قانون رقم ( )6لسنة 2005م بشأن
صندوق النفقة

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته ا لمنعقدة بتاريخ 2005/4/7م
ً
أصدرنا القانون التالي:
الفصل األول

تعاريف وأحكام عامة
مادة ()1
فيي تطبيييح أح ييام ليذا القييانون ي ييون للبلميا والعبييارا

االف ذلك:

التالييية المعياني الماصصيية ل ييا أدنياه مييا لييم تيدل القرينيية علييى

حكم النفقة :ي ح يم ن يائي صيادر عين المح مية الماتصية يقضيي بيدفا النفقية للزوجية أو المعتيدة أو الوليد أو الواليدين
أو القريب المعال.
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بعد االطالع على القانون األساسي المعدل،

المحكوم له :من صدر لصالحه ح م النفقة.
المحكوم عليه :من صدر ضده ح م النفقة.

المجلس :مجلس إدارة الصندوق.

الصندوق :صندوق النفقة.

مادة ()2
ينشي ييق بمقتضي ييى أح ي ييام لي ييذا القي ييانون صي ييندوق يسي ييمى صي ييندوق النفقي يية ،يتبي ييا رئي يييس مجلي ييس الي ييوزراء ويتمتي ييا بالشاص ي ييية

مادة ()3
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االعتبارية وله موازنة مستقلة.

ي ييون المق يير الرئيس ييي للص ييندوق ف ييي مدين يية الق ييدس ،ولي ييه أن يف ييت فروعي ي ًا ف ييي أد مدين يية أا ييرن بقي يرار م يين مجلي ييس إدارة
الصندوق.
مادة ()4
ي يدف الصييندوق إليى ضييمان تنفييذ ح ييم النفقية الييذد يتعي ذر تنفيييذه بسيبب ت يييب المح يوم علي يه أو ج ي مح ي إقامتييه أو
عدم وجود مال ينفذ منه الح م أو ألد سبب آار.
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الفصل الثاني

إدارة الصندوق وآلية عمله
مادة ()5

رئيساً

 - 1قاضي قضاة المحابم الشرعية

 - 2نائب قاضي قضاة المحابم الشرعية

نائب ًا للرئيس

 - 4مدير عام وزارة المالية

 - 5مدير عام وزارة العم والشئون االجتماعية

عضوًا
عضوًا

 - 7ممث عن وزارة شئون المرأة

عضوًا

عضواً

 - 3مدير عام وزارة العدل

 - 6مدير عام وزارة األوقاف والشئون الدينية
 - 8أربعة أعضاء يمثلون مؤسسا
من م من قب مؤسسته.

عضواً

المجتميا الميدني ياتيارلم مجليس اليوزراء لميدة ثيال سينوا وييتم تنسييب ي عضيو
مادة ()6

ياتص المجلس بما يلي:

 - 1وضا األنظمة والتعليما
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يشرف على إدارة الصندوق ويديره مجلس إدارة يتبون من:

الالزمة لتحقيح ألداف الصندوق.

 - 2وضا نظام داالي يبين فيه آلية عمله واجتماعاته و يفية انعقاده وصالحيا
 - 3تعيين مدير عام للصندوق من ذود االاتصاص والابرة.

المدير العام.

 - 4تعيين الموظفين وان اء ادمات م وفقاً لقانون الادمة المدنية.
 - 5ااتيار مدقح حسابا قانوني.

 - 6مناقشة التقارير المقدمة له من قب مدير عام الصندوق والمصادقة علي ا.
 - 8تمثي الصندوق أمام القضاء وجميا الج ا
 - 9استثمار أموال الصندوق وتنميت ا.
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 - 7اعتماد الحساب الاتامي والموازنة السنوية ورفع ا للج ا

الماتصة والمصادقة علي ا.

الرسمية وغير الرسمية.

 - 10أية أمور أارن تدا ضمن ألداف الصندوق وااتصاصاته.
مادة ()7
على المح وم له عند التقدم بطلب لالستفادة من ادما

الصندوق أن يرفح به المستندا

التالية:

 - 1نساة مصدقة من ح م النفقة الن ائي.
 - 2مشييروحا
 - 3أد مستندا

ميين دائ يرة التنفيييذ تفيييد ب ييقن ح ييم النفقيية قييد تعييذر تنفيييذه بع ييد اسييتنفاذ جميييا ا ج يراءا

القانونييية الالزم يية.

أارن يطلب ا المجلس.
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مادة ()8
 - 1وفقياً للقيانون يصيرف الصييندوق وحسيب األصيول المحاسيبية المعمييول ب يا فيي فلسيطين للمح ييوم ليه ميا ورد فيي ح ييم
النفقة.

 - 2يتم الصرف في مدة أقصالا امسة عشر يوم ًا من استبمال المستندا
 - 3يتم الصرف طالما ان تنفيذ ح م النفقة متعذراً ويتوقف إذا لم يعد لناك موجب لذلك.
مادة ()9

 - 1إذا قرر المح مة الماتصة إل اء أو ت يير ح م النفقة فعلي ا إبالغ الصندوق بذلك فو ًار.
 - 2يقوم الصندوق بتنفيذ ما ورد في قرار المح مة الجديد ويبلغ المح وم له بذلك.
الفصل الثالث

الموارد المالية للصندوق
مادة ()10
تتبون الموارد المالية للصندوق من:
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المطلوبة.

 - 1رسيم بقيمية امسيية دنيانير أردنيية أو مييا يعادل يا بالعمليية المتداولية قانوني ًا يفييرا عليى ي عقييد زوا أو حجية طييالق.
 - 2رسيم بقيميية دينييار أردنييي أو مييا يعادلييه بالعمليية المتداوليية قانونياً يفييرا علييى ي مصييادقة علييى زوا يقييدم للمحييابم
الماتصة.

 - 3األموال التي يحصل ا الصندوق من المح وم علي م.
 - 4المن وال با والمساعدا .

 - 5المبالغ الماصصة له من الموازنة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

 - 1تبدأ السنة المالية للصندوق في األول مين شي ر يانون ثياني يينيايرك مين ي عيام وتنت يى فيي الحيادد والثالثيين مين
شي ر ييانون أول يديسييمبرك مين نفييس العييام - 2 .تبيدأ السيينة األولييى ميين تياريخ العم ي ب ييذا القيانون وتنت ييي بن اييية ش ي ر
ديسمبر من نفس السنة.
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مادة ()11

مادة ()12
 - 1ييتم تنظيييم اليدفاتر والسييجال
فلسطين.

 - 2يقدم مدقح الحسابا

الالزمية للصييندوق واالحتفيا ب ييا وفقياً ل صييول المحاسيبية القانونييية المعميول ب ييا فييي

ال االل ش رين من انت اء السنة المالية إلى مجلس ا دارة.
القانوني تقري ًار ام ً

 - 3ياضا الصندوق لمراقبة ديوان الرقابة المالية وا دارية.
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الفصل الرابع
االستيفاء من المحكوم عليه
مادة ()13

األموال التي دفع ا عن المح وم علي م.

مادة ()14
 - 1يقي ي ي ي ي ي ي ي ي ييوم الصي ي ي ي ي ي ي ي ي ييندوق بي ي ي ي ي ي ي ي ي ييالرجوع علي ي ي ي ي ي ي ي ي ييى المح ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييوم عليي ي ي ي ي ي ي ي ي ييه بقيمي ي ي ي ي ي ي ي ي يية المبي ي ي ي ي ي ي ي ي ييالغ التي ي ي ي ي ي ي ي ي ييي تي ي ي ي ي ي ي ي ي ييم ص ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييرف ا.
 - 2يسييتوفى م يين المح ييوم علي ييه غراميية مالي يية بنسييبة  %5م يين قيم يية المبلييغ ال ييذد تييم ص ييرفه و ييذلك مص يياريف ال ييدعون

وأتعاب المحاماة.

مادة ( )15
 - 1على المح وم له إعادة أموال الصندوق التي استلم ا بدون وجه حح بدون تقاير.
 - 2يعاقي ييب مي يين لي ييم يع ي ييد تلي ييك األم ي يوال بي ييالحبس م ي ييدة أقصي ييالا ش ي ي ر أو ب ارمي يية مالي ي يية قي ييدرلا مائي يية ديني ييار أردن ي ييي أو مي ييا يعادل ي ييا بالعمل ي يية
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للصييندوق الحييح فييي اتايياذ ا ج يراءا

القانونييية الالزميية بمييا في ييا رفييا القضييايا لييدن المحييابم الماتصيية وذلييك السييتيفاء

المتداولة قانونًا أو ب لتا العقوبتين ما إعادة األموال التي تسلم ا .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
مادة ()16
في حالة ح الصندوق تؤول أمواله إلى الازينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

بناء على تنسيب من مجلس ا دارة الالئحة التنفيذية الالزمة لتنفيذ أح ام لذا القانون.
يصدر مجلس الوزراء ً
مادة ()18
يل ى
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مادة ()17

ما يتعارا ما أح ام لذا القانون.
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مادة ()19
عليى جمييا الج يا
في الجريدة الرسمية.

الماتصية  -ي فيميا ياصيه  -تنفييذ أح يام ليذا القيانون ،ويعمي بيه بعيد ثالثيين يومياً مين تياريخ نشيره

المواف يح/17 :ربي يا أول 1426 /لي
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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صدر في مدينة رام هللا بتاريخ/26 :إبري 2005 /م
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