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: طالبالدكتورال
   باحث دكتوراه                                               "   أ"   اضرأستاذ حم         

    و العلوم السياسيةكلية احلقوق                                    و العلوم السياسيةكلية احلقوق 
   املسيلة جامعة                                                      بسكرة جامعة          
  

  : الملخص
 تعد النفقة أثر من آثار الطالق یحكم بها القاضي بمجرد صدور حكم بالطالق، إال أنه بوجود إشكاالت قضائیة كثیرة      

ما لعدم معرفة مكانه، تبقى المرأة  ما عدم وجود أموال ظاهرة للحجز علیها وإ عسر الزوج الملزم بالنفقة وإ في التنفیذ إما ل
..) بدل االیجار -نفقة اهمال -نفقة عدة (الممارسة للحضانة بدون نفقة، سواء إن كانت مطلقة فلها عدة أنواع من النفقة 

نة علیه، مما یدفعها ذلك إلى تعفف الناس أو تلجأ إلى الخروج للعمل فقد تداس أو للطفل المحضون لممارسة الحضا
كرامتها، مما دفع بالمشرع الجزائري باستحداث نظام جدید حمایة لمصلحة الطفل المحضون والمرأة الحاضنة بإصدار قانون 

  .15/01خاص یعالج هذه اإلشكالیة هو قانون صندوق النفقة رقم 
الل هذه الورقة البحثیة تبسیط النظام القانوني لصندوق النفقة، وذلك من خالل االستعانة بقانونین فنحاول من خ      

هذا من جهة، ومن جهة أخرى بیان  15/01المعدل والمتمم وقانون صندوق النفقة رقم  84/11أساسیین قانون األسرة رقم 
من تشریعه، والذي كان نتاج انتهاكات كثیرة طالت المرأة  دور صندوق النفقة في تحقیق االستقرار األسري والهدف القانوني

الحاضنة ومحضونها، وكذلك إعطاء النظرة الحقیقیة والهدف األسمى لصندوق النفقة الذي اتُِّهم أنه یزید من حاالت 
 . فة عامةالطالق، وهو لیس كذلك بل یحقق االستقرار والسكینة في أفراد األسرة ضحیة الطالق بصفة خاصة والمجتمع بص

  
Résumé : 
       L'impact de la pension alimentaire est l’une des effets du divorce jugé par le 
juge , mais il y a plusieurs  problème judiciaire dans la mise en œuvre soit 
l’impuissance du mari dans l’obligation d’exercés soit a cause de l’absence de 
l'argent pour être réservée ou pour ne pas connaître sa place, reste  la femme qui  
pratique la garde  sans pension alimentaire, pour la femme divorcée elle à plusieurs 
types de pension  (période légale, – négligence  de la famille ,le  loyèe ..) ou l'enfant 
sous la garde exercée sur lui, ce qui la pousse à demander la piété des gens ou sortir 
pour travailler ,ce que peut porter atteinte à sa dignité, et cela a incité le législateur  
algérien à créer d'un nouveau système pour protéger l'intérêt de l'enfant  et la femme 
qui le garde a promulgué une  loi spéciale pour traité  le problème  concernant   la loi 
de la caisse  de  pension n ° 15/01. 
      Nous essayons à travers ce papier de recherche de simplifier le système 
juridique de la caisse de pension alimentaire avec l'utilisation de la loi de pension et 
le code  de la famille n ° 84/11 modifié et complété , et la loi de caisse de pension n 
°   15/01 d'une part  et d'autre part, indiquer le rôle de la caisse pour la stabilisation 
familiale et de  l’objectif  juridique de  légifère , ce qui était le produit de 
nombreuses violations affectées  la femme garde et l’enfant gardé , ainsi qui de  
donner une image réelle et un but sein a la caisse  de pension qui  été accusé de 
l’augmentation des cas de divorce, ce qui est pas le cas pour parvenir à la stabilité et  
tranquillité dans  membres de la famille  victime du divorce en particulier et la 
société en général . 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصندوق النفقة و عالقته باالستقرار األسري 

- 100 -  
 

  : مقدمة

والرحمة املودة ا أساس أسرة ن و ت دافھ أ من ن الزوج ن ب ي رضا عقد الزواج عت

ساب ع واملحافظة ن الزوج وإحصان لفض, والتعاون والقانونية الشرعية الوسيلة الطالق عت و

بالفشل باءت زوجية تر , عالقة وعدم لألوالد النفقة توف وجوب عليھ تب ي يتمما عالة م ففونكك

صا, الناس ون ت ال ال االت ش عض ا ض ع كذلك ا دور و الطالق آثار م أ من فالنفقة

املحضون  والطفل   .املرأة

النفقة بدفع الزوج يلزم ي قضا حكم ع تتحصل أن إ الطالق أثر من ي عا قد فاملرأة

ق ا معانا بأن وتظن ا ألوالد أو ا ل تسواء ان تحصيل, د ع ا قدر عدم ب س ستمر قد ا لك

للتنفيذ أموال وجود عدم أو الزوج غياب إ راجع ذا و بالدفع أمر ع ا حصول رغم النفقة مبالغ

ا املتعددة, عل سباب من ا وغ النفقة مبالغ سديد عن وامتناعھ الزوج عنت   .أو

نفقة بدون اضنة ا املرأة ضانةوجعل ا ممارسة وع, طيلة ا عل ا كب خطرا ل ش

الناس وسؤال وع وا شرد لل تتعرض قد مما ا مة, محضو جر عن جزائيا الزوج عة متا تتم أن إ

النفقة سديد أجل, عدم من املدين ا ستعمل ال يل وا لألسباب نظرا املعانات ذه ستمر ما ور

دون  يلولة وا الدفع من رب متقطعةال ة وت ع الدفع يجعل كأن جزائيا عتھ متا ع املرأة قدرة

آخر عن متنع و ر ش يدفع لعدم, بأن النفقة سديد عدم دعوى رفع اضنة ا املرأة ستطيع ال ذا و

النفقة سديد عدم دعوى لرفع ن ر ش املحددة املدة شرط   .توفر

ا للمرأة سبة بال النفقة مية أل زائريونظرا ا القانون فإن املحضون ا وطفل اضنة

سري  ستقرار ع واملحافظة سرة ماية القانونية سانة ال ضمن جديدة آلية آلية, أضاف و

املدين الزوج أو ب محل يحل النفقة صندوق شاء إ واملتمثلة والطفل املرأة ماية مستحدثة

دفع عن ز أو تقاعس إذا ةبالنفقة سر الظروف, النفقة ظل ق ا ذا ماية منھ محاولة

زائري  ا للمجتمع قتصادية و عليھ, جتماعية العقاب سليط و قضائيا الزوج عة متا فو وقالو , ألن

ا وطفل اضنة ا للمرأة حل إيجاد من البد بل شود امل سري ستقرار يحقق ال د ا ذا ع

عت و املرأةاملحضون لشرف صيانة زائري ا ع شر ال ا خطا إيجابية خطوة النفقة صندوق

سري ستقرار وتوف املحضون ا وطفل اضنة عاتالذيا شر ال   تحقيقھلس

املوضوع ذا ا حول يتمحور ال الية ش انفق: و صندوق زائري ا املشرع نظم ة،كيف

س ستقرار دعم بذلك م أس ل   ري؟و

التالية       طة ا بع ن الية ش ع   : ولإلجابة
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ول  النفقة: املبحث صندوق وم   .مف

ول  وطبيعتھ: املطلب النفقة صندوق ف   .عر

ي الثا النفقة: املطلب صندوق من ستفادة   .مجال

الثالث للصندو : املطلب املالية املستحقات من ستفادة   . ق حاالت

ي الثا النفقة: املبحث لصندوق املالية املستحقات ع صول ا   .إجراءات

ول  النفقة: املطلب صندوق من ستفادة   .طلب

ي الثا ستفادة: املطلب طلب الفصل وآجال   .إجراءات

الثالث النفقة: املطلب صندوق عمل   .آلية

ول    املبحث

الن صندوق وم   فقةمف

ية العر عات شر ال غرار ع زائري ا املشرع ا استحد جديدة آلية النفقة صندوق , عد

رقم القانون خ15/01بموجب بتار لـ2015جانفي04املؤرخ ول16: املوافق يع ذا, 1436ر

امل مستحقاتھ من ستفادة إجراءات وتحديد النفقة صندوق شاء إ يتضمن الذي ذا,اليةالقانون و

ل يجة كن جاء املدين كثلالصندوق المتناع املحضون ا وولد اضنة ا املرأة ا تالق ال ات ا ن من

زه ب س أو النفقة مبالغ تقديم من آلية, عسرهأوبالنفقة باستحداث زائري ا املشرع فتدخل

سري ستقرار ع واملحافظة لألسرة حماية النفقة زائري صندوق ا   .املجتمع

ول    املطلب

وطبيعتھ النفقة صندوق ف   عر

طھ ر ثم أوال النفقة مع معرفة من البد النفقة صندوق مصط ف عر قبل

ملاي وفقا   :بالصندوق

النفقة: أوال ف   .عر

نفوقا: لغة ينفق ائم ال وسائر والدابة الفرس نفق مات: يقال و , أي مھ ودر مالھ طعامھونفق

ونفق ونفاقا ما, نفقا وقل: كال صرفھ, نقص املال العيال, وأنفق ع نفقت واس أنفقت ما والنفقة

نفسك   .1وع
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  : اصطالحا

ومسكن وكسوة طعام من ھ وأقار وأوالده زوجتھ ع سان يصرفھ ملا اسم , 2النفقة

عارف ما بحسب الزوجية ياة ا تتطلبھ ما ل آخر الناسبمع   .3عليھ

زائري - ا سرة قانون النفقة ف   :عر

املادة       نص زائري ا املشرع ا سرة78عرف قانون ا4من أ الغذاء"ع النفقة شمل

والعادة العرف ات الضرور من عت وما وأجرتھ والسكن   "والعالج

النفقة- مشروعية              :دليل

الكر -أ القرآن   .ممن

عا هللا (...قال     (...5 ,أيضا : وقولھ

)

 (...6ع واجبة الزوجة نفقة أن ع تدل ية ذه و

واستطاعتھ انھ إم قدر ع ا ا وإس ا وكسو ا وإطعام زوجتھ إ حسان الزوج ع فيجب الزوج

  .7وسعتھ

ة-ب النبو السنة   .من

الرسول وسلمقول عليھ هللا هللا(صل هللاتقوا بأمانة ن أخذتمو فإنكم ساء , ال

هللا لمة ب ن فروج باملعروف, واستحللتم ن وكسو ن رزق عليكم ن  .8)ول

النفقة- صندوق ف   .عر

املادي-أ ف   .التعر

املجتمع       من معينة فئة لفائدة الدولة من دعم أو إعانة عن عبارة النفقة و, صندوق

املطل واملرأة املحضون شالطفل للع ة امل والضرورة اجة ا لتغطية وذلك لتغطية, قة جاء كما

اس عند القائم تنفيذهيالفارق واستحالة ي ا ي قضا حكم بموجب املقرر املطلقة حق   .فاء

للتخلص اضنات ا املطلقات من للكث أمل بصيص عت النفقة صندوق فإن ذلك و

ال بمبلغ للمطالبة العدالة ل مشا لمن طو لوقت ستمر قد ال  .نفقة

ي-ب القانو ف   .التعر
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رقم        القانون حسب النفقة رقمھ15/01صندوق خاص تخصيص حساب عن عبارة و

ساب, 142/302 ا عنوان نة ز ا كتابات النفقة"يفتح ن" صندوق لشق مقسم و   :و

انية- م مخصصات واملتمثلة الصندوق إيرادات فيھ تدرج الشق النفقة ومبالغ الدولة

ا ن املدين من ا تحصيل لفائدة, يتم بھ املعمول ع شر لل وفقا شأ ت جبائية شبھ أو جبائية كرسوم

خرى  املوارد ل و والوصايا بات ال   .الصندوق

نفقاتھ- فيھ تدرج مقابل للمستفيد, وشق املدفوعة النفقة مبالغ لف, 9أي امل ر الوز ون و

ساببالتضامن ا ذا بصرف الرئا مر و املستوى, الوط ع العمومية نة ز ا أمناء ه س و

 .10املح

بالقانون: ثانيا املشمولة النفقة   .15/01طبيعة

املادة        نص استقراء خالل القانون2من شأ, 15/01من أ زائري ا املشرع أن ر يظ

النفقة محل يحل بديل كحل النفقة أبناءهصندوق املطلقة زوجتھ إتجاه الزوج ع املفروضة

ا املدين ع النفقة واجب سقط ال الصندوق ذا أن ھ التنو مع متناع أو ز ال حال ن املحضون

بدفع بالنفقة املدين يمتنع أو ز ال ة الف املحضون والولد اضنة ا عن ن الغ لرفع جاء وإنما

النفقة عد, مستحقات بالنفقةو املدين ع يتا ا ن للدائن املالية املستحقات النفقة صندوق دفع

سره حال املبالغ تلك سديد   .ب

القانون من املقصودة النفقة15/01والنفقة ا ذا اضنات ا بصندوق اص ا

رقم زائري ا سرة قانون ا عل باألمر84/11املنصوص ا78املادة05/02املعدل شمل" بنص

والعالج, الغذاء: النفقة والعادة, والكسوة العرف ات الضرور من عت وما أجرتھ أو ذلك, "والسكن و

يحتو  النفقة لفظ بأن املادة والسكقضت والكسوة الطعام ع ل ،ى ش أفراد و جميع ناول ي عام

الع وحددتھ العرف عليھ تواضع ما حدود واحدة دفعة ومھ ستعمال, ادةمف بھ ما, 11وجرى و و

املادة ي املغر ع شر ال ية العر عات شر ال عض إليھ بت سرة189ذ مدونة شرع, من وال

املادة املادة, 68القطري ي رد ع شر املادة, 66وال التو حوال50واملشرع مجلة من

سية التو صية   .ال

أ يت ذلك نو نوع ع الصندوق ا شمل ال النفقة ونفقة: ن املحضون الطفل نفقة

املطلقة التا, املرأة   :وذلك

املحضون : أوال الطفل   . نفقة
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املادة نص النفقة من النوع ذا رقم01الفقرة2ورد القانون جاء15/01من وال

املحضون الطفل نفقة أن ا وم"ف املح أوالنفقة الطفل لصا سرة قانون ام ألح وفقا ا

الوالدين طالق عد ن املحضون طفال, طفال أو الطفل لصا مؤقتا ا وم املح النفقة وكذا

الطالق دعوى رفع إمتناع, .."حالة أو ز ت ث فإذا أبيھ ع ون ت املحضون الطفل نفقة أن فاألصل

من البد النفقة تلك دفع عن يتطلبب مما نفقة دون املحضون الطفل ترك دون يحول إجراء اتخاذ

إ اليومية ياة ا املحضون الطفل ا يحتاج ال املالية املستحقات دفع النفقة صندوق تدخل

الواجبة النفقة سديد ل امتناعھ حال العقاب سليط ب ردعھ أو سره ب العاجز ب حالة ة سو غالية

  . عليھ

نف- املحضون مدة الطفل  : قة

فرق75املادةحددت       وقد املحضون الولد نفقة مدة ت ت ا ال املدة سرة قانون من

ا حسب النفقة زائري ا ياملشرع ما وفق ن و الذكر ن   س

الذكر-أ للولد سبة و: بال و الرشد سن بلوغھ إ والدتھ من نفقتھ ستمر , سنة19فالطفل

مكن مو وفق للدراسة مزاوال أو إعاقة أو ملرض عاجزا الولد ان إذا ما النفقة ستمر أ75أن   .ق

لألن-ب سبة م:بال وفق الزوجية ت ب إ ا دخول غاية إ ا نفق أ75ستمر   . ق

النفقة صندوق إطار يدخل الدعوى, كما رفع خ تار من املمتدة ة الف الطفل نفقة

غاية الوقتيةإ بالنفقة س و ي قضا حكم حكم, صدور صدور بمجرد الغية النفقة ذه وتصبح

ا للدائن املالية املستحقات سديد ب بالنفقة املدين بإلزام ي القضايا, قضا تدخل الوقتية والنفقة

املادة زائري ا املشرع ا ذكر الية ا57ست بنص و (مكرر ع الفصل للقا جھيجوز

بالنفقة ا م علق ما سيما وال املؤقتة التداب جميع ضة عر ع أمر بموجب ال أن...). ست مع

وء ال يتم ا بدفع املدين امتناع أو ز ت ث إذا أما ا املدين ب ا يدفع الوقتية النفقة أن اصل

إذ خاصة املحضون الطفل ع والفاقة رج ا لرفع النفقة صندوق الرضاعإ ة ف ان   .ا

للمرأة- ا املحكوم   :النفقة

ي قضا بحكم ا ا ل وم املح املطلقة املرأة نفقة الصندوق ا غط نفقة ي ثا و, إن و

املادة عليھ نصت رقم2/2ما القانون ا15/01من القانون (بنص ذا وم مف النفقة...يقصد

املطلقة للمرأة ا وم   ).املح
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املادة   نص خالل من زائري ا املشرع أن املالحظ ا2لكن وم املح النفقة نوع يحدد لم

متعة نفقة أو مال إ نفقة أو عدة نفقة ون ت قد املطلقة املرأة نفقة أن العلم مع املرأة بد, لصا فال

ا صندوق ا شمل ال املقصودة النفقة عن البحث ثم نواع ذه مع تحديد ماي, لنفقةمن   :وفق

املتعة: أوال   .نفقة

اللغة-أ متاع: املتعة و ف بھ تفع ي ما املرأة12ل ومتعة نحو: ، من الطالق عد بھ وصلت ما

الطالق متعة و فة وامل زار و   .13القميص

ُ   :  اصطالحاً -ب امل املالكية ـــــعرف اــــــ بأ للمطلقة: "تعة الزوج عطيھ ل, ما الذيتخفيفاً أللم

وعسره سره حسب حالھ، قدر املطلق عطيھ و إياه، ا طالق من ا ل   .14"حصل

مطلقاً : قانوناً  الطالق متعة ع زائري ا سرة قانون يتحدث من, لم ناك قضاء أما

الطالق متعة عن لمت ت من القضائية ام ام, ح ح تلك شرعت: (ومن املتعة أن شرعاً املقرر من

ا اللمرأة فراق ا زوج يختار يخالف, ل بما القضاء فإن ثمة ومن ا زوج فراق تختار ال للمرأة س ول

الشرعية للقواعد مخالفاً عد املبدأ   .15)ذا

التعسفي- الطالق عن ض والتعو الطالق متعة نفقة ن ب العالقة الية   :إش

وإنما املتعة عن يتحدث لم زائري ا سرة لقانون سبة ضبال التعو عن تحدث

املادة خالل من التعسفي، أ52الطالق واختلطت, ق املسألة ذه يحسم فلم زائري ا القضاء أما

للمادة تطبيقاً اده اج ولعل ، واحداً موقفاً نَّ يت ولم مور، املسألة222عليھ جعلت سرة قانون من

موحد اد واج واحد سق  .16دون

و  - ي القضا الطالق:ل الرأي عن ض والتعو املتعة اعتبار إ القضاة من رأي ب ذ

واحدة عملة ي, التعسفي ما ع اشتمل الذي العليا املحكمة قرار جاء ما وفق يت ذا  :ومع

سقط( و ر م غ طالق من ا الناتج الضرر مقابل للزوجة تمنح املتعة أن وقضاء شرعاً املقرر من

جزءاً ا فيھبتحميل املسؤولية   .من

ثابتاً ان ال–وملا ا فال–قضية معاً ن للزوج الظلم بإسناد فيھ املطعون القرار أن

ن للزوج املتعة ومنح ما أحد ض لتعو يل فيھ, س املطعون القرار نقض استوجب كذلك ان   ).وم

م غ طالق عن ضاً عو املتعة وا اعت القضاة أن القرار من فوا التعر و و ر،

املطلق بتظليم ان إذا املطلقة ستحقھ الذي التعسفي الطالق عن ض للتعو ي أيده, القانو ما ذا و

العليا املحكمة عن صادر آخر ا: (قرار زوج ا طلق ال للزوجة تقرر سالمية عة الشر انت متعة, إذا

ا ل ا زوج فراق ألم عن تخفيفاً ا ل ذا, عطى حد ضاً و عو عت يخالف, ا بما القضاء فإن
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سالمية عة الشر ام ألح خرقاً عت املبدأ ذا ام القرار, أح نقض ستوجب ق, لذلك الذي

املتعة باسم ا ل ما مبلغ بدفع املطلقة ض, للزوجة كتعو آخر مبلغ دفع   .17 )و

ي- الثا ي القضا الذي:الرأي ول الرأي وجود ورغم والقائلولكن القضاء من جانب ناه ت

سلك زائري ا القضاء من جانباً فإن التعسفي، الطالق عن ض التعو ام أح ا ام أح املتعة أن

خر عن مستقل ل ف التعسفي، الطالق عن ض والتعو املتعة ن ب الفصل ع باعتماده آخر اً مسل

املح قضاء جسده ما ذلك بھ، اصة ا امھ وأح آثاره مايولھ فيھ وجاء ا قرار العليا من: (كمة

مال إ نفقة عدة، نفقة عسفياً طالقاً املطلقة للزوجة أن الشرعية ام متعة, ح وكذلك, نفقة

املبالغ طبيعة تحديد كم ا عند ب و التعسفي، الطالق جراء من ا ل بھ يحكم قد ض التعو

املطلقة لصا ا وم يخال, املح بما منحوالقضاء الذي القرار نقض ستوجب املبدأ ذا ام أح ف

التعسفي الطالق مقابل النقود من إجمالياً مبلغاً املطلقة القرار, 18)للزوجة خلص سھ تأس معرض و

املتعة ونفقة العدة ونفقة مال نفقة نفقات عدة للزوجة تقر سالمية عة الشر أن وح, إ

ف ض التعو يل س ع آثارمبلغاً من املتعة نفقة أن فيھ يقول آخر التجاه ناً مب جاء القرار ذا

جاء ما عكس ذلك وأن التعسفي، الطالق عن ض بالتعو صلة ذات ست ول الدخول عد الطالق

خ ذا قبل سابقاً ا إل املشار  .19القرارات

مسألة- من اء الفق ا: موقف عن ض التعو عن املتعة نفقة غ التعسفيل   :لطالق

ن-1 املعاصر اء الفق ور جم ب التعسفي20ذ الطالق عن غ املتعة أن إ من, ، إن بل

أقوى  بصورة ض التعو من املقصود تحقق املتعة بأن يرى من   .21العلماء

ن-2 املعاصر اء الفق من عض ب الطالق22ذ عن ض التعو عن غ ال املتعة أن إ ،

إ املتعة ألن رالتعسفي، م ا ل سمَّ لم ال الدخول قبل للمطلقة تجب ا،انما لغ ستحب و

يجب ض فالتعو ذلك و الطالق إيقاع ا ل مباشرة يد ال أن ت ث دام ما مطلقة ل ل يجب ض والتعو

ال تلك عن مغايرة لفئة تجب ا أل ض، التعو عن بذلك املتعة غ فال ن، ل واجبة متعة ال ملن

الت ا ل ضيجب   . 23عو

ج و يجة الن نفس إ يوصالن ما ل أن ض بالتعو املتعة ط تر ال فالعالقة إذن

حيث من القدامى اء الفق ا ع تحدث املتعة أن إال الفراق، عن ا ل سلية و املرأة، ب يص الذي الضرر

ا فذكر بالضرر ا ل عالقة وال ملطلقتھ الرجل عطيھ الذي املال ونوع ا س تقدرج املتعة بأن مثال نفية

فة وم وخمار، درع، و الزمن24بالعروض ظروف ا اقتض معاصرة فكرة و ض التعو أن ن ح ،

لزوجتھ الزوج عطيھ الذي املقدار تحديد دون للمال م وحاج الناس أحوال غ يجة, و ن ون و

الطالق     .للتعسف



  جامعة المسيلة/ ذبيح هشام  - جامعة بسكرة/  دبابشعبد الرؤوف  .د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 107 -  
 

مال: ثانيا   .نفقة

مال- وغذاءنفقة مأوى دون ا وترك ا مال إ يجة ن للزوجة الزوج يقدمھ ما ض عو و و

معينة قيمتھ, ملدة تحديد ة التقدير السلطة لھ   .والقا

العدة: ثالثا   .نفقة

لغة- العدة ف يقال: عر ء ال إحصاء و و العدد، ة:من وعدّ عدادا و عدا ه املرأة. عدّ وعدة

عدد ا عد وجمع ا قروؤ العدّأيام من لھ ذلك ما...وأصل ا زوج ا ع واملتو املطلقة املرأة ة وعدّ

ليال وعشر ر أش عة أر أو ا حمل أيام أو ا أقرا أيام من  .25عده

ا:اصطالحا- بأ املالكية السادة ا عرف ع: وقد عالمة الشارع قدره معلوما زمانا املرأة ص تر

أو  اح الن لف غالبا الرحم فقدهبراءة أو طالقھ أو الزوج  .26موت

العدة- ون:نفقة ت ما وعادة ا بص ت ال العدة ة ف طيلة املطلقة املرأة تأخذه ما مبلغ و

ر أش  .بثالثة

ي الثا   املطلب

النفقة صندوق من ستفادة   مجال

الفئا      من مجموعة النفقة صندوق قانون وضع للقد ال صر ا يل س ع محددة ات

ق بوضعھا املشرع أن ن ب ي الفئات ذا خالل ومن النفقة، صندوق أموال من ستفادة

الضعيفة الفئات ذه ل ملراعاتھ سري ستقرار لتحقيق حسنة نية ذو النفقة  .لصندوق

قانون- ا صرح   .15/01فئات

املادة ت و ن2حيث والدائن بالنفقة املقصود القانون ذات مايمن ع ا بنص   :ا

طالق: النفقة عد ن املحضون طفال أو الطفل لصا سرة قانون ام ألح وفقا ا وم املح

والنفقة, الوالدين الطالق دعوى رفع حالة طفال أو الطفل لصا مؤقتا وم املح النفقة وكذا

املطلقة للمرأة ا وم   "املح

بالنفقة"- الدائن أو اضنة: املستفيد ا املرأة قبل من ن ممثل ن املحضون طفال أو الطفل

سرة قانون وم بالنفقة, مف ا ل وم املح املطلقة املرأة   "وكذا

املادة خالل النفقة2فمن صندوق من ستفيدون الذين اص يان بت حة صر انت

التوا ع م   :و
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الوالدي-1 طالق عد ن املحضون ومطفال مف حسب اضنة ا املرأة قبل من ن ممثل ن

املادة سرة التا64قانون ب ت ال ع م ثم(و ألم دة ا ثم ب ثم ا ولد بحضانة أو م

درجة ون قر ثم العمة ثم الة ا ثم ألب دة   ..).ا

عد-2 نفقة أو متعة نفقة انت سواء بالنفقة ا ل وم املح املطلقة مالاملرأة إ نفقة أو  . ة

ي       املغر املشرع ق طر سلك قد زائري ا املشرع أن نجد ذا املتعلق10/41القانون(و

ي املغر العائ افل الت التو) بصندوق رقم(واملشرع النفقة1993يوليو5قانون بصندوق املتعلق

التو الطالق امل, )وجراية املستحقات من املستفيدين ساءتحديد ال م و النفقة لصندوق الية

رامل استفادة دون بالنفقة تتعلق باتة ام أح م لفائد الصادرة ن وأوالد واملطلقات اضنات ا

أو ب غياب حالة م أم رعاية تحت م و لألوالد سبة بال نفسھ ء وال املشروع ذا من يتام و

ع ما لھ حدوث حالة أو لعائلتھ مالھ قسمومع, إ أمام باإلنفاق بإلزامھ ب مقاضاة تم إذا ذلك

صندوق يتدخل الة ا تلك سديد ال عن ز أو وأمتنع بذلك يلزمھ حكم وصدر سرة شؤون

رة الظا أموالھ ع ز ا أو الزوج سر غاية إ املحضون ا وولد اضنة ا م بإعالة النفقة

ا صندوق ا قدم ال دمات ا سديد  . لنفقةل

الثالث ا:  املطلب ف ق ا وسقوط للصندوق املالية املستحقات من ستفادة   حاالت

قانون       لالستفادة15/01حدد وء ال يتم أن ا خالل من يمكن ال االت ا من مجموعة

املقرر  النفقة تقديم عدم حالة إال إليھ وء ال يتم ال فيھ صل و الصندوق، ذا أموال ةمن

بالنفقة املدين ان مل إحالالً ذلك عت ال كما بالنفقة، الدائن ع رج وا الفاقة لرفع ذا ل و قضاء،

مؤقت حالً ون ي ااوإنما املدين مع الوضعية ة سو غاية   .إ

للصندوق : أوال املالية املستحقات من ستفادة   .حاالت

سدي-1 عن عليھ املنفذ المتناع التنفيذ النفقةعذر   :د

قانون3املادةحددتلقد       صندوق15/01من من ستفادة حق توجب ال و الة ا

ا بنص للمستفيد"النفقة املالية املستحقات دفع كم, يتم ا أو لألمر ي ز ا أو الك التنفيذ عذر إذا

النفقة ملبلغ املحدد ي بھ, القضا املدين امتناع ب   ..."س

بالنفقةاملقصود املادة:باملدين بأنھ4الفقرة2عرفة بالنفقة باملدين الطفل"املقصود والد

السابق الزوج أو ن املحضون طفال   ".أو

قدرتھ ن وتب ا يلزمھ ي قضا حكم صدور رغم ا دفع عن بالنفقة املدين امتناع فإن

النفقة مبالغ سديد من بجر , املادية س مة جر تقوم قضاءنا املقررة النفقة دفع عن متناع مة
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بالنفقة الدائن موطن محكمة ة ور م ا وكيل إ اية ش تقدم أن فللزوجة العمد عنصر بوت , فب

حسب ة ر ل سالب حكم وصدور النفقة سديد عن متناع عن الزوج وإصرار الدعوى ك تحر عد و

ات331املادة العقو تذيوال27قانون تھ منعقو س ا ن ماب إ6اوح ر من3أش وغرامة سنوات

ائي300.000أ50.000 كم ا ون و فيھاحائزادج املق ء ال يمكن, لقوة الة ا تلك ففي

طلب تقديم الطفل أو بالنفقة ا ل وم املح املطلقة أو اضنة ا املاليةستفادةاملرأة املستحقات من

النفقة   .لصندوق

النفقة-2 سديد عن املدين ز ل التنفيذ   : عذر

الثان       الة املادةيةوا ا عل نصت النفقة صندوق من ستفادة توجب حالة3ال

ا بنص وعسره املدين ذلك" ... ز عن زه او,..."أو سديد عن بالنفقة املدين ز أو عسر حالة

ق طر عن وذلك ز ال إثبات من زالبد ي ما وجود لعدم التنفيذ واستحالة امتناع محظر ار استظ

املباشر بالتنفيذ لف امل ي القضا املحضر قبل من منجز منقول أو عقار من ز, عليھ ال ت ث فإذا

أدناه ا سنو اجراءات ق طر عن النفقة صندوق إ وء ال يتم   .حقيقة

عليھ-3 املنفذ ع العثور لعدم التنفيذ      :استحالة

املادة       ا ذكر الثالثة الة ا3وا إقامتھ" ... بنص محل معرفة لعدم الواقعة" أو ذه و

عليھ املنفذ ع العثور عدم يفيد ما إ بالتنفيذ لف امل ي القضا املحضر إشارة خالل من تتحقق

التنفيذ محل كم ا املوجود التنف, عنوانھ طالبة قبل من املحدد العنوان ددأو ال عد وذلك يذ

املادي طأ ا أو التحايل انية إلم تجنبا مراة عدة عنوانھ   .ع

إقامتھ محل عليھ العثور وعدم عليھ املنفذ غيبة ن ب التمي إ شارة أن, وتجدر

متصلة غيبة غائب لكنھ ستدعاء موضوع بالعنوان يقطن و الة ا عليھ ا, املنفذ الةأما

ستدعاء محل بالعنوان معروف غ عد فإنھ ول , الثانية مج آخر ان مل لتنقلھ يجة, ذلك الن لكن

بالنفقة املدين أي عليھ املنفذ وجود عدم و واحدة ن الت ا   .28لتا

امل يتخذ التنفيذ استحالة حالة التعليقحو ق طر عن التنفيذ إجراءات ي القضا ضر

نادا مناس املواد ة416إ406ملقت دار و املدنية جراءت قانون  .  من

املالية: ثانيا املستحقات من ق ا  .سقوط

املطلقة واملرأة املحضون الطفل ماية كآلية النفقة صندوق زائري ا املشرع أوجد لقد

والضياع الك ال من ا كرام ا, وصون فتح طالق ع ع ال ذا طفالو و املطلقات ل أمام ملجال

الصندوق  ذا مستحقات من لالستفادة ن النفقة, املحضون لصندوق يمكن ال ال االت ا حدد بل
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املادة نص وفق ا تنفيذ عد املالية املستحقات من ستفادة ا ف سقط أو ا من5الفقرة2غطي

قانون 15/01قانون ام ألح طبقا االت ا ذه التاو   :سرة

ضانة-1 ا اضنة ا حق سقوط    :حالة

تقبض املحضون الطفل نفقة التا و املحضون للطفل ممثلة اضنة ا املرأة اعت

ف استعمالاوتتصرف أجل من اضنة ا طعام ااملرأة من املحضون الطفل حاجيات قضاء

وسكن س   ... .ومل

صفة غ فإن التا سبابو من ب س ألي ضانة ا ا حق سقوط ب س اضنة ا

للمطلقات النفقة صندوق من ستفادة ا حق سقوط إ يؤدي سرة قانون املحددة

املحضون  الطفل عن تنوب ال اضنات ي, ا ما ضانة ا ق ا سقوط أسباب   :ومن

أو -أ محرم ب قر غ ج و بال ضانة ا حق   :بالتنازل سقوط

املادة نصت زائري66لقد ا سرة قانون ب" من قر غ ج و بال ضانة ا حق سقط

التنازل  و حضانة" محرم ا ل وأسندت ي قضا بحكم ا زوج من ا طالق وقع زوجة ل أن ذا ع و

أثن ا زواج بمجرد ذا و القانون بقوة وذلك ضانة ا ذه ا حق سقط منھ ا حقأوالد قيام اء

املحضون  مع قرابة عالقة لھ س ل ص مع ضانة ا, ا ل اسندت إذا أيضا ضانة ا سقط كما

و ضانة ضانةتنازلت ا ا ممارسة ا حق عن   . صراحة

اضن -ب ا ا توفر الواجب الشروط أحد بانتفاء ضانة ا حق   :سقوط

املادة نص املشرع أورد قانون 67لقد أنھمن ع باختالل" سرة ضانة ا سقط

املادة شرعا املرعية الشروط كم62أحد ا املحضون ة مص مراعاة يجب أنھ غ أعاله،

أعاله بالفقرة   ."املتعلق

سقط توفرت إذا أخرى حالة أضاف زائري ا املشرع أن املادة ذه نص من شف س

حق ممارسة اضنة ا أو اضن ا املادةحق نص ورة املذ الة ا ذه و املحضون، رعاية 67ا

حقھ ملمارسة ال أ ون لي اضن ا ا توفر الواجب الشروط أحد بتخلف تتعلق الذكر السابقة

املادة ا عل توف62املنصوص عن ضانة ا بحق لھ وم املح أو اضن ا ز ر يظ ما ع و ،

وحفظ بية وال وأخالقھالرعاية   .29تھ
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بالتقادم-ج ضانة ا حق   :سقوط

املادةجاء سرة68نص قانون أنھمن زائري ملدة" ا ا مستحق ضانة ا يطلب لم إذا

ا ف حقھ سقط عذر بدون سنة عن د الطف, "تز ان إذا أنھ ع ذا وكفالةلو رعاية موجود

أحد يطلب لم دة ا أو م أو ب وأن الطفلخالتھ حضانة حقھ فأك, م سنة ذلك عن وم

حتما سقط ضانة ا حق   .30فإن

بالسفر-د ضانة ا ق ا   :سقوط

املادة سرة69نصت قانون ستوطن" من أن ضانة ا حق لھ ل املو ص ال أراد إذا

عنھ ا إسقاط أم لھ ضانة ا إثبات للقا مر رجع أجن م, بلد املحضون مع ة مص , "راعاة

بالولد ضانة ا لھ ل املو ص ال سفر حل ضانة ا اسقاط للقا ة التقدير فالسلطة ذلك و

اجن بلد ا   .املحضون

باملساكنة - ـ ضانة ا حق   :سقوط

املادة نص سرة من70جاء سكنت: " قانون إذا الة ا أو دة ا حضانة سقط

أ مع ا محرمبمحضو ب قر غ وجة امل املحضون أو" م الة ل ضانة ا أسندت إذا أنھ ذلك ومع

رجل مع وجة م م ذه انت و املحضون الولد أم مع سكن ضانة ا لھ اسند من ان و العمة

اضنة ا الة ا أو اضنة ا دة ا حضانة سقط ف املحضون الولد مع قرابة صلة طھ تر ال   .أجن

ا-2 ضانةحالة ا مدة اء   :ن

ا       حدد ال ضانة ا مدة اء ان حالة النفقة صندوق ا غط ال ال االت ا ن ب من

ا65املادة بنص سرة قانون ببلوغھ"من الذكر حضانة مدة سن, سنوات10تنق ا ببلوغ ن و

إ, الزواج للذكر سبة بال ضانة ا يمدد أن إ16وللقا مرةسنة وج ت لم أماً اضنة ا انت ذا

املحضون  ة مص ا ا بإن كم ا يرا أن ع ببلوغھ, "ثانية الذكر حضانة مدة ت ان فإذا ذلك و

التمديد10 حالة أو املة املادة, سنة16سنوات املحدد الزواج سن ا ببلوغ ن قانون7و من

و و املة19سرة ال, سنة للصندوق نا املالية املستحقات من ستفادة للطفل   .يمكن

مال-3 لھ الذي الطفل  : حالة

بناء ع بالنفقة اصة ا زائري ا سرة قانون نصوص إستقراء خالل من , يت

املادة ع ناء ما75و أبيھ ع تقع الولد نفقة فإن خاصمل منھ مال لھ   .31يكن
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فإذا  التا الولدو منان با س ذا عد خاص مال لھ ان أو ن مع كسب مصدر

النفقة ق ا سقوط بتوفر, أسباب وذلك النفقة صندوق من ستفادة من حقھ سقط ثمة ومن

التبعية   .عنصر

قضائيا-4 ا املحكوم النفقة بدفع املدين ام ال   :حالة

املادة أنھ5الفقرة2نصت املاليةسقط" ع املستحقات من ستفادة من ق ... ا

املدين قبل من النفقة دفع بوت السابق" ب الزوج أو الطفل والد و و بالنفقة املدين م إل فإذا ذلك و

سقط نا املحضون ا طفل ع ضانة ا للمارسة اضنة ا م تحتاجھ الذي املا املبلغ بتقديم

املستحقات من ستفادة من ق النفقةا صندوق ا يقدم ال ليحل, املالية وضع خ ذا ألن

سره ن ح إ العاجز املدين  .محل

ي الثا النفقة:  املبحث لصندوق املالية املستحقات ع صول ا   إجراءات

رقم       النفقة صندوق قانون وضع م15/01لقد والقضائيةجملة ة دار جراءات ن

ا املرأة الصندوق الستفادة ا يقدم ال املالية املستحقات من املحضون والطفل تلك, اضنة وحدد

املادة نص من املالية املستحقات من ستفادة إجراءات عنوان ي الثا الفصل أ4جراءات

أدناه, 9املادة ا توضيح تم   .و

ول النفقة:املطلب صندوق من ستفادة   طلب

طلب : أوال لية النفقةش صندوق من   :ستفادة

املادة       نص إ قانون4بالرجوع أن15/01من ت بي قد النفقة صندوق شاء بإ املتعلق

سرة شؤون قا و و املختص القا إ يقدم املالية املستحقات من ستفادة طت, طلب واش

قرا بموجب محدد الوثائق من بمجموعة مرفق الطلب ون ي أن العدل32راملادة ر وز ن ب ك مش

الوط بالتضامن لف امل ر والوز باملالية لف امل ر ماي, والوز ا توافر الواجب الوثائق ن ب   :ومن

القرار- ذا ق امل النموذج وفق ستفادة   .طلب

للتنفيذ- والقابل النفقة ملبلغ املحدد ي القضا مر أو كم ا من   .ة

قام- ال جدوى التبليغات بدون انت وال ي القضا املحضر   .ا

ي- القانو ل للش وفقا محرر ي جز أو ك امتناع   .محضر

فيھ- تم الذي والزمان ان امل ي القضا املحضر يحرره التنفيذ ع القدرة عدم محضر

بالنفقة ي القضا كم ل   .التبليغ
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مرفق- ا واملدين بالنفقة للدائن املة ال املدنية الة امليالدا ادة ش   .ة

بالنفقة- املدين عوز تفيد املعنية املصا من سلم ادة   .ش

عليھ- مشطب للمستفيد ي بن أو دي بر   .صك

املالية: ثانيا املستحقات من ستفادة طلب للفصل املختصة القضائية ة ا

  .للصندوق 

النو-أ   :ختصاص

و  املدنية جراءات قانون نضمھ ةحيث م33دار إ بالرجوع وذلك ا423/1، بقول : منھ

تية الدعوى صوص ا ع سرة شؤون قسم   :ينظر

النفقة-  2                                  ارةدعاوى والز ضانة  وا

سرة شؤون قسم املحكمة صالحيات ن يب عليھ و ما ع تلك, النص ن ب ومن

الفصل النفقةالصالحيات منازعات34قضايا والفصل بالنظر النو ختصاص أن يت مما

إ يؤول النفقة صندوق ا يقدم ال املالية املستحقات من باالستفادة واملتعلقة الغذائية النفقة

سرة شؤون   .قسم

قليمي-ب   :ختصاص

املادة        دا40حددت و املدنية جراءات قانون للفصلمن قلي ختصاص ة ر

ا بنص النفقة الدعاوى "دعاوى الغذائية... ترفع النفقة دائرة... مواد يقع ال املحكمة أمام

بالنفقة الدائن موطن ا املادة, ..."اختصاص بھ جاءت ما و القانون 426/5و نفس املحكمة"من ون ت

ب الغذائية النفقة موضوع إقليميا امختصة الدائن   ".موطن

املالية املستحقات من ستفادة طلبات للفصل ي ا امل ختصاص فيؤول ذلك و

موطن و و بالنفقة الدائن موطن ا اختصاص دائرة يقع ال املحكمة النفقة صندوق ا يقدم ال

املحضون  والطفل اضنة ا   .املرأة

املختص-د ب:القا يتعلق فيما ستفادةأما طلب قضية يفصل الذي املختص القا

املادة حددتھ للصندوق املالية املستحقات قانون2من من ة خ و15/01الفقرة قسمو س رئ

سرة ا, شؤون املختص"بنص إقليميا: القا املختص سرة شؤون قسم س رئ   ".القا

ي الثا طلب: املطلب الفصل وآجال   ستفادةإجراءات
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ي: أوال وال أمر ق طر عن النفقة صندوق من ستفادة طلب   :الفصل

املادة رقم5نصت النفقة صندوق قانون و15/01من ا القا"فقر ت ي

الطلب ي, املختص وال أمر   ..". بموجب

يقدم ال املالية املستحقات من ستفادة طلب للبت ذلك للطفلو النفقة صندوق ا

ضمن يدخل ي الوال مر أن واملعلوم ي وال أمر ق طر عن ون ي ضانة با لفة امل واملرأة املحضون

الذين مور والة من واحد باعتباره الوالية حق من لھ بما ا يباشر وال للقا الوالئية عمال

امل ة مص لتحقيق م عل والسيطرة الناس توجيھ ون ايمل سمي جاءت نا ومن م ومص جتمع

القا والية إ ند س ا أل الوالئية املجال, 35باألعمال ذا القا ا يصدر ال الوالئية وامر و

املادة نص خالل من العادية غ أو العادية الطعن طرق من ق طر ألي قابلة قانون12غ من

ا بنص النفقة وامر" صندوق ون منالت ق طر ألي قابلة القانون ذا ا عل املنصوص الوالئية

الطعن   ".طرق

النفقة: ثانيا لصندوق املالية املستحقات من ستفادة طلب الفصل   : آجال

الطلب- الفصل املادة: أجل فيھ5نصت يفصل الذي جل أن النفقة صندوق قانون من

بموضو  يتعلق فيما سرة شؤون قسم س ورئ املالية املستحقات من ستفادة طلب من5ع أيام

ي وال أمر بموجب الطلب تلقيھ خ الشروط, تار تحقق لعدم رفضھ أو الطلب بقبول الفصل ون و

قانونا ا عل   .املنصوص

التبليغ- املادة: أجل بموجب ي الوال مر تبليغ يتم ستفادة طلب الفصل عن5/2عد

الضب أمانة ق أجلطر التالية48ط اص من ل إ صدوره خ تار من   :ساعة

بالنفقة-      السابق: املدين الزوج أو ن املحضون طفال أو الطفل   .والد

بالنفقة-      ن: الدائن ممثل ن املحضون طفال أو الطفل إما املستفيد ص ال و و

املح املطلقة املرأة وكذا اضنة ا املرأة قبل بالنفقةمن ا ل   .وم

املختصة-       للوزارة: املصا عة التا جتما شاط بال لفة امل الوالئية املصا

الوط بالتضامن لفة   .امل

الفصل- االتأجل النفقة: ش لصندوق املالية املستحقات من ستفادة ض ع قد

الي ش ذهاتعض ففي جراءات ون ت ما املادةعادة نص وحسب الة من5ا ة خ الفقرة

أي15/01قانون الفصل سرة شؤون قسم س رئ واملتمثل املختص القا ع يجب فإنھ



  جامعة المسيلة/ ذبيح هشام  - جامعة بسكرة/  دبابشعبد الرؤوف  .د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 115 -  
 

القانون  ذا ا عل املنصوص املالية املستحقات من ستفادة ض ع ال ي, إش وال أمر بموجب

أقصاه باإلش3أجل إخطاره خ تار من   .الأيام

النفقة- مبلغ   :مراجعة

مراجعة طلب من اضنة ا املرأة ممثال املحضون الطفل النفقة من للمستفيد يمكن

ال ا جعل مما قتصادية الظروف غ أو ا قل ب س افية غ املالية املستحقات انت إذا النفقة

مة الكر ياة ا متطلبات طر , توفر عن الطلب الفصل تم يو قضا قرار أو حكم املادة, ق نصت 8إذ

قانون أمانة15/01من ق طر عن جتما شاط ال مصا سرة شؤون قا يبلغ أنھ ع

أقصاه, الضبط أجل النفقة مبلغ مراجعة املتضمن ي القضا القرار أو كم خ48با تار من ساعة

  .صدوره

الثالث النفقة:  املطلب صندوق عمل   آلية

للمستفيد: والأ  النفقة مبلغ   :دفع

املستحقات       من ستفادة طلب بقبول سرة شؤون قا من ي الوال مر صدور عد

للوزارة, املالية عة التا جتما شاط بال لفة امل الوالئية املصا املتمثلة املختصة املصا تتو

امل املستحقات بصرف الوط بالتضامن لفة للمستفيدامل أقصاه, الية تبليغ, يوما25أجل خ تار من

دي بر أو ي بن ل تحو ق طر عن سيما ال بصرف, مر جتما شاط بال لفة امل املصا ستمر و

ا م ستفادة حقھ سقوط ن ح إ ا ر ش للمستفيد املالية   .36املستحقات

أو  مر تنفيذ عن املدين توقف حالة فيھو شروعھ عد بالنفقة ي القضا كم , ا

ي قضا محضر حرره معاينة محضر بموجب ت املستحقات, املث صرف املختصة املصا تواصل

سرة, املالية شؤون قا من صادر ي وال أمر ع للمادة, بناء وفقا ذا رقم6و القانون 15/01من

النفقة صندوق شاء بإ    .املتعلق

تحص: ثانيا قة النفقةطر صندوق قبل من املدفوعة املالية املبالغ   :يل

ا م ل وم للمح النفقة دفع السابق الزوج أو الوالد عن ينوب النفقة ذا, صندوق و

ا املدين قبل من النفقة إلزامية إسقاط ع املالية, ال املبالغ لدفع بالنفقة املدين عة متا يتم بل

الدائن ا استفاد رج,ال وا الفاقة لرفع مؤقتا بالنفقة املدين محل يحل النفقة صندوق أن أي

الزوج من املبالغ بتحصيل الصندوق يقوم ثم بالنفقة لھ وم املح الدائن إ, عن شارة من البد كما

املمتنع بالنفقة املدين أن ع ال ذا ف ا ن للدائن املالية املبالغ سدد حينما النفقة صندوق عنأن

سديد ال عن امتناعھ جراء قضائيا ع يتا ال ا عن, سديد القضائية عة املتا إجراءات ضده تتخذ بل
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املادة ات العقو قانون ا عل املنصوص النفقة دفع عدم مة ن331جر ماب اوح ت تھ عقو وال

من س إ6ا ر من3أش مالية وغرامة   .دج300.000إ50.000سنوات

املادة   حددت رقم9وقد النفقة صندوق شاء إ قانون املبالغ15/01من تحصيل قة طر

املادة نص جاء حيث للوالية نة ز ا ن أم ق طر عن تحصيل"املالية الوالية نة خز ن أم يتو

بالنفقة ن للمدين النفقة صندوق لصا املالية امل, املستحقات تصدره باإليراد أمر ع صابناءا

لھ املعمول ع شر ال ا عل املنصوص ام لألح وفقا   ".   املختصة

  خاتمة

زائري ا املشرع ا ى أ جديدة آلية النفقة صندوق أن تج ست سبق ما خالل من

رقم القانون ع2015جانفي4املؤرخ15/01بموجب املحافظة و ا م سا الغرض ان

سري شودستقرار والطفل, امل بالنفقة ا ل وم املح املطلقة املرأة عن رج وا الفاقة ورفع

سديد عن السابق الزوج أو الوالد ا ف ز ال ة الف اضنة، ا املرأة واملمثل املحضون

ا عل تنفذ رة ظا أموال وجود عدم أو المتناعھ عليھ التنفيذ عن ز ال أو   .النفقة

ا يأتفصندوق لم الزوج لنفقة أو املحضون الطفل والد عن الواجبة النفقة ع بديال

ان أو الزوج عسر كثبوت معينة حاالت بالنفقة املدين عن لينوب ى أ وإنما املطلقة، للمرأة السابق

عليھ للتنفيذ إقامتھ محل ل ج أو عن, غائبا امتناعھ جراء ة ر ل سالبة ة عقو عليھ كم ا أو

اسد الدائنيد لصا ا وم املح  .,لنفقة

إو نخلص الدراسة ذه   :عد

اضنالتنظيم -1 ا املطلقة عن ن الغ رفع م سا النفقة لصندوق ا االتا ا ة

ورة  .املذ

ح -2 إنق شاطاتھ توسع صندوقسرةأن شاء إ أو الزوجية الرابطة حل قبل املعسرة

بدعم ذلسرةخاص عو فاظ ل اك  .استقرار

ح -3 خنق ا ر ش ا تتقاضا الصندوق من خاصة منحة اضنة ا الزوجة تمنح وأن اصة

امة اجتماعية وظيفة تؤدي ا   .أ

وامش  :ال
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