اململكة املغربية
وزارة العدل
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تقديم السيد وزير العدل
مر على صدور القانون
املنظم

لصندوق

التكافل

العائلي ردح من الزمن ،أبانت
التجربة فيه عن ثغرات ال يسلم
منها عادة أي تشريع ألن النقص الزمة بشرية حنتاج معها
إىل املراجعة والتعديل والتقويم آنا بعد آن ،حتى يشتد عود
القانون ويستوي على ساقه ويصري أقل نقصا وأمثل أداء.
وكنت قد أوعزت أول ما تسلمت مسؤولية وزارة العدل،
بضرورة إعادة النظر يف مقتضيات هذا القانون بتبسيط
مسطرة االستفادة من خمصصاته ،وتوسيع دائرة
املستفيدين منه ،ورفع احلرج والعنت عنهم بإلغاء مجلة من
الوثائق اليت كانوا مطالبني بتقدميها ،وأصدرت توجيها
بالتعجيل بهذا األمر ملا يكتسيه من أهمية قصوى بالنسبة
لفئات هشة يف اجملتمع تستحق إيالءها عناية فائقة،
اسرتشادا بأوامر جاللة امللك حممد السادس حفظه اهلل
الذي َتوَلَّى برعايته هذا التوجه وحث عليه ،وأكد غري ما
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مرة على لزومه يف إطار ما أُثِر عن جاللته ،حفظه اهلل ،من
اهتمام باألسرة وشؤونها ،واملرأة وقضاياها ،واألطفال
وواقعهم املعيش.
ورغم ما قمنا به من إجراءات ،وما سعينا إليه من
تغيريات جوهرية خبصوص هذا الصندوق فقد ثبت لي ،من
خالل إشرايف على هذا املوضوع وجود هُوَّة كبرية بني
مقتضياته والفئات املعنية باالستفادة من خمصصاته
املالية ،تتمثل يف األساس يف جهلها بوجوده أصال ،وأعين
بذلك من اختاروا التقاضي دون تنصيب حمام عنهم ،أو يف
جهلها بطبيعة الصندوق والغاية املرجوة من إحداثه،
والفئات املستفيدة منه ،واملبالغ املمنوحة هلم ،واملسطرة
املتبعة يف سبيل حتصيل االستفادة ،واجلهات املخول هلا
النظر يف الطلب ،والوثائق الالزم اإلدالء بها ،وغري ذلك مما
جيب معرفته ،حتى نُعفِيَ الطرفَ املستفيدَ من خَوض غمار
جمال يصعب عليه السري فيه دون دليل يرشده ،وأَمارات
يهتدي بها يف درب استخالص مستحقاته من الصندوق،
بعد أن تعذر عليه تنفيذ احلكم الصادر لفائدته لسبب
أو آلخر مما هو منصوص عليه قانونا.
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هلذه األسباب املوجزة آمنت بضرورة التعجيل بإصدار
دليل مبسط وواضح ،موجه هلذه الفئات باألساس؛ تعريفا
وتنويرا وتوجيها وإرشادا ومعونة على بلوغ املرام إىل النهاية
والتمام.
وهو يف ذات الوقت مبادرة توعوية من شأنها اإلسهام يف
التقليل من عدد األحكام الصادرة بعدم القبول أو برفض
الطلب ،رغم ما يبذله القضاء مشكورا من جهود مضنية يف
إرشاد املستفيدين من خمصصات الصندوق إىل ما يتعني
فعله أو سلوكه ،يف حدود ما يسمح له به القانون.
وال ندعي أننا بهذا اإلصدار قد حققنا كل املأمول،
لكن لدينا إرادة مكينة على مواصلة اإلشراف على هذا
الورش من موقع مسؤوليتنا ،وتعقب مساره باستمرار حتى
يتحقق االرتقاء املنشود يف أداء صندوق التكافل العائلي
وفق منظور الرعاية والعناية اليت يوليهما هلذا املوضوع
صاحب اجلاللة حفظه اهلل ،رئيس اجمللس األعلى للسلطة
القضائية.
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مقدمة

منذ اعتالء جاللة امللك حممد السادس نصره اهلل
وأيده عرش أسالفه املنعمني ،شهد موضوع التنمية
االجتماعية طفرة نوعية وحتوال جذريا يف التعاطي مع
إشكاالته ،فجاللة امللك الذي حتذوه رغبة قوية وتلقائية
وإميان راسخ لتمكني مجيع فئات اجملتمع املغربي من
احلقوق اليت تضمن حياة كرمية ورغدة ،يولي اهتماما
خاصا للقضايا االجتماعية اليت تهم كافة املواطنني،
والسيما الفئات اهلشة واملعوزة ،حيث يأتي هذا اجلانب على
رأس أولويات جاللته يف خمططات اإلصالح والتنمية.
وترتكز الرؤية امللكية يف بعدها االجتماعي على حتقيق
الرعاية االجتماعية للفئات الضعيفة واهلشة واحلد من
الفقر واهلشاشة واالقصاء االجتماعي وضمان مورد العيش
الكريم هلذه الفئات.
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ويعد صندوق التكافل العائلي إحدى أهم اآلليات اليت
أطلقها جاللة امللك لتنزيل رؤيته السديدة يف اجملال
االجتماعي وحتقيق األهداف املذكورة أعاله خاصة
بالنسبة لألطفال واألمهات يف وضعية صعبة أو هشة ،حيث
أصدر جاللته تعليماته السامية للحكومة أثناء خطابه
مبناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير يوم  29يناير
 2003من أجل خلق صندوق للتكافل العائلي يكون دوره
ضمان حقوق األم املعوزة ومحاية األطفال من التشرد الناتج
عن الطالق.
ومما جاء يف خطاب جاللة امللك بهذه املناسبة:

"
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و هي التوجيهات نفسها اليت أكدها جاللته حفظه
اهلل يف خطابه االفتتاحي للدورة اخلريفية للربملان بتاريخ
 10أكتوبر .2003
و تندرج املبادرة امللكية بشأن إحداث صندوق للتكافل
العائلي يف إطار رؤية ملكية شاملة يف اجملاالت االجتماعية
بهدف إيالء عناية خاصة للفئات املعوزة يف إطار تصور
متكامل للنهوض باألوضاع االجتماعية و حتقيق التنمية
املستدامة  ،و هو ما جتسد جليا يف خطاب العرش الذي
ألقاه جاللة امللك نصره اهلل يوم  29يوليوز  2018مبناسة
الذكرى  19العتالء جاللته عرش أسالفه املنعمني  ،حيث
قال حفظه اهلل :
.

.
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تنزيال للرؤية امللكية السامية بشأن إيالء اجلانب
االجتماعي أهمية خاصة يف السياسات العمومية للدولة،
وضمان الرعاية االجتماعية للفئات اهلشة واملعوزة اختذت
احلكومة عدة مبادرات لدعم اخلدمات االجتماعية  ،كما
أنه وتنفيذا للتعليمات املولوية بشأن إحداث صندوق
للتكافل العائلي يضمن حقوق األم املعوزة وحيمي األطفال
من التشرد الناتج عن الطالق ،انكبت احلكومة على إعداد
دراسة مستفيضة هلذا املوضوع شاركت فيها كل
القطاعات املعنية ،وتوجت بصدور القانون رقم  41.10املتعلق
بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل
العائلي ،وذلك بتاريخ  13دجنرب  2010واملرسوم عدد
 2.11.195بتاريخ  6شتنرب 2011حيث شرع الصندوق
املذكور يف تقديم خدماته للمستفيدين بعد املصادقة على
االتفاقية املوقعة بني وزارة العدل ووزارة االقتصاد واملالية من
جهة وبني صندوق اإليداع والتدبري من جهة أخرى ،وذلك
بتاريخ  24فرباير  ،2012وهي االتفاقية اليت أوكلت
لصندوق اإليداع والتدبري مهمة تدبري العمليات اإلدارية
واملالية واحملاسباتية لصندوق التكافل العائلي.
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لكن وعلى الرغم من إسهامات صندوق التكافل العائلي
يف جمال دعم الفئات املعوزة ،وختفيف الضرر الناتج عن
إشكالية تأخر تنفيذ األحكام القضائية احملددة للنفقة
أو تعذر تنفيذها لعسر احملكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور
عليه ،فإن مرور أكثر من مخس سنوات على صدور القانون
املنظم هلذا الصندوق ،جعل احلاجة ماسة للقيام بتقييم
شامل لعمله ومستوى أدائه وجودة خدماته ،وذلك من أجل
تدارك بعض النواقص اليت كشفت عنها املمارسة العملية،
وسد بعض الثغرات اليت حتول دون حتقيق أكرب قدر من
النجاعة ،السيما وأن أصواتا كثرية ظلت تنتقد إقصاء
فئات اجتماعية كثرية من االستفادة من خمصصاته وطول
اإلجراءات اخلاصة باالستفادة منها وتعقد مساطرها يف
الكثري من األحيان ،وهو ما ترمجته التعليمات امللكية
السامية املوجهة لوزير العدل لالنكباب على مراجعة القانون
املنظم لصندوق التكافل العائلي مبا يضمن توسيع دائرة
املستفيدين وتبسيط املساطر.
15

ومن هذا املنطلق واعتبارا ملقتضيات الفصل  32من
الدستور الذي ينص على سعي الدولة لتوفري احلماية
القانونية واالعتبار االجتماعي واملعنوي جلميع األطفال
بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية،
ومتاشيا مع التطور الذي عرفته املنظومة احلقوقية
والقانونية واالجتماعية باململكة خالل السنوات األخرية،
وتنفيذا للتعليمات امللكية السامية املشار إليها أعاله وتنزيال
لإلجراءات االستعجالية اليت تضمنها الربنامج احلكومي
املصادق عليه من طرف الربملان يف اجملال االجتماعي ،واليت
التزمت من خالهلا احلكومة بتطوير منظومة صندوق
التكافل العائلي وإدماج األمهات املهمالت وتوسيع دائرة
املستفيدين منه ،فقد انكبت وزارة العدل على إجراء تقييم
شامل لعمل صندوق التكافل العائلي ورصد الثغرات
والنواقص اليت تعرتي منظومته واليت حتول دون حتقيق
النتائج املرجوة.
وبتنسيق تام مع وزارة املالية اليت تعد شريكا أساسيا يف
هذا املشروع االجتماعي املتميز ،مت إعداد مشروع قانون رقم
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 83.17يقضي بتغيري القانون رقم  41.10والذي تضمن عددا
من املستجدات املهمة تتمثل أساسا يف :
 توسيع دائرة املستفيدين من خدمات صندوق التكافل
العائلي .
 تعزيز ولوج األطفال للعدالة القتضاء حقوقهم .
 تبسيط االجراءات اخلاصة باالستفادة من تسبيقات
الصندوق .
 تعزيز آلية محاية الصندوق من أي حتايل أو غش .
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* صادق عليه اجمللس احلكومي بتاريخ  07دجنرب .2017
* صادق عليه جملس املستشارين باالمجاع بتاريخ
 06فرباير .2018
* صادق عليه جملس النواب باإلمجاع بتاريخ
 14فرباير .2018
* صدر الظهري الشريف  1.18.20بتنفيذه بتاريخ
 22فرباير .2018
مت نشره باجلريدة الرمسية عدد  6655بتاريخ

 12مارس .2018
موازاة مع ذلك مت إعداد مشروع مرسوم رقم 2.18.249

صودق عليه من طرف اجمللس احلكومي بتاريخ  03ماي
 ،2018ومت نشره باجلريدة اجلريدة الرمسية عدد 4427

بتاريخ  16يوليوز  ،2018وتضمن بدوره عددا من املستجدات
تهم أساسا الوثائق املطلوبة لالستفادة من تسبيقات صندوق
التكافل العائلي وسقف االستفادة من هذه التسبيقات.
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صندوق التكافل العائلي هو عبارة عن حساب مرصد
ألمور خصوصية مفتوح لدى اخلزينة العامة للمملكة،
أحدث مبقتضى املادة  16مكررة من قانون السنة املالية 2010
واملادة  19من قانون السنة املالية  ،2011ويعترب وزير العدل
اآلمر بقبض موارده وصرف نفقاته ،ويتضمن هذا احلساب:
* يف اجلانب الدائن:
  %20من حصيلة الرسوم القضائية؛ حصيلة اسرتجاع التسبيقات املدفوعة من طرفالصندوق؛
 اسرتجاع املبالغ املدفوعة من احلساب بدون حق معاجتماع زيادة اجلزاءات؛
 املوارد املمكن رصدها لفائدة احلساب مبوجب تشريعأو تنظيم؛
 اهلبات والوصايا؛ املوارد املختلفة.19

* يف اجلانب املدين:
 املبالغ املدفوعة كتسبيق للهيئة اخلاضعة للقانون العاماملكلفة بتدبري عمليات احلساب كمخصصات برسم
النفقة لفائدة األشخاص املستفيدين من تسبيقات
الصندوق املشار إليهم يف املادة  2من القانون رقم 41.10
املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق
التكافل العائلي.
 املبالغ املدفوعة للهيئة املذكورة برسم مصاريف تسيريهذه العمليات؛
 -املبالغ املرجعة من األموال املقيدة يف احلساب بغري حق.
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طبقا للمادتني  02و 05من القانون رقم  41.10كما
وقع تعديله مبقتضى القانون رقم  83.17واملادة  02من
املرسوم  2.11.195الصادر بتاريخ  6شتنرب  2011كما وقع
تعديله مبقتضى املرسوم رقم  2.18.249الصادر بتاريخ
 29ماي  ،2018يشرتط لالستفادة من التسبيقات املالية
لصندوق التكافل العائلي حتقق الشروط التالية:

 -1أن يصدر مقرر قضائي يقضي على امللزم بأداء النفقة
لفائدة املستحق هلا والذي قد يكون إما الزوجة
أو األبناء أو الطفل املكفول.
 -2أن يسلك احملكوم له مسطرة تنفيذ املقرر القضائي
املشار إليه أعاله ،وذلك بفتح ملف تنفيذي لدى
كتابة الضبط باحملكمة املختصة.

 -3أن تنتهي إجراءات التنفيذ بتحرير حمضر من طرف
العون املكلف بالتنفيذ يتضمن تعذر أو تأخر التنفيذ
كليا "أو جزئيا" إما لعسر احملكوم عليه أو غيابه
أو عدم العثور عليه.
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حصرت املادة  02من القانون رقم  41.10كما وقع
تعديله مبقتضى القانون رقم  83.17الفئات املستفيدة من
التسبيقات املالية لصندوق التكافل العائلي يف ما يلي:
 -1مستحقو النفقة من األوالد احملكوم هلم بالنفقة
سواء كانت العالقة الزوجية بني األبوين قائمة أو
منحلة ،وذلك بعد ثبوت عوز األم
 -2مستحقو النفقة من األوالد بعد وفاة األم
 -3مستحقو النفقة من األطفال املكفولني احملكوم هلم
بالنفقة.
 -4الزوجة املعوزة احملكوم هلا بالنفقة.
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* بالنسبة ملستحقي النفقة من األوالد القاصرين:
حددت املادة  04من القانون رقم  41.10كما وقع تعديله
مبقتضى القانون رقم  83.17اجلهة اليت حيق هلا تقديم
طلب االستفادة من التسبيقات املالية لصندوق التكافل
العائلي نيابة عن مستحقي النفقة من األوالد القاصرين يف
األم سواء كانت العالقة الزوجية بينها وبني زوجها قائمة
أو منحلة ،و يف كلتا احلالتني يشرتط أن تكون األم يف حالة
ع ـوز كما سياتي بيانه فيما بعد.
* استثناء من القاعدة املشار إليها أعاله ،وتعزيزا حلق
األطفال يف الولوج إىل خدمات العدالة فإنه إذا مل يكن
ملستحقي النفقة من األوالد القاصرين نائب شرعي ،حيق
هلؤالء تقديم الطلب بصفة شخصية لالستفادة من
التسبيقات املالية لصندوق التكافل العائلي ،وذلك بعد
احلصول على إذن من رئيس احملكمة االبتدائية املختصة
أو من ينوب عنه.
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* بالنسبة للمحضون:
إذا كان احملضون مستحق النفقة حتت حضانة
شخص آخر غري األب ،فاحلاضن هو من له الصفة لتقديم
طلب االستفادة من التسبيقات املالية لصندوق التكافل
العائلي نيابة عن هذا احملضون واحلاضن املقصود يف هذه
احلالة ليس األب وليست األم احلاضنة بل غريهما ممن
عينته احملكمة كحاضن طبقا للمادة  171من مدونة
األسرة.
* إذا كان مستحق النفقة قاصرا ومكفوال من طرف
الغري:
يف هذه احلالة فإن املرأة الكافلة هي من هلا الصفة
لتقديم طلب االستفادة من التسبيقات املالية لصندوق
التكافل العائلي نيابة عن الطفل املكفول.
* إذا كان مستحق النفقة من األوالد الرشداء،
أو كان األمر يتعلق بزوجة معوزة:
يف هذه احلالة حيق لكل واحد منهما تقديم الطلب
بصفة شخصية على اعتبار أنهما كاملي األهلية ،مع
اإلشارة إىل أن املادة  209من مدونة األسرة حددت سن الرشد
يف  18سنة كاملة.
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بع ــد جتمي ــع الوث ــائق املش ــار إليه ــا أع ــاله حس ــب ك ــل
فئ ــة م ــن املس ــتفيدين ،ي ــتعني عل ــى املع ــين ة ب ــاألمر إي ــداع
طلـ ـ ـ ــب االسـ ـ ـ ــتفادة مـ ـ ـ ــن التسـ ـ ـ ــبيقات املاليـ ـ ـ ــة لصـ ـ ـ ــندوق
التكاف ــل الع ــائلي مرفق ــا بالوث ــائق امل ــذكورة ل ــدى كتاب ــة
ضـ ـ ــبط احملكمـ ـ ــة املختصـ ـ ــة ،حيـ ـ ــث يـ ـ ــتم التأشـ ـ ــري عليـ ـ ــه
بالتـ ـ ـ ــاريخ الـ ـ ـ ــذي قـ ـ ـ ــدم فيـ ـ ـ ــه ،وتسـ ـ ـ ــهيال علـ ـ ـ ــى طـ ـ ـ ــال
االسـ ـ ــتفادة فـ ـ ــإنهم يكتفـ ـ ــون مبـ ـ ــلء مطبـ ـ ــوع أعدتـ ـ ــه وزارة
الع ــدل ووزعت ــه عل ــى كاف ــة احمل ــاكم االبتدائي ــة يتض ــمن
بعض املعلومات املتعلقة بهم وبامللزم بالنفقة.
وي ـ ـ ـ ــتعني أن تك ـ ـ ـ ــون البيان ـ ـ ـ ــات املض ـ ـ ـ ــمنة بالطل ـ ـ ـ ــب
صـ ــحيحة وواضـ ــحة ،وذلـ ــك لتجنـ ــب أي صـ ــعوبة ميكـ ــن أن
تثـ ـ ــار يف تنفيـ ـ ــذ األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي سيصـ ـ ــدر باالسـ ـ ــتفادة مـ ـ ــن
التس ـ ـ ــبيقات املالي ـ ـ ــة لص ـ ـ ــندوق التكاف ـ ـ ــل الع ـ ـ ــائلي عل ـ ـ ــى
مس ـ ــتوى اهليئ ـ ــة املكلف ـ ــة بت ـ ــدبري عمليات ـ ــه وه ـ ــي ص ـ ــندوق
اإليداع والتدبري.
واجلدير بالذكر ان تقديم طلب االستفادة أمام
احملكمة جماني ومعفى من أي رسوم قضائية.
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سعيا لتقريب اخلدمة القضائية من املواطن وتيسري
الولوج للعدالة السيما بالنسبة للفئات الضعيفة واملعوزة
وعدم حتميل هؤالء عناء التنقل والسفر ،فإنه مبوجب
املادتان  04و 07من القانون رقم  41.10كما وقع تعديله
مبقتضى القانون رقم  83.17يقدم طلب االستفادة من
تسبيقات صندوق التكافل العائلي أمام احملكمة االبتدائية
اليت أصدرت حكم النفقة ،أو احملكمة االبتدائية اليت تقوم
بتنفيذ احلكم املذكور أو احملكمة االبتدائية اليت يقطن
بدائرتها مقدم الطلب.
* مثال إذا كان حكم النفقة صادرا عن احملكمة
االبتدائية بالرباط وكانت احملكمة املكلفة بالتنفيذ هي
ابتدائية القنيطرة لكون احملكوم عليه يقطن بدائرتها،
وكان مقدم طلب االستفادة من تسبيقات صندوق التكافل
العائلي يقطن بدائرة احملكمة االبتدائية بطنجة ،ففي هذه
احلالة حيق تقديم الطلب سواء أمام احملكمة االبتدائية
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بالرباط أو أمام احملكمة االبتدائية بالقنيطرة أو أمام
احملكمة االبتدائية بطنجة.
* مثال آخر :إذا كان حكم النفقة صادرا عن احملكمة
االبتدائية بالرباط وكانت هذه احملكمة هي املكلفة
بالتنفيذ ،وكان مقدم طلب االستفادة من تسبيقات
صندوق التكافل العائلي يقطن بدائرة احملكمة االبتدائية
بطنجة ،ففي هذه احلالة حيق تقديم الطلب سواء أمام
احملكمة االبتدائية بالرباط أو أمام احملكمة االبتدائية
بطنجة.
ويف مجيع األحوال فإن طلب االستفادة يبت فيه السيد
رئيس احملكمة أو نائبه ،مع اإلشارة أنه يف احلالة األخرية
يتعني على نائب الرئيس اإلشارة يف األمر الصادر عنه إىل
صفته كنائب للرئيس .
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طبقا للمادة  2من املرسوم  2.11.195الصادر بتاريخ
 6شتنرب  2011كما وقع تعديله مبقتضى املرسوم رقم
 2.18.249الصادر بتاريخ  29ماي  2018فإن طلب االستفادة
من تسبيقات صندوق التكافل العائلي يرفق بالوثائق
التالية:
 -1بالنسبة ملستحقي النفقة من األوالد
أ

نسخة من املقرر القضائي احملدد للنفقة

ب احملضر احملرر من طرف املكلف بالتنفيذ الذي يثبت
تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا
ج نسخ موجزة من رسوم والدة األوالد احملكوم هلم
بالنفقة
د شهادة وفاة األم أو ما يفيد عوزها حسب احلالة
 -2بالنسبة ملستحقي النفقة من األطفال املكفولني
أ

نسخة من املقرر القضائي احملدد للنفقة

ب احملضر احملرر من طرف املكلف بالتنفيذ الذي يثبت
تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا
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ج نسخ موجزة من رسوم والدة األطفال احملكوم هلم
بالنفقة
 -3بالنسبة للزوجة املعوزة املستحقة للنفقة
أ

نسخة من املقرر القضائي احملدد للنفقة

ب احملضر احملرر من طرف املكلف بالتنفيذ الذي يثبت
تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا
ج شهادة إثبات العوز ،كما سيأتي بيانها بعده.
د) تصريح بالشرف ،مصحح اإلمضاء ،بكون العالقة
الزوجية مع امللزم بالنفقة ما تزال قائمة عند تاريخ تقديم
الطلب ،وبااللتزام بإشعار رئيس احملكمة أو اهليئة املختصة
فورا بكل تغيري يطرأ على هذه العالقة.
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تضمن القانون رقم  41.10كما وقع تعديله مبقتضى
القانون رقم  83.17شرطا أساسيا الستفادة األوالد احملكوم
هلم بالنفقة من تسبيقات صندوق التكافل العائلي ويتمثل
هذا الشرط يف أن تكون األم معوزة أي يف حالة عوز ،ومت
التنصيص أيضا على نفس الشرط الستفادة الزوجة
احملكوم هلا بالنفقة من تسبيقات الصندوق حيث يتعني أن
تكون هذه الزوجة يف حالة عوز أيضا ،وهنا يطرح السؤال
كيف يتم إثبات حالة عوز األم أو عوز الزوجة.
طبقا للمادة  02من املرسوم  2.11.195الصادر بتاريخ
 6شتنرب  2011كما وقع تعديله مبقتضى املرسوم رقم
 2.18.249الصادر بتاريخ  29ماي  2018يتم إثبات حالة العوز
بإحدى الوسيلتني التاليتني:
 -1اإلدالء ببطاقة املساعدة الطبية راميد RAMID
املنصوص عليها يف املرسوم رقم  2.08.177الصادر يف
 28رمضان  29 1429شتنرب  2008بتطبيق مقتضيات
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الكتاب الثالث من القانون رقم  65.00املتعلق بنظام املساعدة
الطبية.
 -2شهادة العوز املسلمة من طرف السلطة احمللية:
يتعلق األمر هنا بشهادة إدارية تسلمها السلطة احمللية
قائد القيادة أو قائد املقاطعة ويتم منحها بعد القيام

ببحث إداري.
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بع ـ ـ ــد تس ـ ـ ــجيل طل ـ ـ ــب االس ـ ـ ــتفادة بكتاب ـ ـ ــة ض ـ ـ ــبط
احملكم ــة املختص ــة يف ــتح ل ــه مل ــف خ ــاص ويقي ــد يف س ــجل
مع ـ ــد هل ـ ــذا الغ ـ ــرض ومي ـ ــنح ل ـ ــه رق ـ ــم تسلس ـ ــلي مس ـ ــتقل
ومميـ ــز عـ ــن بـ ــاقي امللفـ ــات الـ ــيت

ـ ــتص رئـ ــيس احملكمـ ــة

قانونا بالبت فيها.
ويفص ــل رئ ــيس احملكم ــة املختص ــة أو م ــن ين ــوب عن ــه
م ــن القض ــاة يف الطل ــب املق ــدم يف أج ــل أقص ــاه أاني ــة أي ــام
م ــن ت ــاريخ تقدميــه مبقتض ــى أم ــر ،بع ــد التأك ــد م ــن ت ــوفر
الشروط والوثائق املنصوص عليها قانونا.
وإذا ص ـ ــرح رئ ـ ــيس احملكم ـ ــة أو نائب ـ ــه بقب ـ ــول الطل ـ ــب
ف ــإن س ــقف االس ــتفادة م ــن تس ــبيقات الص ــندوق ع ــن ك ــل
ش ــهر حم ــدد يف  350دره ــم لك ــل مس ــتفيد عل ــى أال يتع ــدى
جمم ــوع التس ــبيقات املاليـ ــة ألف ــراد األسـ ــرة الواح ــدة مبلـ ــغ
 1050درهـ ـ ــم عـ ـ ــن كـ ـ ــل شـ ـ ــهر .وإذا تعلـ ـ ــق األمـ ـ ــر بأسـ ـ ــرة
تتكـ ـ ـ ــون مـ ـ ـ ــن زوجـ ـ ـ ــة معـ ـ ـ ــوزة وأوالدهـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــإن جممـ ـ ـ ــوع
التس ـ ــبيقات املالي ـ ــة جي ـ ــب أال يتع ـ ــدى مبل ـ ــغ  1400دره ـ ــم
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ش ـ ــهريا امل ـ ــادة  04م ـ ــن املرس ـ ــوم  2.11.195الص ـ ــادر بت ـ ــاريخ
 6ش ــتنرب  2011كم ــا وق ــع تعديل ــه مبقتض ــى املرس ــوم رق ــم
 2.18.249الصادر بتاريخ  29ماي 2018
هذا وإن األمر الذي يصـدر عـن رئـيس احملكمـة ال يقبـل
أي طعن وينفـذ علـى األصـل وال حيتـاج إىل تبليـغ ألي جهـة،
م ــا ع ــدا املص ــاب املختص ــة بتنفي ــذه ل ــدى ص ــندوق اإلي ــداع
والتدبري.
وإذا مــا واجهــت املســتفيدة أي إشــكال أو صــعوبة تتعلــق
بتنفيـ ــذ هـ ــذا األمـ ــر ،ميكنهـ ــا الرجـ ــوع إىل رئـ ــيس احملكمـ ــة
املصدرة لألمر للفصل فيها.
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* على مستوى احملكمة املصدرة لألمر:
مبجرد صـدور األمـر باالسـتفادة مـن التسـبيقات املاليـة
لص ــندوق التكاف ــل الع ــائلي ،تق ــوم كتاب ــة ض ــبط احملكم ــة
املختصــة بصــفة تلقائيــة وداخــل أج ـل ثالثــة أيــام مــن صــدور
ه ــذا األم ــر  -ودون حاج ــة إىل تق ــديم املس ــتفيد ة لطل ــب
صرف التسبيق املالي -بتوجيه نسخة طبق األصل من هذا
األمــر مبرفقاتــه مباشــرة إىل اهليئــة املكلفــة بتــدبري عمليــات
صندوق التكافل العائلي على العنوان التالي:
صندوق اإليداع والتدبري  -قطب تدبري االدخار-
ساحة موالي احلسن صندوق الربيد  408الرباط
وجيب أن حترص كتابة الضبط على أن حيتوي امللف
املوجه إىل صندوق اإليداع والتدبري على الوثائق التالية:
 نسخة طبق األصل من األمر احملدد للتسبيقات املالية. نسخة من طلب االستفادة من التسبيقات املالية لصندوقالتكافل العائلي.
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 صورة مشسية مشهود مبطابقتها لألصل من البطاقةالتعريف الوطنية اخلاصة باملستفيد ة .
 شهادة بنكية حتمل رقم التعريف البنكي يف حالة ما إذاكان ت املستفيد ة متوفرا ة على حساب بنكي
واختار ت هذه الوسيلة يف أداء التسبيقات .
* على مستوى صندوق اإليداع والتدبري:
بع ــد توص ــل املص ــاب املختص ــة ل ــدى ص ــندوق اإلي ــداع
والتدبري بامللف املوجه إليها من طرف كتابة الضـبط ،تقـوم
باملعاجلة املالية واملعلومياتية للبيانات املتعلقة باملسـتفيد ة
وقيمــة التســبيقات املــأمور بصــرفها ،كمــا تتأكــد مــن عــدم
وجــود أي صــعوبة قانونيــة أو تقنيــة يف تنفيــذ األمــر ،وتوجــه
للمستفيد ة إشعارا بريديا بصرف أول دفعة من التسبيقات
املالية ومن هنا وجب احلرص على تضمني العنوان الصحيح
للمســتفيد ة عنــد تقــديم طلــب االســتفادة مــن التســبيقات
املالية.
بعد أول أداء تسـتمر األداءات التاليـة بصـفة دوريـة آخـر
كل شهر حسب املبلغ احملدد يف األمر.
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وميكـ ــن للمسـ ــتفيد ة تسـ ــلم التسـ ــبيق املـ ــالي مـ ــن أي
وكالــة تابعــة ملؤسســة الربيــد بنــك أو عــرب حتويــل ملؤسســته
البنكيــة حســب اختيــاره ا املعــرب عنــه يف طلبــه ا الــذي قــدم
لرئيس احملكمة املختصة.
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يتعني على املستفيد ة من التسبيقات املالية لصندوق
التكافــل العــائلي ،بعــد مــرور أجــل ســنتني مــن تــاريخ صــدور
األمــر باالســتفادة ،أن يتقــدم مــرة أخــرى أمــام رئــيس احملكمــة
املصـ ــدرة لألمـ ــر األول بطلـ ــب االسـ ــتمرار يف االسـ ــتفادة مـ ــن
التس ــبيقات املالي ــة للص ــندوق ،وذل ــك مت ــى كان ــت ش ــروط
االسـ ــتفادة مـ ــا تـ ــزال قائمـ ــة ،ويف هـ ــذه احلالـ ــة يـ ــتعني علـ ــى
املستفيد ة إرفـاق الطلـب اجلديـد بـنفس الوثـائق املـذكورة
أعاله حسب احلالة.
بعــد تأكــد رئــيس احملكمــة أو مــن ينــوب عنــه مــن تــوفر
الشــروط والوثــائق املطلوبــة الــيت تتــيح االســتجابة للطلــب،
يصدر أمـره بأحقيـة االسـتمرار يف االسـتفادة مـن التسـبيقات
املالية لصندوق التكافـل العـائلي داخـل أجـل أانيـة أيـام مـن
ت ــاريخ تق ــديم الطل ــب ،وتق ــوم كتاب ــة الض ــبط بتبلي ــغ ه ــذا
األمــر داخــل أجــل ثالثــة أيــام مــن صــدوره لصــندوق اإليــداع
والتدبري وفق ما مت بيانه أعاله.
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ويؤدي تقاعس املستفيد ة عن تقديم هـذا الطلـب مـن
جديد ،إىل توقف صـندوق التكافـل العـائلي عـن األداء بصـفة
تلقائيــة بعــد اســتنفاذ مــدة الســنتني ،وال ميكنــه أن يســتأنف
األداء من جديد إال بعد توصله باألمر املذكور.
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يلق ـ ـ ـ ــى عل ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ــاتق املس ـ ـ ـ ــتفيد ة خ ـ ـ ـ ــالل م ـ ـ ـ ــدة
االسـ ـ ــتفادة مـ ـ ــن التسـ ـ ــبيقات املاليـ ـ ــة لصـ ـ ــندوق التكافـ ـ ــل
العـ ـ ــائلي ،التـ ـ ــزام علـ ـ ــى جانـ ـ ــب بـ ـ ــالغ األهميـ ـ ــة ،أال وهـ ـ ــو
ضـ ــرورة إشـ ــعار رئـ ــيس احملكمـ ــة املصـ ــدر لألمـ ــر باالسـ ــتفادة،
أو ص ـ ـ ــندوق اإليـ ـ ـ ــداع والتـ ـ ـ ــدبري بك ـ ـ ــل تغـ ـ ـ ــيري يـ ـ ـ ــؤدي إىل
سقوط حقه ا يف االستفادة من التسبيقات املالية.
واملقصـ ـ ــود ب ـ ـ ــذلك أن يب ـ ـ ــادر املس ـ ـ ــتفيد ة بتوجي ـ ـ ــه
إشـ ـ ــعار كتـ ـ ــابي إىل إحـ ـ ــدى اجلهـ ـ ــتني املـ ـ ــذكورتني بـ ـ ــأي
واقع ـ ــة م ـ ــن ش ـ ــأنها أن ت ـ ــؤثر عل ـ ــى اس ـ ــتفادته ا م ـ ــن ه ـ ــذه
التس ـ ــبيقات ،والس ـ ــيما الوق ـ ــائع املتعلق ـ ــة بس ـ ــقوط احل ـ ــق
يف النفق ـ ـ ــة :كوف ـ ـ ــاة الطف ـ ـ ــل املس ـ ـ ــتفيد أو وف ـ ـ ــاة املل ـ ـ ــزم
بالنفق ـ ـ ــة أو انته ـ ـ ــاء العالق ـ ـ ــة الزوجي ـ ـ ــة للزوج ـ ـ ــة املع ـ ـ ــوزة
املسـ ـ ــتفيدة...إم .وتشـ ـ ــمل هـ ـ ــذه الوقـ ـ ــائع أيضـ ـ ــا احلالـ ـ ــة
الـ ــيت يـ ــتم فيهـ ــا تنفيـ ــذ املقـ ــرر القضـ ــائي احملـ ــدد للنفقـ ــة
الـ ـ ـ ــذي علـ ـ ـ ــى أساسـ ـ ـ ــه صـ ـ ـ ــدر األمـ ـ ـ ــر باالسـ ـ ـ ــتفادة مـ ـ ـ ــن
املستحقات.
ومـ ــن بـ ــني الوقـ ــائع املـ ــؤثرة الـ ــيت ميكـ ــن أن تـ ــؤدي إىل
س ـ ـ ــقوط احل ـ ـ ــق يف االس ـ ـ ــتفادة م ـ ـ ــن التس ـ ـ ــبيقات املالي ـ ـ ــة،
انتف ـ ـ ــاء أح ـ ـ ــد الش ـ ـ ــروط املنص ـ ـ ــوص عليه ـ ـ ــا يف الق ـ ـ ــانون
 41.10كتغري حالة العوز إىل حالة مالءة الذمة مثال.
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إذا تقـ ـ ــاعس ت املسـ ـ ــتفيد ة ومل يبـ ـ ــادر إىل توجيـ ـ ــه
اإلش ـ ـ ــعار املش ـ ـ ــار إلي ـ ـ ــه أع ـ ـ ــاله ب ـ ـ ــتغري يف وض ـ ـ ــعيته ا إزاء
صـ ـ ــندوق التكاف ـ ـ ــل الع ـ ـ ــائلي واس ـ ـ ــتمراره ا يف االس ـ ـ ــتفادة
م ـ ــن التس ـ ــبيقات املالي ـ ــة هل ـ ــذا الص ـ ــندوق ،تطب ـ ــق علي ـ ــه ا
جزاءات مدنية وجنائية حسب احلالتني التاليتني:
* يف حالة توفر حسن نية املستفيد ة :
يلــزم املســتفيد ة يف هــذه احلالــة بإرجــاع مجيــع املبــالغ
املالية اليت تلقاها من الصندوق بعـد حصـول الواقعـة املؤديـة
إىل سقوط احلق يف االستفادة.
* يف حالة ثبوت سوء نية املستفيد ة :
يف هذه احلالة يلزم املستفيد ة مبا يلي:
 بإرجاع مجيع املبالغ املالية اليت تلقاها من الصندوق
بعد حصول الواقعة املؤدية إىل سقوط احلق يف
االستفادة.
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 بأداء غرامة مالية قيمتها ضعف املبالغ اليت تلقاها من
الصندوق بعد حصول الواقعة املؤدية إىل سقوط احلق
يف االستفادة.
كمـ ــا ميكـ ــن أن يكـ ــون فعلـ ــه ا حمـ ــال للمتابعـ ــة مـ ــن
طـ ــرف النيابـ ــة العامـ ــة يف حالـ ــة تـ ــوفر العناصـ ــر التكوينيـ ــة
جلرمية منصوص عليها يف التشريع اجلنائي.
وتت ــوىل كتاب ــة الض ــبط تنفي ــذ أم ــر رئ ــيس احملكم ــة
أو مـ ــن ينـ ــوب عنـ ــه بإرجـ ــاع املسـ ــتفيد ة التسـ ــبيقات املاليـ ــة
ال ــيت توص ــل ت به ــا ب ــدون وج ــه ح ــق والغرام ــات املفروض ــة
عليـ ـ ــه ا عنـ ـ ــد االقتضـ ـ ــاء ،كمـ ـ ــا أنهـ ـ ــا تتـ ـ ــوىل اسـ ـ ــرتجاع
التس ـ ـ ــبيقات امل ـ ـ ــؤداة للمس ـ ـ ــتفيدين م ـ ـ ــن املل ـ ـ ــزم بالنفق ـ ـ ــة
بنفس املسطرة املتبعة يف حتصيل الديون العمومية.
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قانون رقم  41.10يتعلق بتحديد شروط ومساطر
االستفادة من صندوق التكافل العائلي كما وقع تعديله
مبقتضى القانون رقم 83.17
أحكام عامة
املادة 1
يهدفهذاالقانونإىلحتديدالفئاتاملستفيدةمنصندوقالتكافل
العائلي احملدث مبوجب املادة  16املكررة من قانون املالية لسنة ،2010
وكذاالشروطواملساطرالواجباستيفاؤهالالستفادةمنالصندوق .
يشارإىلصندوقالتكافلالعائليبعدهباسمالصندوق،وإىلاملبالغ
املاليةاليتيدفعهابالتسبيقاتاملالية.1
يعهد بتدبري عمليات الصندوق هليئة خاضعة للقانون العام مبوجب
اتفاقية تربم بني الدولة وهذه اهليئة ،يصادق عليها بنص تنظيمي ،2ويشار
إليهابعدهباسماهليئةاملختصة .
- 1متإحاللعبارة"التسبيقاتاملالية"الواردةيفاملادة1أعاله،حملعبارة"املخصصاتاملالية"،
مبقتضىاملادةاألوىلمنالقانونرقم  83.17بتغيريالقانونرقم 41.10املتعلقبتحديدشروط
ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 1.18.20
بتاريخ  5مجادى اآلخرة  22( 1439فرباير  ،)2018اجلريدة الرمسية عدد  6655بتاريخ 23
مجادىاآلخرة12(1439مارس،)2018ص.1456
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الباب األول :الفئات املستفيدة من الصندوق
3

املادة 2

يستفيد من التسبيقات املالية للصندوق ،إذا تأخر تنفيذ املقرر
القضائياحملددللنفقةأوتعذرلعسراحملكومعليهأوغيابهأو عدمالعثور
عليه :
 مستحقوالنفقةمناألوالدبعداحناللميثاقالزوجيةوثبوتعوزاألم؛ مستحقو النفقةمن األوالد خالل قيام العالقة الزوجية بعد ثبوت عوزاألم؛
 - 2أنظراملادة 1مناملرسومرقم 2.11.195صادريف 7شوال 6( 1432سبتمرب)2011
بتطبيقأحكامالقانونرقم 41.10يتعلقبتحديدشروطومساطراالستفادةمنصندوقالتكافل
العائلي؛اجلريدةالرمسيةعدد5978بتاريخ16شوال15(1432سبتمرب،)2011ص.4595
كماتغيريهوتتميمه.
المادة :1

"يصادقعلىاالتفاقيةاملربمةبنيالدولةواهليئةاملختصة،باعتبارهااجلهةاملعهودإليهابتدبريعمليات
صندوقالتكافلالعائلي،بقرارمشرتكلوزيرالعدلوالوزيراملكلفباملالية".
  أنظر كذلك املادة األوىل من القرار املشرتك لوزير العدل واحلريات ووزير االقتصاد واملالية رقم852.12الصادريففاتحربيعاآلخر23(1433فرباير)2012باملصادقةعلىاالتفاقيةاملتعلقة
بتدبريعمل ياتصندوقالتكافلالعائلياملربمةبنيالدولةوصندوقاإليداعوالتدبري؛اجلريدةالرمسية
عدد6043بتاريخ8مجادياآلخرة30(1433أبريل،)2012ص.2946
المادة األولى:

"يصادقعلىاالتفاقيةاملتعلقةبتدبريعملياتصندوقالتكافلالعائلياملربمةبنيالدولةوصندوق
اإليداعوالتدبري،كماهيملحقةبأصلهذاالقراراملشرتك".
-3متنسخوتعويضاملادة2أعاله،مبقتضىاملادة2منالقانونرقم،83.17السالفالذكر.
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 مستحقوالنفقةمناألوالدبعدوفاةاألم؛ مستحقوالنفقةمناألطفالاملكفولني؛ -الزوجةاملعوزةاملستحقةللنفقة.

الباب الثاني :إجراءات االستفادة من الصندوق
املادة 3
ميكنتقدميطلباالستفادةمنالصندوق،إذاتعذرأوتأخرالتنفيذ

كلياأوجزئيا،ويثبتالتعذرأوالتأخرمبحضرحمررمناملكلفبالتنفيذ.
ال يشمل نطاق تدخل الصندوق مبالغ النفقة املستحقة عن املدة
السابقةعنتقدميطلباالستفادةمنالصندوق.
4

املادة 4

يقدم طلب االستفادة من الصندوق ،إىل رئيس احملكمة االبتدائية
املصدرةللمقررالقضائياحملددللنفقةأواملكلفةبالتنفيذأواليتيوجديف
دائرةنفوذهاموطنأوحملإقامةمقدمالطلب،منطرف:
 األماملعوزةاملطلقةنيابةعنأوالدهاالقاصرينمستحقيالنفقة؛ الزوجة املعوزة مستحقة النفقة أصالة عن نفسها ونيابة عن أوالدهاالقاصرينمستحقيالنفقة،حسباحلالة؛
 احلاضنغرياألبنيابةعناحملضونمستحقالنفقة؛-4متنسخوتعويضاملادة4أعاله،مبقتضىاملادة2منالقانونرقم،83.17السالفالذكر.
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 مستحقالنفقةمناألوالدإذاكانراشدا؛ املرأةالكافلةنيابةعناملكفولالقاصر؛ مستحقالنفقةمناألوالدإذاكانقاصراوليسلهنائب شرعيأوملتتأتالنيابةعنه،بعدأنيأذنلهرئيساحملكمةاملختصةأومنينوب
عنه.

املادة 5
إذاتأخرالتنفيذجازملنيستحقاالستفادةمنالصندوقأنيتقدم
بطلبهبعدانصرامأجلشهرينمنتاريختقدميطلبتنفيذاملقررالقضائي
يفمواجهةاحملكومعليه.

املادة 6
ترفق طلبات االستفادة من الصندوق بالوثائق اليت ستحدد بنص
تنظيمي.5

-5أنظراملادتنيالثانيةوالثالثةمناملرسومرقم،2.11.195السالفالذكر.

المادة الثانية:
"يرفقطلباالستفادةمنالصندوقالذييقدمإىلرئيساحملكمةاالبتدائيةاملختصبالوثائقالتالية:

 -1بالنسبة لمستحقي النفقة من األوالد :
أ) نسخةمناملقررالقضائياحملددللنفقة؛
ب)احملضراحملررمنطرفاملكلفبالتنفيذالذييثبتتعذرأوتأخرالتنفيذكلياأوجزئيا؛
ج)نسخموجزةمنرسوموالدةاألطفالاحملكومهلمبالنفقة؛
د)شهادةوفاةاألمأومايفيدعوزها،حسباحلالة.
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6

املادة 7

يبت رئيس احملكمة االبتدائية املختصة أو من ينوب عنه يف طلب
االستفادةمنالصندوقداخلأجلأقصاهمثانيةأياممنتاريختقدميالطلب
مبقتضى أمر  ،وميكن الرجوع إليه يف حالة وجودأي صعوبة يف تنفيذ هذا
األمر.
يتمإثباتالعوزباإلدالءببطاقةاملساعدةالطبيةاملنصوصعليهايفاملرسومرقم2.08.177
الصادريف 28منرمضان 29( 1429سبتمرب)2008بتطبيقمقتضياتالكتابالثالثمن
القانونرقم65.00املتعلقبنظاماملساعدةالطبية،،أوبشهادةعوزمسلمةمنطرفالسلطةاحمللية
ملوطنطالبةالشهادة.
 -2بالنسبة لمستحقي النفقة من األطفال المكفولين :
أ)نسخةمناملقررالقضائياحملددللنفقة؛
ب)احملضراحملررمنطرفاملكلفبالتنفيذالذييثبتتعذرأوتأخرالتنفيذكلياأوجزئيا؛
ج)نسخموجزةمنرسوموالدةاألطفالاحملكومهلمبالنفقة.
 -3بالنسبة للزوجة المعوزة المستحقة للنفقة :

أ)نسخةمناملقررالقضائياحملددللنفقة؛
ب)احملضراحملررمنطرفاملكلفبالتنفيذالذييثبتتعذرأوتأخرالتنفيذكلياأوجزئيا؛
ج)شهادةإثباتالعوز،كماهومنصوصعليهيفالبند1أعاله؛
د)تصريحبالشرف،مصححاإلمضاء،بكونالعالقةالزوجيةمعامللزمبالنفقةماتزالقائمةعند
تاريختقدميالطلب،وباالتزامبإشعاررئيساحملكمةأواهليئةاملختصةفوزرابكلتغيرييطرأعلى
هذهالعالقة".

المادة الثالثة:

ارمشرتكلوزير

"ميكن،عنداالقتضاء،تغيريالئحةالوثائقالواردةيفاملادةالثانيةأعالهمبقتضىقر
العدلوالوزيراملكلفباملالية".
-6متتغيرياملادة7أعاله،مبقتضىاملادة3منالقانونرقم،83.17السالفالذكر.
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يعتربهذااألمر هنائياوغريقابلأليطعن،وينفذعلىاألصلوال
حيتاجإىلتبليغ.
7

املادة 8

حيصرالرئيس أومنينوبعنه التسبيق املايلالذيجيبصرفهمن
طرفالصندوقيفحدوداملبلغاحملكومبه،علىأال يتجاوزالتسبيق املايل
السقفاحملددبنصتنظيمي.8
9

املادة 9

تقوم كتابة الضبط داخل أجل ثالثة أيام من تاريخ صدور األمر
املنصوص عليه يف املادة  7أعاله ،بتوجيهه مباشرة إىل اهليئة املختصة من
أجلصرفالتسبيقاملايلطبقاملاهوحمدديفهذااألمر.
ويؤدىالتسبيقاملايلاملذكوربأيوكالةتابعةللهيئةاملختصةأوبأية
وسيلةمناختياراملستفيداليتحيددهاعندتقدميالطلب.
-7متتغيرياملادة8أعاله،مبقتضىاملادة3منالقانونرقم،83.17السالفالذكر.
-8أنظراملادةالرابعةمناملرسومرقم،2.11.195السالفالذكر.
المادة الرابعة:

"حيددسقفاالستفادةمنالصندوقعنكلشهريفمبلغ 350درمهالكلمستفيد،علىأال
يتعدىجمموعالتسبيقاتاملاليةألفراداألسرةالواحدة1050درمهاعنكلشهر.
غريأنهإذاتعلقاألمربأسرةتتكونمنزوجةمعوزةوأوالدهافإنجمموعالتسبيقاتاملاليةجيباأل
يتعدىمبلغ1400درهم".
-9متنسخوتعويضاملادة9أعاله،مبقتضىاملادة2منالقانونرقم،83.17السالفالذكر.
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املادة 10
ال يرتتب عن إثارة الصعوبة يف تنفيذ املقرر القضائي احملدد للنفقة
وقفإجراءاتصرفالتسبيقاملايل10منلدناهليئةاملختصة،مامليصدر
أمربإيقافتنفيذاملقررالقاضيبتحديدالنفقة.
تواصلاهليئةاملختصةصرفالتسبيق املايلللمستفيدينمنهإىلحني
سقوطحقاحملكوملهيفالنفقة،أوإىلحنيثبوتتنفيذهامنلدناحملكوم
عليه.

املادة 11
تستأنف اهليئة املختصة صرف التسبيق املايل 11بناء على طلب
املستفيد،يفحالةتوقفاحملكومعليهعنالتنفيذبعدشروعهفيه،إذاأثبت
الطالبمنجديدتعذرمواصلةالتنفيذأوتأخره.
12

املادة 12

يتعني على املستفيدين من التسبيق املايل موافاة رئيس احملكمة
املختصة،بعدانصرامكلسنتنيابتداءمنتاريخصدوراألمرباالستفادةيف
-10متإحاللعبارة"التسبيقاملايل"الواردةيفاملادة10أعاله،حملعبارة"املخصصاملايل"،
مبقتضىاملادةاألوىلمنالقانونرقم،83.17السالفالذكر.
-11متإحاللعبارة"التسبيقاملايل"الواردةيفاملادة11أعاله،حملعبارة"املخصصاملايل"،
مبقتضىاملادةاألوىلمنالقانونرقم،83.17السالفالذكر.
-12متتغيرياملادة12أعاله،مبقتضىاملادة3منالقانونرقم،83.17السالفالذكر.
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إطار أحكام املادة  7من هذا القانون ،بالوثائق احملددة بالنص التنظيمي
املشارإليهيفاملادة6منهذاالقانون.
يصدر رئيس احملكمة أو من ينوب عنه أمرا بأحقية االستمرار يف
االستفادةمنالتسبيق املايلداخلنفساألجلاملشارإليهيفاملادة 7من
هذاالقانون.
يعتربهذااألمر هنائياوغريقابلأليطعن،وينفذعلىاألصلوال
حيتاجإىلتبليغ.
13

املادة 13

يتعنيعلىكلمستفيدمنالتسبيقاتاملاليةللصندوقإشعاررئيس
احملكمةاملصدرةلألمرأواهليئةاملختصة،بكلتغيرييؤديإىلسقوطحقه
يف االستفادة من الصندوق ألي سبب من األسباب والسيما يف احلالتني
املنصوصعليهمايفالفقرةالثانيةمناملادة10أعاله.
يصدر رئيس احملكمة أو من ينوب عنه ،بعد إشعاره من طرف
املستفيدأواهليئةاملختصةأمرابإيقافصرفالتسبيقاتاملاليةيوجهفوراإىل
هذهاهليئة.

 - 13مت نسخ وتعويض املادة  13أعاله ،مبقتضى املادة  2من القانون رقم  ،83.17السالف
الذكر.
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يأمررئيساحملكمةأومنينوبعنه،معاألخذبعنياالعتباروضعية
القاصر املنصوص عليه يف البند  6من املادة  4أعاله ،كل من تسلم
تسبيقات مالية غري مستحقة بإرجاعها إىل صندوق احملكمة داخل أجل
حيدده.ويفحالةثبوتسوءنيةاملتسلميأمررئيساحملكمةأومنينوبعنه
إضافةإىلإرجاعالتسبيقاتاملالية،بغرامةحتدديفضعفمبلغالتسبيقات
املاليةاملذكورة،وذلكبصرفالنظرعناملتابعاتاجلنائية.
تقوم كتابة الضبط بتحصيل هذه التسبيقات اليت صدر األمر
باسرتجاعها مع الغرامات املفروضة عند االقتضاء ،ودفعها للمحاسب
العمومياملكلف،منأجلإدراجهاضمنمداخيلاحلساباملرصدألمور
خصوصية املسمى "صندوق التكافل العائلي" ويتم إشعار اهليئة املختصة
بذلك.
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الباب الثالث :اسرتجاع التسبيقات املالية من امللزم بالنفقة
14

املادة 14

تسرتجعكتابة الضبط ،من امللزم بالنفقة ،التسبيقات املالية املؤداة،

طبقا للمقتضيات املتعلقة بتحصيل الديون العمومية ،15وتقوم بدفعها
للمحاسبالعمومياملكلفوفقنفساإلجراءاتاملبينةيفالفقرةاألخرية
مناملادة13أعاله .

 - 14مت نسخ وتعويض املادة  14أعاله ،مبقتضى املادة  2من القانون رقم  ،83.17السالف
الذكر.
- 15القانونرقم 97.15مبثابة مدونةحتصيلالديونالعموميةالصادربتنفيذالظهريالشريفرقم
 1.00.175بتاريخ 28منحمرم 3( 1421ماي)2000؛اجلريدةالرمسيةعدد 4800بتاريخ
28صفر(1421فاتحيونيو،)2000ص.1256
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مرسوم رقم  2.11.195صادر يف  7شوال  6 1432سبتمرب
 16 2011بتطبيق أحكام القانون رقم  41.10يتعلق
بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل
العائلي كما وقع تغيريه باملرسوم رقم  2.18.249صادر يف
 13رمضان  29 1439ماي 2018

17

الباب األول
املصادقة على االتفاقية املربمة بني الدولة واهليئة املختصة
املادة 1
يصادق على االتفاقية املربمة بني الدولة واهليئة املختصة ،باعتبارها
اجلهة املعهود إليها بتدبري عمليات صندوق التكافل العائلي ،بقرارمشرتك
لوزيرالعدلوالوزيراملكلفباملالية.

 - 16املرسوم رقم  2.11.195الصادر بتاريخ  6شتنرب  2011منشور باجلريدة الرمسية عدد
5978بتاريخ15شتنرب2011
 - 17املرسوم رقم  2.18.249الصادر بتاريخ  29ماي  2018منشور باجلريدة الرمسية عدد
6691بتاريخ16يوليوز2018
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الباب الثاني
الوثائق اليت ترفق بطلبات االستفادة من الصندوق
املادة 2
يرفق طلب االستفادة من الصندوق الذي يقدم إىل رئيس احملكمة
االبتدائيةاملختصةبالوثائقالتالية:
 -1بالنسبة لمستحقي النفقة من األوالد
ه) نسخةمناملقررالقضائياحملددللنفقة
و) احملضراحملررمنطرفاملكلفبالتنفيذالذييثبتتعذرأوتأخر
التنفيذكلياأوجزئيا
ز) نسخموجزةمنرسوموالدةاألوالداحملكومهلمبالنفقة
ح) شهادةوفاةاألمأومايفيدعوزهاحسباحلالة
يتمإثباتالعوزباإلدالءببطاقةاملساعدةالطبيةاملنصوصعليهايف
املرسوم رقم  2.08.177الصادر يف  28رمضان  29( 1429شتنرب
)2008بتطبيقمقتضياتالكتابالثالثمنالقانونرقم65.00املتعلق
بنظام املساعدة الطبية ،أو بشهادة عوز مسلمة من طرف السلطة احمللية
ملوطنطالبةالشهادة.
 -2بالنسبة لمستحقي النفقة من األطفال المكفولين
د) نسخةمناملقررالقضائياحملددللنفقة
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ه) احملضراحملررمنطرفاملكلفبالتنفيذالذييثبتتعذرأوتأخر
التنفيذكلياأوجزئيا
و) نسخموجزةمنرسموالدةاألطفالاحملكومهلمبالنفقة
 -3بالنسبة للزوجة المعوزة المستحقة للنفقة
ه) نسخةمناملقررالقضائياحملددللنفقة
و) احملضراحملررمنطرفاملكلفبالتنفيذالذييثبتتعذرأوتأخر
التنفيذكلياأوجزئيا
ز) شهادةإثباتالعوز،كماهومنصوصعليهيفالبند1أعاله
ح) تصريحبالشرف،مصححاإلمضاء،بكونالعالقةالزوجيةمعامللزم
بالنفقة ما تزال قائمة عند تاريخ تقدمي الطلب ،وبااللتزام بإشعار رئيس
احملكمةأواهليئةاملختصةفورابكلتغيرييطرأعلىهذهالعالقة.

املادة 3
ميكن ،عند االقتضاء ،تغيري الئحة الوثائق الواردة يف املادة الثانية
أعالهمبقتضىقرارمشرتكلوزيرالعدلوالوزيراملكلفباملالية،
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الباب الثالث
حتديد سقف االستفادة من الصندوق
املادة 4
حيدد سقف االستفادة من الصندوق عن كل شهر يف مبلغ 350
درمها لكل مستفيد على أال يتعدى جمموع التسبيقات املالية ألفراد األسرة
الواحدةمبلغ1050درمهاعنكلشهر.
غريأنه،إذاتعلقاألمربأسرةتتكونمنزوجةمعوزةوأوالدهافإن
جمموعالتسبيقاتاملاليةجيبأاليتعدىمبلغ1400درهم.

املادة 5
يسندإىلوزيرالعدلووزيراالقتصادواملالية،كلفيماخيصه،تنفيذ
هذااملرسومالذيينشرباجلريدةالرمسية.
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بطاقة حول الوضعية املالية لصندوق التكافل العائلي
من  2012إىل فاتح شتنرب 2018
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منوذج طلب االستفادة من تسبيقات صندوق التكافل العائلي
املوضوع رهن إشارة املواطنني باحملاكم
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شهادة التصريح بالشرف
في إطار البند الثالث من المادة  2من المرسوم رقم 2.11.195
الصادر في  7شوال  6( 1432شتنبر  )2011كما وقع تغييره
بمقتضى المرسوم رقم  2.18.249الصادر في  13رمضان 1439
( 29ماي  )2018بتطبيق أحكام القانون رقم  41.10المتعلق بتحديد
شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي
*****
أصرح أنا السيدة ................................................................................
الحاملة للبطاقة الوطنية للتعريف رقم......................................................... :
أن العالقة الزوجية بيني وبين زوجي السيد.................................................. :
ما تزال قائمة بتاريخ تقديمي لطلب االستفادة من التسبيقات المالية لصندوق التكافل
العائلي ،أمام السيد رئيس المحكمة االبتدائية ب.................................
وأتعهد وألتزم بأنه إذا انتهت العالقة الزوجية بيننا خالل سريان مدة استفادتي من
التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي ،أن أشعر فورا وكتابة السيد رئيس المحكمة
االبتدائية المصدر لألمر باستفادتي من هذه التسبيقات المالية أو صندوق اإليداع والتدبير
بذلك لترتيب اآلثار القانونية المترتبة عن انتهاء هذه العالقة.
وحرر في.............................. :
بتاريخ................................... :
اإلمضاء
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