
 قانون إنشاء صندوق تعويضات إلزالة آثار العدوان اإلسرائيلي

  
 (1)مادة 

 :ٚكٌٕ نألنفبف ٔانوجبساد انزبنٛخ انٕاسدح فٙ ْزا انمبٌَٕ انًوبَٙ انًخظظخ نٓب أدَبِ يب نى رذل انمشُٚخ ههٗ غٛش رنك 
 . طُذٔق يغبهذح يزؼشس٘ انوذٔاٌ اإلعشائٛهٙ فٙ اَزفبػخ األلظٗ :الصندوق
 .يجهظ إداسح انظُذٔق  : المجلس
 . انشخض انز٘ أطبثّ ػشس يبد٘ َزج هٍ األهًبل انوذٔاَٛخ اإلعشائٛهٛخ  :المتضرر

 .أٚخ خغبسح يبدٚخ رهحك ثًًزهكبد انشخض َزٛجخ األهًبل انوذٔاَٛخ اإلعشائٛهٛخ  : الضرر
 األعمال العدوانية

: 
 .أٔ غٛش انًُمٕنخ/أٔ ثأيٕانٓى انًُمٕنخ ٔ/ كم أشكبل انوذٔاٌ اإلعشائٛهٙ انز٘ ٚهحك األػشاس ثبألشخبص ٔ

  
 (2)مادة 

طُذٔق يغبهذح يزؼشس٘ انوذٔاٌ اإلعشائٛهٙ فٙ " ُٚشأ ثًمزؼٗ أحكبو ْزا انمبٌَٕ طُذٔق ٚغًٗ  .1

  .ٚزًزن ثبنشخظٛخ االهزجبسٚخ نًجبششح جًٛن األهًبل ٔانًٓبو انزٙ ركفم نّ رحمٛك أغشاػّ "  اَزفبػخ األلظٗ

  .ٚكٌٕ ا نًمش انشئٛغٙ نهظُذٔق فٙ يذُٚخ انمذط ٔنّ أٌ  ٚفزح فشٔهًب فٙ انًحبفلبد األخشٖ  .2
  

 (3)مادة 
ٚٓذف انظُذٔق إنٗ يغبهذح انًزؼشسٍٚ يٍ األهًبل انوذٔاَٛخ اإلعشائٛهٛخ ٔفك انًوبٚٛش ٔاٜنٛبد ٔٔفمب نهمبٌَٕ انذٔنٙ 

 (.11)ٔانًوبْذاد ٔاألهشاف انذٔنٛخ ٔانالئحخ انزُفٛزٚخ انٕاسدح فٙ انًبدح 
  



  
 (4)مادة 

1. 
انظُذٔق يجهظ إداسح يكٌٕ يٍ أحذ هشش هؼًٕا  ٚزٕنٗ إداسح

 -: ٚزى اخزٛبسْى ههٗ انُحٕ انزبنٙ

 :رغوخ  أهؼبء ْى .أ  

 سئٛغًب                                انًبنٛخ ٔصٚش -    

    
انوبيخ ٔاإلعكبٌ         َبئجًب  ٔكٛم ٔصاسح األشغبل -

     نهشئٛظ

 هؼًٕا                               انضساهخ ٔصاسح -    

 انزخـٛؾ                              هؼًٕا ٔصاسح -    

 انًحهٙ                          هؼًٕا ٔصاسح انحكى -    

 انٕؿُٙ                      هؼًٕا ٔصاسح االلزظبد -    

    
انخبص ٚزى اخزٛبسْى يٍ جٓبرٓى  ثالثخ يًثهٍٛ هٍ انمـبم -

 .انزًثٛهٛخ

 .ب  
انًؤعغبد األْهٛخ ٚمٕو  ٚزى إػبفخ هؼٍٕٚ ًٚثالٌ

 أ )ثبخزٛبسًْب  أهؼبء يجهظ اإلداسح انًزكٕسٍٚ فٙ انفمشح 

 .أهالِ (

2. 
ٚشزشؽ فٙ األهؼبء انًًثهٍٛ نٕصاسارٓى أال رمم يشرجزٓى 

 .انٕكٛفٛخ هٍ دسجخ  يذٚش هبو انٕصاسح 
  
 (5)مادة 

 :ًٚبسط يجهظ اإلداسح انًٓبو ٔانظالحٛبد انزبنٛخ 
  .ٔػن انغٛبعبد ٔاألَلًخ  انًزوهمخ ثبنظُذٔق .1
  .ٔػن األَلًخ انخبطخ ثئجشاءاد حظش األػشاس ٔحجى انًغبهذح انًزشرجخ ههٛٓب .2
  .اإلششاف ههٗ األهًبل ٔانمشاساد انظبدسح هٍ يذٚش انظُذٔق ٔنجبٌ انزخًٍٛ .3

إثشاو انومٕد ٔاالرفبلٛبد ٔلجٕل اإلهبَبد ٔانٓجبد انزٙ رمذو نهظُذٔق ثًب ال ٚزوبسع ين أحكبو ْزا  .4

  .انمبٌَٕ
  .إهذاد األَلًخ انًزوهمخ ثبإلجشاءاد انخبطخ ثبالهزشاع .5
  .اإللشاس ٔانًظبدلخ ههٗ انًٕاصَخ انوبيخ ٔانحغبثبد انخزبيٛخ ٔانحغبثبد األخشٖ .6

  .روٍٛٛ يذلك حغبثبد خبسجٙ نزذلٛك حغبثبد انظُذٔق .7
  .روٍٛٛ يذٚش نهظُذٔق .8

  
 (6)مادة 

 :رزكٌٕ انًٕاسد انًبنٛخ نهظُذٔق يٍ انًظبدس انزبنٛخ 
  .يب رخظظّ  ٔصاسح انًبنٛخ نهظُذٔق فٙ انًٕاصَخ انوبيخ   .1
  .يب ٚشد نهظُذٔق يٍ رجشهبد ٔيغبهذاد  .2

  .أٚخ يٕاسد أخشٖ ٚمشس انًجهظ لجٕنٓب  .3
  
 (7)مادة 

  .ٚغش٘ ههٗ أيٕال انظُذٔق يب ٚغش٘ ههٗ انًبل انوبو يٍ لٕاهذ ٔأحكبو  .1
  .ٚزًزن انظُذٔق ثبإلهفبءاد ٔانزغٓٛالد انًًُٕحخ نهٕصاساد ٔانٓٛئبد انحكٕيٛخ  .2

  
 (8)مادة 

يغبهذح انًزؼشسٍٚ  ثًٕجت أحكبو ْزا انمبٌَٕ ال رغمؾ انحك انوبو ٔال انحك انخبص فٙ انًـبنجخ  .1

جشائى حشة ؿجمب نهمٕاٍَٛ ٔاألَلًخ يٍ يٍ انجبَت اإلعشائٛهٙ ثبنزوٕٚغ هٍ أهًبنٓى انوذٔاَٛخ ٔانزٙ روزجش 

 . ٔانًوبْذاد ٔاألهشاف انذٔنٛخ

  .اهزجبس عجالد انظُذٔق انزٙ رٕثك انؼشس ْٙ ٔثبئك سعًٛخ  .2
  

 (9)مادة 
رحزفق انغهـخ انٕؿُٛخ ثحمٓب فٙ يـبنجخ انجبَت اإلعشائٛهٙ ثأٚخ روٕٚؼبد َجًذ هٍ األهًبل  .1

  .انوذٔاَٛخ
  ( .6)ركٌٕ ْزِ انزوٕٚؼبد فٙ حبل رحظٛهٓب جضءا يٍ يٕاسد انظُذٔق ٔفمًب ألحكبو انًبدح  .2

  



 (10)مادة 
 دُٚبس أٔ يب ٚوبدنٓب ثبنوًهخ انًزذأنخ 1000ٚوبلت ثبنحجظ يذح ال رضٚذ هٍ عُخ أٔ ثغشايخ ال رمم هٍ  .1

  .لبًََٕب أٔ ثكهزٙ انومٕثزٍٛ ، كم يٍ لبو ثبعزوًبل انغش نهحظٕل ههٗ روٕٚغ يٍ أيٕال انظُذٔق 
  .ٚهضو انًخبنف ثئهبدح جًٛن انًغبهذاد انزٙ حظم ههٛٓب يٍ انظُذٔق ثـشٚك غٛش يششٔم  .2

  
 (11)مادة 

ثُبًء ههٗ رُغٛت يٍ يجهظ اإلداسح ٚظذس يجهظ انٕصساء الئحخ رُفٛزٚخ ٚحذد فّٛ آنٛخ إداسح انظُذٔق ثًب ٚحمك فٕائذ 

 . ٔيظبنح انًزؼشسٍٚ
  
  

 (12)مادة 
 . فٙ حبل حم انظُذٔق رؤٔل أيٕانّ ٔيٕجٕدا رّ ٔيًزهكبرّ إنٗ انخضُٚخ انوبيخ 

  
 (13)مادة 

 .ههٗ جًٛن انجٓبد كم فًٛب ٚخظّ رُفٛز أحكبو انمبٌَٕ ، ٔٚوًم ثّ ثوذ ثالثٍٛ ٕٚيًب يٍ َششِ فٙ انجشٚذح انشعًٛخ
  

  ميالدية2004:             /     / صدر في مدينة رام اهلل بتاريخ

  هجرية1425:                /     /  الموافق
                                              

 ياسز عزفات 
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