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املادة األولى

تحل عبارتا »التسبيقات املالية« و »التسبيق املالي« الواردة في املواد 
1 و 10 و 11 من القانون رقم 41.10 املتعلق بتحديد شروط ومساطر 
االستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 
محل   )2010 ديسمبر   13(  1432 محرم   7 في  الصادر   1.10.191 رقم 

عبارتي »املخصصات املالية« و »املخصص املالي«. 

املادة 2

تنسخ أحكام املواد 2 و4 و9 و13 و14 من القانون السالف الذكر 
رقم 41.10 وتعوض باألحكام التالية :

تأخر  إذا  للصندوق،  املالية  التسبيقات  من  يستفيد    -  .2 »املادة 
عليه املحكوم  لعسر  تعذر  أو  للنفقة  املحدد  القضائي  املقرر   »تنفيذ 

»أو غيابه أو عدم العثور عليه  : 

» - مستحقو النفقة من األوالد بعد انحالل ميثاق الزوجية وثبوت 
»عوز األم ؛

بعد  الزوجية  العالقة  قيام  األوالد خالل  النفقة من  - مستحقو   «
»ثبوت عوز األم ؛

» - مستحقو النفقة من األوالد بعد وفاة األم ؛

» - مستحقو النفقة من األطفال املكفولين ؛

» - الزوجة املعوزة املستحقة للنفقة.«

»املادة 4. - يقدم طلب االستفادة من الصندوق، إلى رئيس املحكمة 
»االبتدائية املصدرة للمقرر القضائي املحدد للنفقة أو املكلفة بالتنفيذ 
»أو التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة مقدم الطلب، من 

»طرف :

مستحقي  القاصرين  أوالدها  عن  نيابة  املطلقة  املعوزة  األم   -  «
»النفقة ؛ 

- الزوجة املعوزة مستحقة النفقة أصالة عن نفسها ونيابة عن   «
»أوالدها القاصرين مستحقي النفقة، حسب الحالة ؛ 

» - الحاضن غير األب نيابة عن املحضون مستحق النفقة ؛ 

» - مستحق النفقة من األوالد إذا كان راشدا ؛

» - املرأة الكافلة نيابة عن املكفول القاصر ؛

» - مستحق النفقة من األوالد إذا كان قاصرا وليس له نائب شرعي 

»أو لم تتأت النيابة عنه،  بعد أن يأذن له رئيس املحكمة املختصة 

»أو من ينوب عنه.«

تاريخ  من  أيام  ثالثة  أجل  داخل  الضبط  كتابة  تقوم   -  .9 »املادة 

إلى  مباشرة  بتوجيهه  أعاله،   7 املادة  في  عليه  املنصوص  األمر  »صدور 

»الهيئة املختصة من أجل صرف التسبيق املالي طبقا ملا هو محدد في 

»هذا األمر.

املختصة للهيئة  تابعة  وكالة  بأي  املذكور  املالي  التسبيق   »ويؤدى 

»أو بأية وسيلة من اختيار املستفيد التي يحددها عند تقديم الطلب.«

»املادة 13. - يتعين على كل مستفيد من التسبيقات املالية للصندوق 

»إشعار رئيس املحكمة املصدر لألمر أو الهيئة املختصة، بكل تغيير يؤدي 

األسباب  من  سبب  ألي  الصندوق  من  االستفادة  في  حقه  سقوط  »إلى 

»وال سيما في الحالتين املنصوص عليهما في الفقرة الثانية من املادة 10 

»أعاله.

طرف  من  إشعاره  بعد  عنه،  ينوب  من  أو  املحكمة  رئيس  »يصدر 

املالية  التسبيقات  صرف  بإيقاف  أمرا  املختصة  الهيئة  أو  »املستفيد 

»يوجه فورا إلى هذه الهيئة.

االعتبار  بعين  األخذ  مع  عنه،  ينوب  من  أو  املحكمة  رئيس  »يأمر 

كل  أعاله،   4 املادة  من   5 البند  في  عليه  املنصوص  القاصر  »وضعية 

»من تسلم تسبيقات مالية غير مستحقة بإرجاعها إلى صندوق املحكمة 

رئيس  يأمر  املتسلم  نية  سوء  ثبوت  حالة  وفي  يحدده.  أجل  »داخل 

»املحكمة أو من ينوب عنه إضافة إلى إرجاع التسبيقات املالية، بغرامة 

»تحدد في ضعف مبلغ التسبيقات املالية املذكورة، وذلك بصرف النظر 

»عن املتابعات الجنائية.

األمر  صدر  التي  التسبيقات  هذه  بتحصيل  الضبط  كتابة  »تقوم 

»باسترجاعها مع الغرامات املفروضة عند االقتضاء، ودفعها للمحاسب 

املرصد  الحساب  مداخيل  ضمن  إدراجها  أجل  من  املكلف،  »العمومي 

إشعار  ويتم  العائلي«.  التكافل  »صندوق  املسمى  خصوصية  »ألمور 

»الهيئة املختصة بذلك.«
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»املادة 14. - تسترجع كتابة الضبط، من امللزم بالنفقة، التسبيقات 

 للمقتضيات املتعلقة بتحصيل الديون العمومية، 
ً
»املالية املؤداة، طبقا

»وتقوم بدفعها للمحاسب العمومي املكلف وفق نفس اإلجراءات املبينة 

»في الفقرة األخيرة من املادة 13 أعاله.«

املادة 3

تغير على النحو التالي أحكام املواد 7 و8 و12 من القانون السالف 

الذكر رقم 41.10 : 

 »املادة 7. - يبت رئيس املحكمة املختصة أو من ينوب عنه في طلب

»االستفادة من الصندوق ..................... بمقت�ضى أمر، ويمكن ................ 

»في تنفيذ هذا األمر.

...................... قابل ألي طعن، وينفذ  نهائيا وغير  األمر   »يعتبر هذا 

»إلى تبليغ.«

الذي  املالي  التسبيق  عنه  ينوب  من  أو  الرئيس  يحصر   -  .8 »املادة 

»يجب صرفه ................................................................، على أال يتجاوز 

»التسبيق املالي السقف املحدد بنص تنظيمي.«

»املادة 12. - يتعين على املستفيدين من التسبيق املالي .................... 

»من تاريخ صدور األمر باالستفادة في إطار ........................................... 

»هذا القانون.

االستمرار بأحقية   أمرا  عنه  ينوب  من  أو  املحكمة  رئيس   »يصدر 

»في االستفادة من التسبيق املالي ..................................................... هذا 

»القانون.

»يعتبر هذا األمر نهائيا وغير قابل ألي طعن، وينفذ ........................ 

»تبليغ.«


