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قوانيــــنقوانيــــن
قــــانـــــون رقم قــــانـــــون رقم 15-01 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 13 ربــــيـع األول عــــام  ربــــيـع األول عــــام 1436
اIوافق اIوافق 4 ينـاير سنة  ينـاير سنة r2015 يتضـمن إنشـاء صندوقr يتضـمن إنشـاء صندوق

النفقة.النفقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيـــمـــا اIـــواد 119 و122
rو125 (الفقرة 2) و126 منه

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

rتممIعدل واIا rاإلجراءات اجلزائية

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

rتممIعدل واIا rالعقوبات

- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 70-20 اIـــــؤرخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اIـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واIــتـعـلق

rتممIعدل واIا rدنيةIباحلالة ا

- و�قـتـضى األمر رقم 71-57 اIؤرخ في 14 جـمادى
الــثــانــيــة عـام 1391 اIـوافق 5 غــشت ســنـة 1971 واIــتــعـلق

rتممIعدل واIا rساعدة القضائيةIبا

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممIعدل واIا rدنيIتضمن القانون اIوا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-11 اIـــــؤرخ في 9
رمـضان عام 1404 اIوافق 9 يونـيو سـنة 1984 واIـتضمن

rتممIعدل واIا rقانون األسرة

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

 rتممIعدل واIا  rاليةIا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اIــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

rتممIعدل واIا rباحملاسبة العمومية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-36 اIــــؤرخ في 14
جـمـادى الثـانـيـة عام 1411 اIـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1990
rـتممIعـدل واIا  r1991 الـيـة لسـنةIـتــضـمـن قــانــون اIوا

rادة 147 منهIال سيما ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اIــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اIـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واIـتـضمن

rدنية واإلداريةIقانون اإلجراءات ا

rوبعد رأي مجلس الدولة -

 rانIوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اIـــــاداIـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا الـــــقـــــانـــــون إلـى إنـــــشــــاء
صـــــنـــــدوق الــــنـــــفـــــقـــــة وحتـــــديـــــد إجـــــراءات االســــتـــــفـــــادة من

مستحقاته اIالية.

rفـي مــــــفــــــهــــــوم هــــــذا الــــــقــــــانـــــون r2 : : يــــــقـــــصــــــد اIـــــاداIـــــادّة ة 
باIصطلحات اآلتية :

- الـنــفـقـة : - الـنــفـقـة : الــنـفـقــة احملـكـوم بـهــا وفـقـا ألحــكـام قـانـون
األســرة لـصــالح الـطــفل أو األطــفـال احملــضــونـY بــعـد طالق

rالوالدين

وكذلـك النـفـقـة احملـكـوم بهـا مـؤقـتـا لـصـالح الـطفل أو
األطفـال في حـالـة رفع دعوى الـطالق والـنفـقـة احملكـوم بـها

rطلقةIللمرأة ا

- اIسـتـحـقـات اIـالـية : - اIسـتـحـقـات اIـالـية :  اIـبلـغ الـذي يـدفعـه صـندوق
الــنــفــقـــة لــلــدائن بــهــا والــذي يــســاوي مـــبــلغ الــنــفــقــة وفــقــا

rلتعريفها احملدد أعاله

- اIـسـتـفـيـد أو الـدائن بـالـنـفـقـة :- اIـسـتـفـيـد أو الـدائن بـالـنـفـقـة : الـطـفل أو األطـفـال
احملــضــونــون �ـثــلــY من قــبل اIــرأة احلــاضـنــة في مــفــهـوم
rطلقة احملكوم لها بالنفقةIرأة اIوكذلك ا rقانون األسرة

- اIــــــدين بــــــالـــــنــــــفـــــقـــــة :- اIــــــدين بــــــالـــــنــــــفـــــقـــــة : والـــــد الــــــطـــــفـل أو األطـــــفـــــال
rأو الزوج السابق Yاحملضون

- ســقــوط حق االســتــفــادة من اIــســتــحــقــات اIــالــيـة :- ســقــوط حق االســتــفــادة من اIــســتــحــقــات اIــالــيـة :
ســقـــوط احلق في احلـــضــانــة أو انـــقــضـــاؤهــا طـــبــقـــا ألحــكــام

 rدين بهاIقانون األسرة أو ثبوت دفع النفقة من قبل ا

- اIــصـــالح اخملـــتـــصــة : - اIــصـــالح اخملـــتـــصــة :  اIـــصـــالح الـــوالئـــيــة اIـــكـــلـــفــة
بالـنشـاط االجتـماعي التـابعـة للـوزارة اIكـلفـة بالـتضامن

rالوطني
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- الـــقـــاضي اخملـــتص : - الـــقـــاضي اخملـــتص : الـــقـــاضي رئـــيس قـــسـم شــؤون
األسرة اخملتص إقليميا.

اIاداIادّة ة 3 : : يتم دفع اIـستحـقات اIالـية للـمستـفيدr إذا
تعـذر الـتنـفـيذ الـكلي أو اجلـزئي لألمـر أو احلكـم القـضائي
احملدد Iبلغ النـفقةr بسبب امتناع اIدين بها عن الدفع أو

عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته.

يـــثـــبت تـــعـــذر الـــتـــنـــفـــيـــذ �ـــوجب مـــحـــضـــر يـــحـــرره
محضر قضائي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
إجراءات االستفادة من اIستحقات اIاليةإجراءات االستفادة من اIستحقات اIالية

اIــاداIــادّة ة 4 : : يـــقـــدم طـــلب االســـتـــفـــادة من اIـــســـتـــحـــقــات
اIـــالـــيــــة إلى الـــقــــاضي اخملــــتصr مـــرفــــقـــا �ــــلف يـــتــــضـــمن
الــوثـائـق الـتي حتــدد �ــوجب قــرار مــشــتــرك بــيـن وزيــر
العـدلr حــافـظ األختـام والوزيـر اIكـلف باIـاليـة والوزير

اIكلف بالتضامن الوطني.

اIـاداIـادّة ة 5 : : يـبت الـقــاضي اخملـتص في الــطـلبr �ـوجب
أمـــر والئيr فـي أجل أقـــصـــاه خـــمـــســـة (5) أيـــام من تـــاريخ

تلقيه الطلب. 

يــبـلغ هــذا األمــرr عن طــريق أمــانـة الــضــبطr إلى كل
من اIـدين والــدائن بـالـنــفـقـة واIــصـالح اخملــتـصـةr في أجل

أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من تاريخ صدوره. 

يفـصل قـاضي شؤون األسـرة في أي إشكـال يعـترض
االسـتـفــادة من اIـسـتــحـقـات اIــالـيـة اIــنـصـوص عـلــيـهـا في
هـذا الـقـانـونr بـموجب أمر والئيr في أجل أقصاه ثالثة

(3) أيام من تاريخ إخطاره باإلشكال.

اIــاداIــادّة ة 6 : : تــتـــولى اIـــصـــالح اخملـــتـــصــة األمـــر بـــصــرف
اIـســتـحـقــات اIـالـيــة لـلـمـســتـفـيــدr في أجل أقـصــاه خـمـسـة
وعـشـرون (25) يــومـاr من تــاريخ تـبــلـيـغ األمـر اIــنـصـوص
عــلــيـه في الـفــقـرة األولـى من اIادة 5 مـن هــذا الــقــانـون

ال سيما عن طريق حتويل بنكي أو بريدي.

تـســتــمــر اIــصــالح اخملــتـصــة فـي صـرف اIــســتــحــقـات
اIــالـــيــة لــلـــمــســتـــفــيــد شـــهــريــاr إلـى حــY ســقـــوط حــقه في

االستفادة منها.

في حـالـة تـوقف اIـدين بالـنـفـقـة عن تنـفـيـذ األمر أو
احلـكم الــقــاضي بـالــنــفـقــة بـعــد شــروعه فـيهr طــبــقـا ألحــكـام
الـفـقرة 2 من هـذه اIـادةr اIـثـبت �ـوجـب مـحـضـر مـعـايـنـة
حــرّره مـحـضــر قـضــائيr تـواصل اIــصـالح اخملـتــصـة صـرف
اIــــســـتـــحـــقــــات اIـــالـــيـــةr بــــنـــاء عـــلى أمــــر والئي صـــادر عن
الـــقــاضـي اخملــتص واIـــبـــلغ طـــبــقـــا لــلـــكـــيــفـــيـــات احملــددة في

الفقرة 2 من اIادة 5 أعاله.

حتـــدد شــروط وكـــيــفـــيــات تـــطــبـــيق هـــذه اIــادةr عـــنــد
االقتضاءr عن طريق التنظيم. 

اIاداIادّة ة 7 :  : يتـعY على اIـستـفيد و/أو الـدائن بالنـفقة
إعالم الــقـاضي اخملــتص بــأي تــغـيــيــر يـطــرأ عــلى حــالـتــهــمـا
االجـتـمـاعـية أو الـقـانـونـيـة من شأنـه احتـمـال الـتـأثـير في
اسـتـحـقـاق الـنفـقـة وذلك خـالل عـشرة (10) أيـام من تاريخ

حدوثه.

يفصل القاضي اخملـتص في مدى تأثير هـذا التغيير
عــلـى اســتـــحـــقــاق الـــنــفـــقــة بـــأمـــر والئيr يـــبــلغ إلـى اIــدين
والــدائن بــالــنـــفــقــة واIــصــالح اخملــتـــصــةr عن طــريق أمــانــة
الـضــبطr في أجل أقــصـاه ثــمـان وأربــعـون (48) سـاعـة من

تاريخ صدوره.  

حتـــدد شــروط وكـــيــفـــيــات تـــطــبـــيق هـــذه اIــادةr عـــنــد
االقتضاءr عن طريق التنظيم. 

اIاداIادّة ة 8 : : يبلغ الـقاضي اخملتص اIصالح اخملتصةr عن
طــــريق أمـــــانــــة الــــضــــبـطr بــــاحلــــكـم أو الــــقــــرار الـــــقــــضــــائي
اIــتــضــمـن مـراجــعــة مــبــلغ الــنــفــقــة في أجـل أقــصــاه ثــمـان

وأربعون (48) ساعة من تاريخ صدوره.  

9 : : يـــتـــولى أمـــY اخلـــزيـــنـــة لـــلـــواليــة حتـــصـــيل اIــاداIــادّة ة 
YـديـنIـالـيـة لـصـالح صـنـدوق الـنـفـقـة من اIـسـتـحـقـات اIا
بالنـفقةr بـناء عـلى أمر باإليـراد تصـدره اIصالح اخملـتصة

وفقا لألحكام اIنصوص عليها في التشريع اIعمول به.

الفصل الثالث الفصل الثالث 
أحكــام ماليـــةأحكــام ماليـــة

اIــــاداIــــادّة ة 10 :  : يــــفــــتــح في كــــتــــابـــات اخلــــزيــــنــــة حــــســــاب
تــــخـــصــــيـص خــــاص رقـــــمه 142-302 وعــــنــــوانه "صــــنـــدوق

النفقة ".

ويقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات:في باب اإليرادات:
rمخصصات ميزانية  الدولة  -

rبها YدينIمبالغ النفقة التي يتم حتصيلها من ا -
- رســـوم  جــبـــائـــيــة أو شـــبه جـــبـــائــيـــةr تـــنــشـــأ وفـــقــا

rعمول به لفائدة صندوق النفقةIللتشريع ا
rالهبات والوصايا -
- كل اIوارد األخرى.

في باب النفقات : في باب النفقات : 
- مبالغ النفقة اIدفوعة للمستفيد.
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يــكـــون الــوزيــر اIــكــلـف بــالــتــضــامـن الــوطــني اآلمــر
الــرئـيـسي بـصـرف هــذا احلـسـاب الـذي يـســيـر في كـتـابـات

أمY اخلزينة الرئيسي وأمناء خزائن الواليات.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اIاداIادّة ة 11 : : �كن أن يسيـر حساب التخصيص اخلاص
رقم 142-302 عــــلى اIــــكـــشــــوفr غــــيـــر أنـه يـــجـب تـــســــويـــة
رصـــيـــده اIـــدين في آخـــر كـل ســنـــة مـــالـــيـــةr كـــأقـــصى أجل

بواسطة مخصص في اIيزانية.

حتـــــدد كــــيـــــفــــيـــــات  تــــطــــبـــــيق هـــــذه اIــــادة عـن طــــريق
التنظيم.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكــام نهائيـــةأحكــام نهائيـــة

12 :  : ال تـــكــــون  األوامـــر الـــوالئـــيــــة اIـــنـــصـــوص اIــاداIــادّة ة 
عليها في هذا القانونr قابلة ألي طريق من طرق الطعن.

اIاداIادّة ة 13 :  : ال حتول االستـفادة من أحكام هذا القانون
دون اIـــتــابـــعـــة الــقـــضـــائــيـــة لـــلــمـــدين عن جـــر�ـــة عــدم دفع

النفقة اIنصوص واIعاقب عليها في قانون العقوبات.

14 :  : تـــطــــبق عـــلـى اإلدالء بـــتـــصـــريــــحـــات غـــيـــر اIــاداIــادّة ة 
صــحــيــحـة لـالسـتــفــادة من أحــكــام هــذا الــقــانــونr عــقــوبـات
التصـريح الكاذب اIـنصـوص عليـها في الـتشريع اIـعمول

به.

يلـزم كل من تسـلم مسـتحقـات مالـية بدون وجه حق
بردها.

اIـاداIـادّة ة 15 :  : ال تـطـبق أحـكــام هـذا الـقـانــون عـلى مـبـالغ
النفقة احملكوم بها قبل صدوره.

اIاداIادّة ة 16 : :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1436 اIـوافق
4 يناير سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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