
   

Spousal Support - Arabic   

 صحيفة وقائع

 
 .قانون الطالقبموجب  يةالزوج النفقةتقدم صحيفة الوقائع هذه معلومات عامة حول 

 
 وجين أونثنين يي  المتزعلى اال األقاليم.  تنطبق قوانين المقاطعات أو التطليقبوجين يقومان أي زعلى  قانون الطالقينطبق 

 المتزوجين ع فًيا اللذين ينفصالن عن بعضهما بعًضا وأيًضا على أي انثنين متزوجين بصدد االنفصال بدون طالق.
 

 الزوجية؟ النفقةما هي 
 

 عند" هي المال الذي قد يضط  أحد الزوجين لدفعه للزوج اآلخ  لدعمه مالًيا في (spousal support) الزوجية النفقة"
الزوجية شه ًيا، لكن يمكن  النفقةفع د  ت  " أو "اإلعالة".  وعادة ما ُ(alimony) "النفقة االنفصال أو الطالق.  وأحياًنا تسمى

فع أن ُ د   كمبلغ إجمالي.ت 
 

 زوجية للزوج اآلخر؟ نفقةبدفع  الماذا قد يكون أحد الزوجين مطالب  
 

زوجية المبينة ال النفقةزوجية في حالة تلبية ذلك الدفع لغ ض  ئيسي واحد أو أكنث  من أي اض  نفقةيجوز أن يضط  زوج لدفع 
 .  وهذه األي اض هي:قانون الطالق في

  بقد ته على كسب الدخل أنثناء الزواج؛ ييضحزوج لتعويض 

 التزام بإعالة األطفال؛ أوعن ال عاية الجا ية لألطفال، هذا باإلضافة إلى أي  لتعويض زوج 

  الزواج.انهيا  لمساعدة زوج يواجه حاجة مالية ج اء 
 

لحاالت التي يكون فيها اعليهم التزام بأن يصبحوا قاد ين على إعالة أنفسهم بأنفسهم في  النفقةوفي نفس الوقت، فإن األزواج الذين يتلقون 
 ك أمً ا معقواًل.ذل
 

 الزوجية؟ النفقةمن يستطيع أن يطلب 
 

ت، .  وفي معظم الحاالقانون الطالقالزوجية بموجب  النفقة، يستطيع أي من الزوجين أن يطلب عند طالق أي انثنين متزوجين
الزوجية من جانب الزوج الذي لديه دخل أقل.  وفي كل حالة، يلزم على القاضي أن ينظ  إلى عدة عوامل لتق ي   النفقةب ل  ط  تُ 

 زوجية أم ال، بما في ذلك ما يلي:نفقة ما إذا كان ينبغي دفع 

 الزوجين؛ القد ات واالحتياجات والظ وف المالية لكال 

 المدة الزمنية التي عاش فيها الزوجان مًعا؛ 

  كل زوج أنثناء الزواج؛ أدوا 

 م كز المالي الحالي للزوجين؛تأنثي  تلك األدوا  وانهيا  الزواج على ال 

 المسؤوليات المتواصلة عن  عاية األطفال، إن وجدت؛ 

  الزوجية.النفقة أية أوام  أو اتفاقيات أو ت تيبات سابقة أج يت بالفعل حول 
 
 
 
 

 

 الزوجية النفقة
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 الزوجية؟ النفقةكيف يتم احتساب 
 

غي ، حيث أن هناك العديد من العوامل التي ينبالزوجية من بين أكنث  المجاالت تعقيًدا في قانون األس ةالنفقة عد مسألة احتساب تُ 
أن تؤخذ في االعتبا  لتقدي  المبلغ العادل والمناسب في كل حالة.  تستخدم معظم المحاكم الكندية واختصاصيو قانون األس ة 

المبادئ يض من على النق.  لكن هذه المبادئ التوجيهية، الزوجيةالنفقة عند احتساب  الزوجية للنفقةاالستشا ية المبادئ التوجيهية 
ألم  بق ا ات ا الزوجية المناسبة، سواء تعلقالنفقة هي تساعد في احتساب ف  ، ليست قانوًنا.التوجيهية الفد الية إلعالة األطفال

 المحكمة.محكمة أم بت تيبات أو اتفاقيات تسوية خا ج 
 

 الزوجية؟ النفقةبنفسي الحتساب  الزوجية للنفقةالمبادئ التوجيهية االستشارية أن استخدم  أستطيعهل 
 

قانون في  ئييناالخصامن المهم جًدا استشا ة أحد  لكنللجميع لإلحالة إليها،  الزوجية للنفقةالمبادئ التوجيهية االستشا ية تتواف  
 .االزوجية معقدة جدً النفقة األس ة نظً ا ألن عملية احتساب 

 
 الزوجية؟ النفقةكيف تنطبق قواعد الضرائب على 

 

دخلك على في  فعهاتد التي النفقةمدفوعات  تضمينمعلومات لمساعدتك في تق ي  كيف ينبغي  الدخل الكندية مصلحةلدى تتواف  
 .المدفوعات التي تتلقاها على إق ا  ض يبة الدخل، أو كيف ينبغي خصم إق ا  ض يبة الدخل

 
 الزوجية في نفس الوقت؟ والنفقةأدفع كًل  من إعالة الطفل أن هل يلزم 

 

ولوية لدفع عطي األيُ  قانون الطالقالزوجية في نفس الوقت.  لكن  والنفقةفي كنثي  من الحاالت، يدفع الناس كاًل من إعالة الطفل 
لزوجية، ا والنفقةشخص ما لدفع كاًل من إعالة الطفل لفيها مال كاف تواف  إعالة الطفل.  وهذا يعني أنه في الحاالت التي ال ي

 أواًل. سداد إعالة الطفل يوجه نحوفإن المال 
 

 الزوجية؟ النفقةإلى متى سيتم دفع 
 

 سنهما في وقت االنفصال.  وفي بعضالتي عاش فيها الزوجان مًعا أو الزمنية على وقائع الحالة، منثل المدة  النفقةمدة  تتوقف
حدث الزوجية ما لم ي النفقة تستم الزوجية لفت ة زمنية محدودة.  لكن في حاالت أخ ى،  بما  النفقةع ف  د  تُ  أنالحاالت، يجوز 

 أو يتم تحديث االتفاق بحيث يعكس التغيي .  المحكمة ق اً ا مختلًفا د  ص  تُ ما لم تغيي  في الظ وف و
 

الزوجية؟ النفقةمتى أستطيع التوقف عن دفع   
 

 الزوجية المحددة بموجب اتفاق مكتوب أو أم  محكمة، يلزم أن تستم  في الدفع ما لم: النفقةإذا كنت تدفع 

 تقم المحكمة بتغيي  األم ؛ 

 تتفق أنت وزوجك السابق على تغيي  االتفاق؛ أو 

 .يتم تلبية الش وط الخاصة بالتوقف عن الدفع منثلما هي محددة في األم  أو االتفاق 
 

الزوجية فقط حين يكون هناك مب   لذلك ج اء حدوث تغيي  جوه ي في ظ وف أي من  النفقة  أم  ي  غ  يجوز للمحكمة أن تُ 
د  أم  ولم يعد بوسعه أن يدفع المبلغ الذي ص النفقةوظيفته بعد إصدا  أم   النفقةوعلى سبيل المنثال، إذا خس  دافع   الزوجين.

 .النفقة، يجوز للمحكمة عندئذ أن تق   أنه ينبغي تغيي  أم  به
 

، وإذا تع ض أي منكما ألي تغيي  في الظ وف، ف بما ت يب في تغيي  زوجية نفقةان لديك أنت وزوجك السابق اتفاق إذا ك
 أن أن توافقا على أية تغيي ات مقت حة في اتفاقكما قبلاتفاقك بحيث يعكس وضعك الجديد.  لكن ستحتاج أنت وزوجك السابق 

 يس ي مفعولها.
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الزوجية ستنتهي في تا يخ معين أو عند حدوث حدث ما، فعندئذ يمكن  النفقةإذا كان أم ك أو اتفاقك ينص بوضوح على أن 
الزوجية  نفقةالإذا كان أم ك أو اتفاقك ينص بصو ة محددة على أن أن يتوقف في تلك النقطة.  وعلى سبيل المنثال،  النفقةلدفع 

 الزوجية بحلول ذلك التا يخ. النفقة، فعندئذ سينتهي إلتزامك بدفع 2020ن عام ديسمب /كانون األول م 1ستنتهي في 
 
 

ر القصي شريط الفيديو حول المعلومات المجانية حول الطًلق واالنفصال المتاحة من وزارة العدل الكندية في اعرف المزيد
 :ناهذا، أو قم بزيارة موقع

 

law-Canada.ca/family 
 
 
 

صلوا على يحيقدم أية مشو ة قانونية.  ونظً ا ألن قانون األس ة يمكن أن يكون معقًدا، ففي العادة من األفضل لألف اد أن ال يمنثل هذا نًصا قانونًيا وال  إخًلء المسؤولية:

 قدم معظم نقاباتتُ .  لتزاماتالمشو ة حول وضعهم من محام متخصص في قانون األس ة.  فهؤالء المحامون في أفضل وضع ليقدموا مشو ة قانونية حول الحقوق واال
ام األف اد استشا ة محقد يق   أن ض، أو ف  خ  .  قد يقدم بعض المحامين جلسة مشو ة مبدئية مجانية أو بسع  مُ خدمات إحالة للمحامين واألقاليمالمحامين في المقاطعات 

 لمساعدتهم في جوانب معينة في وضعهم المحدد.فقط بضع م ات ل
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