجلس إدارة يتكون من: 
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رئيساًقاضي قضاة احملاكم الشرعية. 1
نائب قاضي قضاة احملاكم . 2

الشرعية
نائباً

للرئيس
عضواًمدير عام في وزارة العدل. 3
مدير عام في وزارة الشؤون . 4

عضواًاالجتماعية

مدير عام في وزارة االوقاف . 5
عضواًوالشؤون الدينية

عضواًمدير عام في وزارة املالية. 6
عضواًمدير عام في وزارة شؤون املرأة. 7

أربعة أعضاء ميثلون مؤسسسات املجتمع املدني . 8
يختارهم رئيس مجلس الوزراء ملدة ثالث 

سنوات ويتم تنسيب كل عضو منهم من قبل 
مؤسسته.
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مادة )6(
يختص املجلس مبا يلي: 

الالزمة . 1 والتعليمات  األنظمة  وض��ع 
لتحقيق أهداف الصندوق.

آلية . 2 فيه  يبني  داخ��ل��ي  نظام  وض��ع 
انعقاده  وكيفية  واجتماعاته  عمله 

وصالحيات املدير العام.
للصندوق من ذوي . 3 تعيني مدير عام 

االختصاص واخلبرة. 
تعيني املوظفني وإنهاء خدماتهم وفقاً . 4

لقانون اخلدمة املدنية. 
اختيار مدقق حسابات قانوني. . 5
قبل . 6 من  له  املقدمة  التقارير  مناقشة 

مدير عام الصندوق واملصادقة عليها.
وامل��وازن��ة . 7 اخلتامي  احل��س��اب  اعتماد 
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املختصة  للجهات  ورفعها  السنوية 
واملصادقة عليها.

متثيل الصندوق أمام القضاء وجميع . 8
اجلهات الرسمية وغير الرسمية.

استثمار أموال الصندوق وتنميتها.. 9
أهداف . 10 تدخل ضمن  أخرى  أمور  أية 

الصندوق واختصاصاته. 

مادة )7(
ع��ل��ى احمل��ك��وم ل��ه ع��ن��د ال��ت��ق��دم بطلب 
لالستفادة من خدمات الصندوق أن يرفق 

به املستندات التالية:
النفقة . 1 ح��ك��م  م��ن  م��ص��دق��ة  نسخة 

النهائي. 
تفيد . 2 التنفيذ  دائ��رة  من  مشروحات 

بأن حكم النفقة قد تعذر تنفيذه بعد 
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القانونية  اإلج��راءات  جميع  استنفاذ 
الالزمة. 

أي مستندات أخرى يطلبها املجلس. . 3

مادة )8(
وف��ق��اً ل��ل��ق��ان��ون ي��ص��رف ال��ص��ن��دوق . 1

وحسب األصول احملاسبية املعمول بها 
له ما ورد في  للمحكوم  في فلسطني 

حكم النفقة.
الصرف في مدة أقصاها خمسة . 2 يتم 

املستندات  استكمال  من  يوماً  عشر 
املطلوبة.

الصرف طاملا كان تنفيذ حكم . 3 يتم 
يعد  لم  إذا  ويتوقف  متعذراً  النفقة 

هناك موجب لذلك. 
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مادة )9(
أو . 1 إلغاء  املختصة  ق��ررت احملكمة  إذا 

إب��الغ  فعليها  النفقة  حكم  تغيير 
الصندوق بذلك فوراً. 

في . 2 ورد  ما  بتنفيذ  الصندوق  يقوم 
احملكوم  ويبلغ  اجلديد  احملكمة  ق��رار 

له بذلك. 

الفصل الثالث

املوارد املالية للصندوق

مادة )10(
تتكون املوارد املالية للصندوق من:

دينارا . 1 وعشرون  خمسة  بقيمة  رسم 
املتداولة  بالعملة  يعادلها  ما  أو  أردنيا 
زواج  عقد  كل  عن  تستوفى  قانونا 
واملمثليات  املختصة  احمل��اك��م  أم��ام 
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الفلسطينية في اخلارج.
دينارا . 2 وعشرون  خمسة  بقيمة  رسم 

املتداولة  بالعملة  يعادلها  ما  أو  أردنيا 
قانونا تستوفى عن كل حجة طالق 
واملمثليات  املختصة  احمل��اك��م  أم��ام 

الفلسطينية في اخلارج.
ما . 3 أو  أردنيني  دينارين  بقيمة  رسم 

قانونا   امل��ت��داول��ة  بالعملة  يعادلهما 
تستوفى عن كل مصادقة على عقد 
زواج وطالق يقدم للمحاكم املختصة 

واملمثليات الفلسطينية في اخلارج.
أردنية . 4 دنانير  خمسة  بقيمة  رس��م 

قانونا  املتداولة  بالعملة  يعادلها  ما  أو 
ملصلحة  اي����راد  ك��ط��اب��ع  يستوفى 
شهادة  كل  على  يلصق  الصندوق 
األح��وال  دائ���رة  م��ن  تستخرج  والدة 
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واملمثليات  الداخلية  وزارة  في  املدنية 
الفلسطينية في اخلارج.

والوصايا . 5 واملساعدات  والهبات  املنح 
والوقفيات.

املوارد اخلاصة من أنشطة الصندوق.. 6
عائدات استثمار أموال الصندوق التي . 7

يوافق عليها املجلس.
املبالغ املخصصة للصندوق من املوازنة . 8

السنوية لدولة فلسطني.

مادة )11(
تبدأ السنة املالية للصندوق في األول . 1

من شهر كانون ثاني )يناير( من كل 
عام وتنتهى في احلادي والثالثني من 
شهر كانون أول )ديسمبر( من نفس 

العام.
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العمل . 2 تاريخ  من  األول��ى  السنة  تبدأ 
شهر  بنهاية  وتنتهي  القانون  بهذا 

ديسمبر من نفس السنة. 

مادة )12(
وال��س��ج��الت . 1 ال��دف��ات��ر  تنظيم  ي��ت��م 

الالزمة للصندوق واالحتفاظ بها وفقاً 
املعمول  القانونية  احملاسبية  لألصول 

بها في فلسطني. 
يقدم مدقق احلسابات القانوني تقريراً . 2

كاماًل خالل شهرين من انتهاء السنة 
املالية إلى مجلس اإلدارة.

دي��وان . 3 مل��راق��ب��ة  ال��ص��ن��دوق  يخضع   
الرقابة املالية واإلدارية. 
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الفصل الرابع

االستيفاء من احملكوم عليه

مادة )13(
اإلج����راءات  ات��خ��اذ  ف��ي  احل��ق  للصندوق 
القضايا  رفع  فيها  مبا  الالزمة  القانونية 
الستيفاء  وذل��ك  املختصة  احملاكم  لدى 

األموال التي دفعها عن احملكوم عليهم. 

مادة )14(
يقوم الصندوق بالرجوع على احملكوم . 1

عليه بقيمة املبالغ التي مت صرفها.
غرامة . 2 عليه  احمل��ك��وم  م��ن  يستوفى 

مالية بقيمة 10% من قيمة املبلغ الذي 
مت صرفه وكذلك مصاريف الدعوى 

وأتعاب احملاماة. 
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مادة ) 15(
على احملكوم له إعادة أموال الصندوق . 1

بدون  حق  وجه  بدون  استلمها  التي 
تأخير. 

ي��ع��اق��ب م��ن ل��م ي��ع��د ت��ل��ك األم���وال . 2
أو بغرامة  باحلبس مدة أقصاها شهر 
ما  أو  أردني  دينار  مائة  قدرها  مالية 
أو  قانوناً  املتداولة  بالعملة  يعادلها 
بكلتا العقوبتني مع إعادة األموال التي 

تسلمها. 
 الفصل اخلامس
أحكام ختامية

مادة )16(
أمواله  ت��ؤول  ال��ص��ن��دوق  ح��ل  حالة  ف��ي 
الوطنية  للسلطة  العامة  اخلزينة  إل��ى 

الفلسطينية. 
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مادة )17(
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب من 
الالزمة  التنفيذية  الالئحة  اإلدارة  مجلس 

لتنفيذ أحكام هذا القانون. 

مادة )18(
هذا  أحكام  مع  يتعارض  ما  كل  يلغى 

القانون. 
مادة )19(

فيما  -كل  املختصة  اجلهات  جميع  على 
يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل 
نشره في  تاريخ  من  يوماً  بعد ثالثني  به 

اجلريدة الرسمية. 
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/إبريل/  «

2005م املوافق:17/ربيع أول/1426ه� محمود 
عباس رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة 

التحرير الفلسطينية. رئيس السلطة 
الوطنية الفلسطينية.


