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 عمقةسلسلة أحباث قانونية جامعية م

 مقدمة من اإلدارة العلمية جمللة الباحث للدراسات واألحباث القانونية والقضائية
 

            

          

 الكلمة االفتتاحية للعدد:               

  يقدمها املدير املسؤول:           

 يـقامسـمد الـذ. مــح    
 

نا حىت نبلغ مقام اليقني، والصالة بسم اهلل الكريم، وبه نستعني، وبفضله نغدو يف طريق
 والسالم على خري اهلدى وشفيع الورى واألنام وعلى أصحابه أمجعني:

 أما بعد:

إن من أهم مظاهر الـــــزكاة يف العلم أن يتم نشره وتبليغه للعباد، فإميانا منا بأهمية 
البحث والسفر قصد تقريب املعلومة القانونية والقضائية للقارئ الكريم وعدم حتميله مشاق 

احلصوص عليها، تتشرف اإلدارة العلمية جمللة الباحث للدراسات واألحباث القانونية والقضائية بأن 
تضع بني يدي الفقيه والباحث واملمارس والطالب وكل مهتم بالشأن القانوني هذا العدد من 

ذ، وإنه مل دواعي السلسلة الذي هو عبارة عن حبث معمق جادت به جعبة أحد الباحثني األفذا
 السرور أن نرى أعماال كهاذه تنشر ويعرف بها لعموم املهتمني.

فالشكر اجلزيل لكل من ساهم يف إعداد هذه الدراسة والتنسيق بني أحضانها، والشكر اجلزيل 
  تقبلوا أمسى عبارات التقدير واالحرتام والسالم. 36على نشرها، ويف انتظار العدد  منيللقائ

 

 

  17/07/2020ملكة املغربية الشريفة بتاريخ حرر بامل
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 مقدمة:

وعدهم ابملزيد يف الدنيا ويوم الدين، لقد أودع للمحسنني، و اء احلمد هلل الذي أجزل العط  
الرمحة يف قلوب عباده املتقني، ونزعها من قلوب الطغاة واملتكربين، والصالة والسالم على الرمحة 
املهداة للعاملني، رسولنا حممد النيب األمني الذي شرع من األحكام و اآلداب ما يكفل سعادة 

م أمجعني. وقد قال أرحم اخللق ابخللق: "الساعي على األرملة واملسكني الناس والعيش الطيب هل
كاجملاهد يف سبيل هللا" وقال راوي احلديث أيب هريرة رضي هللا عنه وأحسبه قال: "وكالقائم 

 . وبعد: 1الذي ال يفرت، وكالصائم الذي ال يفطر"

ملتمثل يف صندوق الدولة إن املوضوع الذي وقع عليه اختياران يتعلق بصندوق من صناديق ا
 لنفقة.ابالتكافل العائلي مع بيان دوره يف تنفيذ األحكام القضائية املتعلقة 

ىل حتقيق جمموعة هذا الصندوق الذي يعد مشروعا أسراي وجمتمعيا متميزا، والذي يهدف إ
 العائلي والتكافل من املرتكزات األساسية كتحقيق االستقرار األسري وتكريس قيم التساند
 عاجلة اختالالت االجتماعي وضمان أسس احملافظة على متاسك األسرة، وسبيال تشريعيا مل

الق، وذلك من خالل اجتماعية انجتة عن تعاظم أبغض احلالل إىل هللا تعاىل وهو ظاهرة الط
ملعوزة خاصة الفئة اهلشة احل العراقيل املادية واالجتماعية اليت تعرتض احلياة اليومية لألسر 

لزوجية و حىت عند توترها اعيفة يف العالقات الزوجية نظرا ملا تواجهه عند احنالل الرابطة والض
 من مشاكل تتعلق ابلنفقة.

سسته خلدمة األطفال وقد جاء هذا الصندوق كتنفيذ للتعليمات امللكية السامية كما أن َمأ
 ة والطفل.أوالنساء يتماشى مع التوجهات اجلديدة للدستور يف محاية األسرة واملر 

                                                           
الزهد والرقائق، ابب  . ومسلم، كتاب6007أخرجه البخاري، كتاب األدب، ابب الساعي على املسكني، برقم   1

 .2982اإلحسان إىل األرملة واملسكني واليتيم، برقم 
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ضا للتصدي إىل وتتجلى أمهية هذا املوضوع عموما يف كون هذا املشروع يعترب حال مفرت 
من هو يف حاجة  مشاكل النفقة كما أشرت، وعليه كان البد من التطرق إليه حىت ننفع به
قع فيها هذا القانون ماسة إليه، وكذا الوقوف على ما ميكن الوقوف عليه من الثغرات اليت و 

ولية املقارنة خصوصا لة إجياد بعض احللول من خالل البحث واالستفادة من التجارب الدوحماو 
 لقصرية.منها العربية إذ سبقتنا إبحداث هذا النوع من الصناديق مبدة ليست اب

 للجانب القانوين ولعل من أهم األسباب اليت كانت وراء اختياري هلذا املوضوع هو ميويل
لفئات املستفيدة من ريت بشأن هذا املشروع واليت ترتبط أساسا ابمث تلك اإلشكاالت اليت أث

 كذا املوارد املالية له.التسبيقات املالية للصندوق و اجراءات االستفادة مث سقف االستفادة و 

وجب القانون هذا حيث حصر املشرع طائفة ضيقة وشرائح حمددة من املستفيدين منه مب
نون ملا حرم اآلابء و إطار التعديل الذي عرفه هذا القاوقد أعاد الكرة مرة أخرى يف  41.10

 األمهات من االستفادة.

ثريين عن حقهم يف ابإلضافة إىل مسطرته املعقدة واليت تكون السبب غالبا يف تنازل الك
عة هذا التعقيد وتتجلى طبي  االستفادة خاصة وأهنا مسطرة إجبارية ال ميكن امليل عنها قيد أمنلة.

مع الواثئق املعضدة جله هذه املسطرة يف ضرورة الرتدد على العديد من اإلدارات الذي تتسم ب
درهم  350 تتجاوز الللطلب. مث تلك املبالغ اهلزيلة اليت خصها املشرع للمستفيدين واليت 

 درهم إذا انفوا عن ٌمستفيَدين. 1050لكل فرد شهراي على أن ال تتعدى 

جتماعية املنتظرة د أهنا ال تنسجم مع األهداف االأما فيما خيص مصادره التمويلية فأكي
 منه.

ولعل ما أطمح فيه من خالل الوقوف على هذا هو شيء أكثر من الدراسة، وذلك ألن 
جمرد الدراسة و ترك اجملهود حبيس األوراق ال يكفي، ولكنين أريد االعتكاف على الفكرة، 
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راجها إىل ميدان العمل والتطبيق، مع وحضانة املغامرة، وحماولة االبتكار، وخلق حلول و إخ
 العلم أن ذلك هو حلم كل ابحث.

ت وحماولة تركيبها أما منهجييت يف هذا البحث فقد سلكت طريقة مجع ما تفرق من املعلوما
انني املقارنة إن وجدت، طبقا لزمن كل معلومة وكذا حتليلها ومناقشتها مبعلومات أخرى من القو 

احملكمة االبتدائية  صية مع املمارسني يف امليدان، والرتدد علىوحماولة إجراء مقابالت شخ
شرف فضيلة الدكتور إلنزكان لالستفسار يف جمموعة من األمور تطبيقا ملقرتحات األستاذ امل

ع املعلومات املتفرقة حفظه هللا، فأحاول جهد املستطاع التوفيق بني مجعبد العالي المتقي  
لوقوف على صحة ما ينشر لشتها، والرجوع إىل القوانني األصلية وتركيبها، وحتليلها، وكذا مناق

ني ما هو قانوين و ما هو بيف العديد من املواقع اإللكرتونية احرتاما لطبيعة البحث اليت جتمع 
 اجتماعي.

 وقد تناولت هذا العمل على الشكل التـايل:

 ة منه.فادصندوق التكافل العائلي أمهيته، شروط ومساطر االست :الفصل األول

 السياق القانوين لصندوق التكافل العائلي وأمهيته. املبحث األول:

 .شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي املبحث الثاين:

 فيدون منه.التسبيقات املالية لصندوق التكافل العائلي واملست الفصل الثاين:

 دبريه.عائلي وسبل تالتسبيقات املالية لصندوق التكافل ال املبحث األول:

 حث.الب واثئق من صندوق التكافل العائلي واملستفيدون  املبحث الثاين:

هذا فما كان من توفيق فمن هللا تعاىل، وما كان من تفريط فمن نفسي وأستغفر هللا، 
ولست مدعيا اإلحاطة، فكل من ادعى اإلحاطة فهو جاهل، خصوصا وقد واجهت صعوابت 
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لى يف قلة املراجع، وكذا تكرار نفس املعلومات من طرف الذين كتبوا يف املوضوع، واليت تتج
من قبلي يف املوضوع، وهللا أسأل بلسان التضرع واخلشوع، وخطاب التذلل واخلضوع أن ينظر 
هذا العمل بعني الرضا والصواب، فقلما خيلوا عمل من اهلفوات أو ينجوا إنسان من الثغرات، 

 ىل ادعاء اإلحاطة والعياذ ابهلل.وأي كالم غري هذا فهو عودة إ
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 الفصل األول: صندوق التكافل العائلي

 :أهميته، شروط ومساطر االستفادة منه 

 ق القانوني لصندوق العائلي ياالمبحث األول: الس

  :وأهميته

 ياق القانوني لصندوق التكافل العائلي المطلب األول: الس 
 

 المطلب الثاني: أهمية صندوق التكافل العائلي 

 

  المبحث الثاني: شروط ومساطر االستفادة من صندوق

 :التكافل العائلي

 المطلب األول: شروط االستفادة من صندوق التكافل العائلي  

 يالمطلب الثاني: اجراءات االستفادة من صندوق التكافل العائل 
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 األول: تمهيد الفصل
إىل إرساء قيم  يعترب صندوق التكافل العائلي مشروعا جمتمعيا متميزا يهدف   

ادية اليت تعرتض احلياة التضامن والتماسك العائلي واالجتماعي وحماولة حل العراقيل امل
 اليومية لألسر املعوزة.

وكيف ميكن  الكربى؟ فمن أين يستمد هذا املشروع مشروعيته؟ و ما هي غاايته
 االستفادة منه؟ 

 رق إىل:ملقاربة هذه اإلشكاالت سنتناول هذا الفصل إن شاء هللا ابلتط

 .السياق القانوين لصندوق التكافل العائلي وأمهيته 
  .شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي 
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القانوني لصندوق التكافل العائلي األول: السياق  المبحث  

 هميته وأ

سبوقة عرفها مجاء إحداث صندوق التكافل العائلي ضمن وثبة تشريعية غري     
لك الغاية املنشودة تاملغرب يف السنوات األخرية، إذ كان ينتظره الكثريون لكي حيقق 

ل املشرع يعيد من ورائه، لكنه تعرض إىل العديد من االنتقادات، الشيء الذي جع
 و عدله مبوجب قانون جديد. النظر يف القانون املنظم له 

 فكيف كانت بداية هذا الصندوق؟ وأين تتجلى أمهيته؟

ن خالل التطرق ملإلجابة على هذه اإلشكاالت سنتناول هذا املبحث إن شاء هللا 
 طلب اثٍن.مإىل السياق القانوين هلذا الصندوق يف مطلب أول مث ألمهيته يف 

 كافل العائلي المطلب األول: السياق القانوني لصندوق الت

"... وهلذه الغاية وبدال من إحداث صندوق للنفقة قد يفهم منه التشجيع غري املقصود  
على أبغض احلالل عند هللا وتشتيت مشل األسرة فإننا نصدر توجيهاتنا إىل حكومتنا قصد 

قيمة الدراسة املتأنية إلجياد صندوق للتكافل العائلي يعتمد يف جزء من موارده على طوابع ذات 
رمزية توضع على الواثئق املرتبطة ابحلياة الشخصية والعائلية وترصد نفقاته على أساس معايري 
مدققة مستهدفني من ذلك ضمان حقوق األم املعوزة ومحاية األطفال من التشرد الناتج عن 

من هنا بدأت فكرة ما يسمى بصندوق التكافل العائلي حيث دعى امللك حممد  2الطالق ..."
دس من خالل خطابه هذا إىل إحداث الصندوق، الشيء الذي أكد عليه خبطاب اثٍن السا

 ،مبختلف حماكم اململكة اء األسرة،حني قال "... كما أمرانه ابإلسراع إبجياد مقرات الئقة لقض

                                                           
 خطاب ملكي مبناسبة افتتاح السنة القضائية بتاريخ: األربعاء 29 يناير 2003 أبكادير. 2
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 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

 ،اليت خيوهلا هذا املشروع للقضاء نظرا للسلطات ،وين أطر مؤهلة من كافة املستوايتوالعناية بتك
 3ضرورة اإلسراع إبحداث صندوق التكافل العائلي ..." فضال عن

وملا كان نصره هللا من أبرز املهتمني ابلشأن االجتماعي يف البلد وإنزال هذه الفكرة إىل   
ك هو كلمة الواقع فالبد أن جند أانسا أخرين ينتظرون ميالد هذا الصندوق ولعل ما يؤكد ذل

وملسايرة ما مت حتقيقه بفضل مدونة األسرة ستنكب اك بقوله " ... ذالسيد الوزير األول آن
احلكومة على دراسة أجنع السبل لتفعيل صندوق التكافل األسري لفائدة النساء املطلقات 

 4وأطفاهلن"

وات كي يرتجم خطاب وجتدر اإلشارة هنا إىل أن اجملتمع املغريب انتظر ما يقارب ست سن  
لشعب حيث انتظر ا عدما كان حربا على ورق فقط.عاهل البالد وخيرج هذا الصندوق للوجود ب

منه اليت  16املادة  ابلضبط 2010املغريب هذه املدة الطويلة حىت صدر قانون املالية لسنة 
حساب  2011ير نصت يف فقرتيها األوىل والثانية على أنه " حيدث ابتداء من فاتح ينا

 ."ينة يسمى صندوق التكافل العائليخصوصي للخز 

بل التاريخ املذكور أعاله، صدور تشريع حيدد على اخلصوص الفئات املعنية " يتعني ق
  5بعمليات الصندوق، وكذا الشروط الواجب استيفاؤها لالستفادة من موارد الصندوق.

 2011تشريع قبل فاتح يناير من سنة  رجاء يف هذه الفقرة من ضرورة صدو  وكما   
املتعلق بتحديد شروط و مساطر االستفادة من  41.10ملان فعال على القانون رقم صادق الرب 

 7الصادر يف  1.10.191صندوق التكافل  العائلي الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 

                                                           
ية السابعة  للربملان يوم اجلمعة خطاب ملكي مبناسبة افتتاح الدورة األوىل من السنة الثانية من الوالية التشريع 3

 ابلرابط. 2003أكتوبر 10
نونرب  17علم  جريدة الكلمة السيد حممد األنصاري يف مناقشة مشروع قانون صندوق التكافل العائلي نشر يف  4

2010. 
 مقال حول صندوق التكافل العائلي لألستاذ حممد لشقار، منشور جمللة الفقه والقانو ن بتاريخ 1يناير 2013 ص 5.2



 

  

  P 13 املدير املسؤول حممد القامسي –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

هذا القانون الذي يتضمن أربع عشرة مادة  6 2010دجنرب  13املوافق ل  1432حمرم 
فية اسرتجاع خصت لتحديد الفئات املستفيدة من الصندوق و إجراءات االستفادة وكي

والبد أن أشري هنا إىل مسألة مهمة تتعلق بعبارة "املخصصات املالية"  7املخصصات املالية 
ديد والذي سنتحدث عنه يف اليت حلت مكاهنا عبارة "التسبيقات املالية" مبوجب القانون اجل

 .موضعه

وألن حديثنا عن هذا الصندوق هو حديث عن حل مفرتض ملشاكل عويصة تتخبط   
ها األسر املغربية وذلك بسبب صعوبة تنفيذ األحكام القضائية املتعلقة ابلنفقة فإنه وبعد في

العمل ابلقانون املنظم له البد أن يتعرض إىل جمموعة من االنتقادات إن مل حيقق املنتظر منه، 
وهذا ما حصل حقيقة عندما حصر الفئات املستفيدة وجعل هلا حيزا ضيقا و وقع يف متييز غري 

الشيء الذي يؤكد أن املشرع  ،8ربر خصوصا بني املرأة املطلقة املعوزة واملرأة غري املطلقة املعوزةم
حيث نرى من خالل املادة الثانية من قانون  ،املغريب أخذ من جتربة تونس إبجيابياهتا وسلبياهتا

لقات و ستفيدين يف املطاحلالة نفسها من حصر امل 9وق النفقة وجراية الطالق التونسيصند
 .أوالدهن

ا عن اإلنفاق عنها يف فمن غري املنطقي حرمان املرأة غري املطلقة املعوزة اليت ميسك زوجه
 مرحلة الطالق خصوصا إن طالت مسطرة التقاضي.

ستفيدين من الصندوق ويف نفس السياق رمبا صار املشرع املغريب حني قام بتوسيع دائرة امل
ابإلمجاع على مشروع  س النواب يف جلسة عموميةحيث صادق جمل 83.1710القانون مبوجب

                                                           
 منشور ابجلريدة الرمسية عدد 5904 الصادرة بتاريخ 24 حمرم 1432 ) 30 ديسمرب 2010(  6

عيسى، منشور جمللة موقع العلوم  ارنة لألستاذ أمحد أوالدعلى ضوء التشريعات املق 41.10مقال حول قراءة يف قانون 7
 . 3، ص2012غشت  18القانونية بتاريخ 

 مقال األستاذ أمحد أوالد عيسى، مرجع سابق ص8.6
 قانون عدد 65 لسنة 1993 مؤرخ يف 5 جويليه 1993 يتعلق إبحداث صندوق ضمان النفقة و جراية الطالق.9

 متت املصادقة عليه يف اجمللس احلكومي املنعقد بتاريخ 17 دجنرب 2017. 10



 

  

  P 14 املدير املسؤول حممد القامسي –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

املتعلق بتحديد شروط ومساطر  االستفادة من  41.10رقم بتغيري القانون  11القانون هذا
 صندوق التكافل العائلي. 

 يالمطلب الثاني: أهمية صندوق التكافل العائل

بشكل كبري  امهتجاءت مدونة األسرة املغربية معلنة عن جمموعة من التعديالت واليت س
ى النفقة ال يتعد النظر يف قضااي يف إنصاف املرأة والطفل، ومن هذه التعديالت جعل أجل

 شهر من اتريخ وضع الطلب.

حيث تطّلق احملكمة  ،12ومن املعلوم أن للزوجة طلب التطليق عند اخالل الزوج ابلنفقة 
الشك أنه إذا مت اللجوء إىل الزوجة مباشرة إذا امتنع الزوج عن اإلنفاق ومل يثبت العجز. كما 

إذ تغدو  13إهناء العالقة الزوجية فإن حكم التطليق يكون مشفوعا بنفقة املطلقة وأبنائها
املستحقات احملكوم هبا لفائدة الزوجة السبيل الفريد جلرب الضرر املادي واملعنوي الناتج عن فك 

تماع وتربية وإرضاع ة واحتباس واسوعن عطاء موصول مبذول خدمة لألسر  ،عرى الزوجية
. ولكن 14اب تلبية حلاجيات الزوج واألبناءوإشراف وتوجيه وإفناء لزهرة العمر ولربيع الشب

السؤال الذي يطرح نفسه هنا وبقوة هل تنفذ هذه األحكام أم أهنا تبقى حبيسة أسوار احملاكم؟ 
إن تقرير احلق ال  ألن الغاية املنشودة من اللجوء إىل القضاء ال تقف عند إصدار األحكام بل

                                                           
ابإلمجاع .. جملس النواب يصادق على صندوق التكافل العائلي، منشور جبريدة العمق املغريب ابملوقع اإللكرتوين    11

https://al3omk.com/271116.html  2018اير فرب  23، مت االطالع عليه يوم 2018فرباير  14بتاريخ 
 .21:00على الساعة 

 من مدونة األسرة املغربية . 102ادة امل12
ألستاذ حممد العبدلوي، منشورات مقال حول آليات التنزيل السليم ملدونة األسرة " صندوق التكافل العائلي منوذجا " ل13

على  2018فرباير  26مت االطالع عليه يوم    www.centremed.blogsport.com املوقع اإللكرتوين
 .16:00الساعة 

ملف عدد  2010\09\21اتريخ  433ى قرار جملس األعلى ـ حمكمة النقض حاليا ـ عدد تعليق عل  14
 26يب مت االطالع عليه يوم للدكتور عادل حاميدي منشور جمللة قضااي األسرة يف الفقه والقانون املغر  203/1/2/623
 17:00على الساعة  2018فربابر 
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 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

يكتمل إال بتنفيذه، ومستندان يف ذلك قول سيدان عمر رضي هللا عنه " ال ينفع تكلم حبق ال 
 .15نفاذ له "

خصوصا و  للنهوض حبقوق املرأة املغربيةكما ال غرو أن مدونة األسرة كانت األساس 
خصوصا  ،كل املشاكلاألسرة املغربية عمومًا إال أن كل ما قدمته مل يكن كافيًا للتغلب عن  

. فكانت فكرة صندوق 16املتعلقة منها ابلنفقة اليت مل تفلح ابقي احملاوالت التشريعية يف احتوائها
التكافل العائلي ذلك السبيل الذي قد يساعد على األقل يف التقليل من هذه املشاكل، حيث 

ها لكونه مشروع يرى املتتبعون أن إحداث هذا الصندوق سيساهم بشكل كبري يف القضاء علي
، وضمان 17لى رأسها حتقيق االستقرار األسريأسري يهدف إىل حتقيق جمموعة من املرتكزات ع

احلماية القانونية واالعتبار االجتماعي واملعنوي جلميع األطفال بكيفية متساوية بصرف النظر 
 .18عن وضعيتهم العائلية

ابعتباره مظهرا من مظاهر إن إحداث مؤسسة صندوق التكافل العائلي له أمهية كربى 
جاما مع تعاليم ديننا احلنيف وذلك انس 19تكريس قيم التساند العائلي والتكافل االجتماعي

إىل تعزيز التكافل من خالل آي القرآن الواضح من خالهلا الدعوة  ابقى أوىف من دعي الذي
 إىل اإلحسان للفقراء واملساكني واليتامى وابن السبيل ... 

                                                           
، 5 موسى األشعري، اجلزء كتاب عمر رضي هللا عنه إىل أيب  سنن الدارقطين كتاب األقضية واألحكام وغري ذلك، 15

نعم شبلي وعبد اللطيف ، الطبعة األوىل، حتقيق شعيب األرنؤوط وحسن عبد امل4471، رقم احلديث 367الصفحة 
 حرز هللا وأمحد برهوم.

 16مقال األستاذ حممد العبدلوي، مرجع سابق. 
 مقال األستاذ حممد أوالد عيسى مرجع سابق ص17.2

ه، منشور يف أحداث أنفو ابملوقع جاللة امللك: املغرب يضع جتربته يف جمال محاية الطفولة رهن إشارة مجيع أشقائ  18
فرباير  27ه يوم ، مت االطالع علي2018فرباير  21بتاريخ   https:alhadath.info/365617اإللكرتوين 

 .00:15على الساعة  2018
يدي منشور ابجمللة اإللكرتونية كتسبات واإلكراهات والتطلعات للدكتور عادل حاممقال صندوق التكافل العائلي امل 19

 .11لقضاة وموظفي احملكمة االبتدائية ابلصويرة، العدد األول، ص
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أنه أابن عن  -41.10القانون -ى الناظر إىل القانون املنظم هلذا الصندوق وغري خاٍف عل
حمدودية كبرية يف حتقيق األهداف اليت رصد ألجلها رغم ما حققه يف هذا اجملال إذ أن املنتظر 
منه كان أكرب مما حققه، األمر الذي جعل الكثريون يطالبون إبعادة النظر يف هذا القانون 

هذا من جهة  20صال املساعدات املالية ملستحقيهان إحداثه أصال هي إيوذلك ألن الغاية م
، ابستعمال التحايل 21صول على هذا املغنمومن جهة اثنية تعاظم اإلقبال على االستفادة واحل

 يؤدي إىل حتقيق هذا الصندوق لنتائج سلبية.الشيء الذي قد 

ه األوىل يف هذا اجملال مل يستسلم إن املشرع املغريب ورغم كل العراقيل اليت تعرضت له جتربت
يقوم عليها القانون من تكافل وآتزر وتضامن أسري اليت أمامها بل متاشى مع األهداف النبيلة 

املستَمد من ثقافتنا اإلسالمية حيث حاول الوقوف على جمموعة من الثغرات والنواقص اليت 
ضي بتغيريه من أجل تطوير القا 83.17وتداركها يف القانون  41.10ي مواد القانون تعرت 

أداء هذا الصندوق والرفع من جودة خدماته. فهل جيسد إذًا هذا الصندوق اسم " صندوق 
 ؟؟ 22التكافل العائلي " هذه املرة على الواقع أم أنه سيبقى امساً شكلياًّ فقط كما كان أصالً 

 

 

 

                                                           
لعنف وتوسيع صندوق التكافل ااجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية تدعوا لتوسيع بنيات التكفل ابلنساء ضحااي  20

 .01:10على الساعة  2018فرباير  27مت االطالع عليه يوم  2018فرباير  18بيان اليوم بتاريخ العائلي منشور ل 
 .14مقال الدكتور عادل حاميدي مرجع سابق ص 21
املستفيدة بقلم مرمي الناصر منشور  هزالة احلصيلة الكمية والكيفية املتعلقة ابملخصصات املالية اليت مت صرفها للفئات 22

مت االطالع  2018يناير  26يف https://assabah.ma/283639.html ملوقع اإللكرتوين جبريدة الصباح اب
 .01:50على الساعة  2018فرباير  27عليه يوم 
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 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

المبحث الثاني: شررطوو ومسرراوط ااسررتفادن مق صررندوق التكافل 

 العائلي

لي مبجموعة من لزم املشرع املغريب طالب االستفادة من صندوق التكافل العائأ
الستفادة من الشروط الواجب استفاؤها وكذا بسلوك مسطرة واحدة كي تتأتى له ا

 تسبيقات هذا الصندوق.

 فماهي هذه الشروط؟ وما هي شكليات هذه الدعوى؟

ن خالل التطرق ماء هللا ملقاربة هذه األسئلة وغريها سنتناول هذا املبحث إن ش
طرق يف املطلب إىل شروط االستفادة من هذا الصندوق يف املطلب األول على أن أت

 الثاين إىل اجراءات االستفادة منه.

 المطلب األول: شروط االستفادة من صندوق التكافل العائلي 

الضروري إجياد وملا كانت نسبة األحكام القضائية املتعلقة ابلنفقة يف تزايد مستمر كان من 
األكرب ال ميس إال ابلطائفة الضعيفة يف العالقة  ع هلذه املعضلة خصوصا أن التأثريحل انج

 41.10عداد القانون رقم إلذلك حرص املشرع املغريب عند  ،الزوجية وهي املتمثلة يف األطفال
املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي على مراعاة 

هب له أيضا وهو الشيء الذي ذ، 23اخلصوصيات االجتماعية واالقتصادية للمجتمع املغريب
القاضي بتغيري القانون األول املنظم ألحكام هذا الصندوق، حيث  83.17من خالل القانون 

البد أن يقف على جمموعة من الشروط اليت  83.17املادة الثانية من القانون  أن الناظر إىل
 ة من التسبيقات املالية هلذا الصندوق.تقيد االستفاد

                                                           
 .14مقال األستاذ أمحد أوالد عيسى، مرجع سابق، ص-23



 

  

  P 18 املدير املسؤول حممد القامسي –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

لصندوق إذا أتخر لوقد جاء يف نص هذه املادة ما يلي: " يستفيد من التسبيقات املالية 
 و عدم العثور عليه: أاملقرر القضائي احملدد للنفقة أو تعذر لعسر احملكوم عليه أو غيابه 

  وز األم.ت عمستحقو النفقة من األوالد بعد احنالل ميثاق الزوجية وثبو 
 بوت عوز األوم.مستحقو النفقة من األوالد خالل قيام العالقة الزوجية بعد ث 
 .مستحقو النفقة بعد موت األم 
 .مستحقو النفقة من األوالد املكفولني 
 الزوجة املعوزة املستحقة للنفقة. 

ائلي وق التكافل العيتبني من خالل هذه املادة أن االستفادة من التسبيقات املالية لصند
 مرهونة مبجموعة من الشروط الواجب استيفاؤها: 

أولها تأخر المقرر القضائي المحدد 

التنفيذ يف مواجهة  ومعىن هذا هو انصرام أجل شهرين من اتريخ تقدمي طلب للنفقة:
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن رئيس احملكمة يقف على صحة زعم التأخر يف  .24احملكوم عليه

ولعل العلة يف ذلك هي جتنب االستفادة  ، اتريخ تقدمي طلب التنفيذالتنفيذ عندما ينظر يف
 .25املضاعفة

 ثانيها تعذر التنفيذ لعسر المحكوم عليه:
ويكون من إجناز مفوض قضائي يف حمضر يبني فيه االمتناع وعدم وجود ما حيجز من العقار 

التنفيذ وأن يسهر على  أو املنقول. حيث جيب عليه التقيد ابآلجال والضوابط املنظمة لقواعد
إجناز املهمة املسندة إليه على الوجه السليم وأن يبذل قصارى جهوده لتحقيقها دون املساس 
حبق أحد األطراف وذلك العتباره مكلفا خبدمة عامة ومنتصبا للقيام ابملهمة اليت أسندها 

                                                           

 24لي.لتكافل العائااملتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق  10.41املادة اخلامسة من قانون 
 19.25مقال الدكتور عادل حاميدي، مرجع سابق، ص



 

  

  P 19 املدير املسؤول حممد القامسي –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

من  دعاءاالمبجرد  ن واقعة العسر ال تثبتوهذا أل ،26القانون إليه كما أن حمرراته تعد رمسية
 .27لدن األب املنفذ عليه أو من األم طالبة التنفيذ

وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه إذا  ثالثها غياب المنفذ عليه:
تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة اإلدارية تسليم االستدعاء أو عدم العثور على الطرف 

 ذلك يف الشهادة اليت ترجع أو على أي شخص يف موطنه أو حمل إقامته جيب أن يشري إىل
 .28إىل كتابة ضبط احملكمة املعنية ابألمر

وتعفى يف هذه احلالة طالبة االستفادة من تقدمي حمضر امتناع وعدم وجود ما حيجز لكونه 
 .29مستحيال يف غياب املنفذ عليه

والبد عدم العثور على المنفذ عليه:  رابعها
ر على املنفذ عليه سواء يف العنوان املضمن يف احلكم من إشارة املكلف ابلتنفيذ إىل عدم العثو 

أو احملدد من قبل طالبة التنفيذ حيث يتأتى له ذلك بعد عدة حماوالت الجتناب مسألة التحايل 
 .30أو اخلطأ املادي

وبعد احلديث عن هذه احلاالت األربع اليت تتحقق معها االستفادة من التسبيقات املالية 
 إىل جمموعة من الشروط األخرى واليت تعترب أيضا جوهرية يف للصندوق فال بد أن نشري

                                                           
وي حسن منشورات املوقع مقال حول مسطرة التنفيذ املدين على ضوء قانون املسطرة املدنية لألستاذ الفيصا 26

على 2018مارس  29مت االطالع عليه  www.bibliotdroit.cim/2017/09blogpostاإللكرتوين 
 .15:25الساعة 

 مقال الدكتور عادل حاميدي، مرجع سابق، ص 27.19
 الفصل 39 من قانون املسطرة املدنية.28

 مقال الدكتور عادل حاميدي، مرجع سابق، ص 19. 29
 مقال الدكتور عادل حاميدي، مرجع سابق، ص 30.19



 

  

  P 20 املدير املسؤول حممد القامسي –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

االستفادة وهي: مسألة العوز وكذلك مسألة االستحقاق وأقصد هبا هنا أن يندرج طالب 
 االستفادة ضمن الفئة اليت حددهتا املادة السالفة الذكر.

من التساؤالت إن إثبات حالة العوز ابلنسبة لصاحب الطلب يعد شرطا جوهراي يثري الكثري 
حول املعيار الذي ميكن اتباعه لتحديد هذه احلالة خصوصا أن املشرع املغريب مل يعطيه تعريفا 

الصادر  2ـ11ـ195املرسوم رقم  ، ولكن ابلرجوع إىل املادة الثانية من الباب الثاين من31معينا
الء ببطاقة ثباته ابإلدإأن العوز يتم جند  201132بتمرب س 6املوافق ل  1432شوال  7 يف

رمضان  من 28 الصادر يف 2ـ08ـ177املساعدة الطبية املنصوص عليها يف املرسوم رقم 
بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم  2008بتمرب س 29املوافق ل  1429

املتعلق بنظام املساعدة الطبية، وبصفة استثنائية و إىل حدود تعميم نظام املساعدة  65.00
كل جهات اململكة، بشهادة عوز مسلمة من طرف الوايل أو العامل أو من ينوب الطبية على  

وبشهادة عدم اخلضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب مبوطن طالب الشهادة تفيد  ،عنه
 عدم اخلضوع للضريبة.

وأعتقد أن إسناد مهمة إصدار شهادة العوز للسلطة احمللية سيحول دون حتقيق هذا 
ذي جاء من أجله وهو حتقيق التكافل، بل وسيفتح اباب آخر للتملص الصندوق للغرض ال

واخلداع من أجل الظفر ابالستفادة من تسبيقات الصندوق بطرق احتيالية أساسها احلصول 
ثباهتا يف ظل غياب معيار إألن حالة العوز من الوقائع املادية اليت يصعب  33على واثئق مزورة

يف  الستفادة معوزا أم ال، مث إن السلطات احمللية تعتمدموضوعي لتحديد ما إذا كان طالب ا
فادة عون السلطة الذي يفتقد لكل اآلليات وامليكانيزمات إاإلشهاد ابلعوز من عدمه على 

                                                           
 مقال األستاذ حممد لشقار، مرجع سابق، ص31.7

 منشور ابجلريدة الرمسية عدد 5978 الصادرة بتاريخ 16 شوال 1432 املوافق ل 15 سبتمرب 32.2011
لدكتورة هجرية بن عزي، منشور مقال حول القضاء األسري بني الثبات واملتغري" تفعيل صندوق التكافل العائلي"  ل33

 .2015جمللة األحباث والدراسات القانونية، العدد اخلامس، ماي ـ يونيو 



 

  

  P 21 املدير املسؤول حممد القامسي –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

اليت من شأهنا أن متكنه من إثبات أو نفي عوز املعين ابألمر، إضافة إىل ما تعرفه بعض 
 اإلدارات العمومية من فساد.

ع، كان األحرى ابملشرع املغريب أن يسند أمر حتديد حالة العوز أو عدمها هذا الوض موأما
إىل خربة قضائية، تقوم بناء على طلب رئيس احملكمة املعنية إبصدار املقرر القضائي احملدد 
للنفقة ابلبحث واملعاينة الالزمني لتحديد ما إذا كان طالب االستفادة يعاين العوز، و تُعد تقريرا 

 .34عليه مقرر االستفادة من عدمها ئيس احملكمة الذي يصدر بناءً بذلك إىل ر 

وملا كانت هذه الشروط ضرورية كان البد من توافرها كلها إذ بغياب واحد منها قد يؤدي 
إىل رفض طلب االستفادة من طرف احملكمة كما هو الشأن من خالل املقرر التايل الصادر 

اء فيه: " ... وحيث تبني للمحكمة بعد االطالع والذي ج 35عن احملكمة االبتدائية إبنزكان
على مجيع الواثئق املدىل هبا يف امللف أن الطالبة مل تدل مبا يفيد سلوك مجيع طرق التنفيذ 
االختيارية واجلربية املنصوص عليها قانوان خاصة وأن بطاقة التغطية الصحية املدىل هبا يف امللف 

لتايل يكون طلب املدعية سابقا ألوانه ويتعني واب 01/01/2016انتهت صالحيتها بتاريخ 
 التصريح بعدم قبوله شكال و ألجله نصرح بعدم قبول الطلب وحتميل اخلزينة العامة الصائر". 

أما ابلرجوع إىل مسألة االستحقاق فالبد أن يندرج طالب االستفادة ضمن الفئة املنصوص 
تصرف هلم  36م هذه املادة يف مخسة أصنافعليها يف املادة الثانية السالفة الذكر حيث حددهت

 تسبيقات هذا الصندوق.

يف عالقتها مع  -83.17 الثانية من القانون-ول يف إطار التعليق على املادة والبد من الق
أهنا شهدت تغيريا ملحوظا خصوصا يف   41.10املادة الثانية أيضا من القانون القدمي رقم 

                                                           

 مقال األستاذ حممد لشقار، مرجع سابق، ص834
)  15/01/2016تاريخ ب 01/2016احملكمة االبتدائية إبنزكان، قسم قضاء األسرة عدد عن  مقرر قضائي صادر35

 غري منشور (.
 تطرقت للمستفيدين من الصندوق يف مطلب خاص من الفصل الثاين بشكل مفصل. 36



 

  

  P 22 املدير املسؤول حممد القامسي –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

ن القدمي أن املشرع حصرهم يف األم املعوزة املطلقة حيث نرى يف القانو  ،عدد املستفيدين
ومستحقو النفقة من األطفال بعد احنالل ميثاق الزوجية لكن يف القانون اجلديد أضاف املشرع 
مستفيدين جدد كمستحقي النفقة من األوالد خالل قيام العالقة الزوجية وكذلك مستحقي 

 فقة من األوالد بعد وفاة األم. النفقة من األطفال املكفولني وأيضا مستحقي الن

"األطفال" عوض  دون أن ننسى التغيري احلاصل على املصطلحات ففي القانون القدمي جند
و الزوجة املعوزة  41.10انون "األوالد" يف القانون اجلديد وكذلك يف األم املعوزة املطلقة يف الق

 .83.17املستحقة للنفقة يف القانون 

م أن بتغري أاملنحى؟ وهل هنالك فرق بني هذه املصطلحات؟  فلماذا حنى املشرع هذا
ألم وارد حيث أن املصطلحات تسقط معه التقييدات؟ فمن املعلوم أن الفرق بني الزوجة وا
 نون القدمي:الزوجة قد تكون زوجة ولكن ليست أما. هذا ألن من بني الشروط يف القا

ابلنسبة لألم بواقعة الوالدة أو إبقرار  أن تكون صاحبة الطلب أما: وتثبت األمومة الشرعية
 .37األم أو بصدور حكم قضائي هبا

: واملطلقة هي اليت يكون قد صدر يف حقها حكم ابت حبل رابطة 38و أن تكون مطلقة
الزواج وإهناء العالقة الزوجية، إما بطلب من زوجها طبقا ألحكام مدونة األسرة حيث جيب 

 .39د بعد إذن احملكمة بهاإلشهاد لدى عدلني منتصبني لإلشها

قة زوجية أي غري لكن عندما أطلق عليها املشرع املغريب اسم الزوجة فهي الزالت يف عال
 ؟83.17مطلقة، فهل سقط هذا الشرط بتطبيق القانون رقم 

                                                           
 املادة 147 من مدونة األسرة املغربية.37

 مقال األستاذ حممد لشقار، مرجع سابق، ص 38.6
 املادة 138 من مدونة األسرة املغربية.39



 

  

  P 23 املدير املسؤول حممد القامسي –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

 المطلب الثاني: اجراءات االستفادة من صندوق التكافل العائلي

لصندوق التكافل العائلي تلك احللقة املهمة  تعترب اجراءات االستفادة من التسبيقات املالية
اليت قد تشكل عائقا أمام حتقيق هذا الصندوق للغاية اليت أحدث ألجلها، ألن طالب 
االستفادة يكون جمربا يف اتباعها سواء كانت سهلة و واضحة أو كانت صعبة ومعقدة. وهلذا 

القاضي  83.17من القانون  13إىل  3نظم املشرع املغريب هذه اإلجراءات مبقتضى املواد 
املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي  41.10بتغيري القانون 

املوافق ل  1439مجادى اآلخرة  5بتاريخ  20.18.1الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم 
تفادة بشأن اجراءات االس 2س17ابإلضافة إىل املنشور الوزاري عدد  201840فرباير  22

، إذ ابستقراء مواد القانون املنظم ألحكام هذا الصندوق 41املوجه للسادة رؤساء احملاكم االبتدائية
يتبني أن طلب احلصول على التسبيق املايل يٌقّدم أمام رئيس احملكمة االبتدائية املصدرة للمقرر 

 هاتني اجلهتني البث حيث ال ميكن لغري 42القضائي املتعلق ابلنفقة أو احملكمة املكلفة ابلتنفيذ
 .43يف الطلب لعدم اختصاصها املكاين

                                                           
، ص 2018ارس م 12املوافق ل  1439مجادى اآلخرة  23بتاريخ  6655منشور ابجلريدة الرمسية عدد  40

1456. 
بتدائية حول اجراءات االستفادة إىل السادة رؤساء احملاكم اال 2012أبريل  4منشور وزير العدل واحلرايت بتاريخ  41

العدل واحلرايت، مت االطالع عليه  لعائلي، منشورات املوقع االلكرتوين لوزارةمن املخصصات املالية لصندوق التكافل ا
 .16:45على الساعة  2018أبريل  1بتاريخ 

 نص املادة السابعة من القانون 41.10 اليت مت نسخها مبقتضى املادة الثالثة من القانون 42.83.17
 مقال الدكتور عادل حاميدي، مرجع سابق ص 43.16



 

  

  P 24 املدير املسؤول حممد القامسي –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

واجلدير ابلذكر هنا أن رئيس احملكمة له أمر البث يف طلبات االستفادة كما ذكرت سالفا 
مث الفصل يف الصعوابت املتعلقة بتنفيذ  44وله أيضا أمر تقرير أحقية االستمرار يف االستفادة

 .45املقرر

ادة مث بعد ذلك إىل لإلجراءات املتعلقة بصدور مقرر االستف وابلتايل سأتطرق يف البداية
 اإلجراءات الالحقة لصدور املقرر القضائي.

 اإلجراءات القانونية المتعلقة بصدور مقرر االستفادة:  (1

الرابعة من القانون  واليت نسخت املادة 83.17إن الناظر للمادة الثانية من القانون رقم 
ن الصندوق مشخاص الذين حيق هلم تقدمي طلب االستفادة البد أن يقف على األ 41.10

أو املكلفة ابلتنفيذ أو اليت  إىل رئيس احملكمة االبتدائية املصدرة للمقرر القضائي احملدد للنفقة
 يوجد يف دائرة نفوذها موطن أو حمل إقامة مقدم الطلب وهم: 

 فقة.ي الناألم املعوزة املطلقة نيابة عن أوالدها القاصرين مستحق 
  ن أوالدها عالزوجة املعوزة مستحقة النفقة أصالة على نفسها ونيابة

 القاصرين مستحقي النفقة حسب احلالة.
 .احلاضن غري األب نيابة عن احملضون مستحق النفقة 
 .مستحق النفقة من األوالد إذا كان راشدا 
 .املرأة الكافلة نيابة عن املكفول القاصر 
 رعي أو مل كان قاصرا وليس له انئب ش  مستحق النفقة من األوالد إذا

 ن ينوب عنه. تتأت النيابة عنه، بعد أن أيذن له رئيس احملكمة املختصة أو م

                                                           
 نص املادة الثانية عشر من القانون 41.10 اليت مت نسخها مبوجب املادة الثالثة من القانون 44.83.17

صندوق التكافل العائلي مع  املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من 41.10نص املادة العاشرة من القانون  45
 .83.17 من القانون ألوىلإحالل عبارة التسبيق املايل حمل املخصص املايل املوجودة فيها مبوجب املادة ا



 

  

  P 25 املدير املسؤول حممد القامسي –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

حيث جيوز ملستحق االستفادة منهم أن يتقدم بطلبه بعد انصرام شهرين من اتريخ تقدمي 
رفاق إيت جيب ، أما ابلنسبة للواثئق ال46طلب تنفيذ املقرر القضائي يف مواجهة احملكوم عليه

امللف هبا فقد أوجب املشرع املغريب طالب االستفادة من الصندوق مبوجب املادة السادسة من 
  2.11.195مبجوعة منها، وهي اليت صاغتها املادة الثانية من املرسوم رقم  41.1047 القانون

 كما يلي: 

ائية املختص تد" يرفق طلب االستفادة من الصندوق الذي يقدم إىل رئيس احملكمة االب
 ابلواثئق التالية: 

 بالنسبة لألم المعوزن المولقة: 
 نسخة من املقرر القضائي احملدد للنفقة. .1
عذر التنفيذ كليا احملضر احملرر من طرف املكلف ابلتنفيذ الذي يثبت أتخر أو ت .2

 أو جزئيا.
 عقود والدة األطفال إلثبات األمومة. .3
إليها يف مطلب  ملسائل اليت تطرقتشهادة إثبات العوز ) ويتم إثبات العوز اب .4

 شروط االستفادة من صندوق التكافل العائلي (.
 نسخة من رسم الطالق أو حكم التطليق. .5
 شهادة احلياة. .6

  بالنسبة لمستحقي النفقة مق األوفال بعد انحالل ميثاق

 الزوجية:
 نسخة من املقرر القضائي احملدد للنفقة. .1

                                                           
دوق التكافل العائلي، مل املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صن 41.10املادة اخلامسة من القانون  46

 .83.17تشهد أي تغيري مبوجب القانون 
 املادة السادسة من القانون 41.10 املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندو ق التكافل العائلي.47



 

  

  P 26 املدير املسؤول حممد القامسي –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

خر التنفيذ كليا يذ الذي يثبت تعذر أو أتاحملضر احملرر من طرف املكلف ابلتنف .2
 أو جزئيا.

 عقود والدة األطفال احملكوم هلم ابلنفقة. .3
 شهادة احلياة لألطفال املذكورين أعاله. .4
 شهادة وفاة األم أو ما يفيد عوزها.  .5

إذ أتى ابلواثئق اليت  41.10والبد أن نشري هنا إىل أن هذا املرسوم كان الحقا للقانون 
ابلنسبة للمستفيدين مبوجب القانون القدمي ما يستدعي انتظار مرسوم جديد ترفق ابلطلب 

تبني فيه اجلهة املختصة الواثئق اليت جيب أن يرفق هبا ملف املستفيدين اجلدد خصوصا األطفال 
 .48املكفولني. وإىل ذلك احلني يعمل ابملرسوم القدمي

يف سجل معد هلذا الغرض وبعد تقدمي الطلب أمام احملكمة يفتح له ملف خاص ويقيد 
بقسم قضاء األسرة، ويعطى له رقم تسلسلي مستقل متييزا له عن غريه من امللفات اليت ينظر 
فيها رئيس احملكمة بصفته هاته. ويتم االحتفاظ ابمللف لدى كتابة الضبط بقسم قضاء األسرة 

اليت تكون بني احملكمة بنفس الرقم املعطى له ابتداء، ليغدو املرجع املوحد يف مجيع االجراءات 
وصندوق اإليداع والتدبري، ويكون هذا الطلب معفي من أداء الرسم القضائي بقوة القانون 

 .49أسوة ابلطلب األصلي الرامي إىل احلكم ابلنفقة

لف وفق االجراءات السالف بعد التوصل ابمل ى رئيس احملكمة أو من ينوب عنهويتعني عل
مثانية أايم من اتريخ تقدمي طلب االستفادة رفضا أو قبوال  البث يف الدعوى داخل أجل ذكرها

 .50وذلك مبقتضى مقرر هنائي غري قابل ألي طعن وينفذ على األصل وال حيتاج إىل تبليغ

                                                           
ائلي بقسم قضاء األسرة مقابلة أجريت مع األستاذ حسن الواعرايب، املسؤول على ملفات صندوق التكافل الع 48

 .2018أبريل  03إبنزكان يوم 
 مقال الدكتور عادل حاميدي، مرجع سابق ص 49.16

 املادة السابعة من القانون 41.10 مت نسخها مبقتضى املادة الثالثة من القانون 50.17.83



 

  

  P 27 املدير املسؤول حممد القامسي –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

واملالحظ أن املشرع املغريب راعى بكثري من احلماية مصلحة املستفيد حينما نص على أجل 
املشرع البحريين الذي يتوىل دراسة امللف يف  مثانية أايم للبث يف الطلب عكس ما ذهب إليه

، إال أن البعض يعترب مسطرة استصدار الواثئق 51أجل مخسة عشر يوما من اتريخ تقدمي الطلب
املعضدة للطلب أطول و أعقد من استصدار األمر القضائي ابالستفادة ابتداء بتحديد الواثئق 

دارات، بدًء إبدارة إا الرتدد على عدة ضي احلصول عليهواليت يقت ،املطلوبة وختاما جبمعها
الضرائب للحصول على شهادة اإلعفاء من الضريبة ومقر عمالة اإلقليم للحصول على شهادة 
االحتياج ومصاحل احلالة املدنية للحصول على عقود ازدايد األبناء وشواهد حياهتم، ومكاتب 

وعدم وجود ما حيجز أو حمضر متناع عن التنفيذ ني القضائيني للحصول على حمضر االاملفوض
جراءات وتعقيدات بريوقراطية إل ذلك من املكابدة واملعاانة من بتعذر التنفيذ مع ما يعنيه ك

 .52اإلدارة املغربية

من قبل الرئيس أو  طالع احملكمة على امللف وصدور املقرر القضائي احملدد للنفقةاعد وب
رف التسبيق صملقرر أن يسلك مسطرة من ينوب عنه وجب على املستفيد بعد تسلمه هذا ا

 املايل احملدد.

 اإلجطاءات القانونية الالحقة لصدوط المقطط القضائي: (2

أنه على املستفيد الذي حصل على مقرر االستفادة  53واضح من خالل املادة التاسعة   
 من أجل صرف التسبيق املايل، -صندوق اإليداع والتدبري-ن يقدم طلبه إىل اجلهة املختصة أ

إذ البد أن يتضمن هذا الطلب بعض املعلومات اليت هتم الطرف املستفيد والطرف امللزم ابلنفقة 
ويتم إيداعه بكتابة ضبط احملكمة املصدرة للمقرر احملدد  54وكيفية سحب التسبيق املايل

                                                           
 املادة الرابعة من قانون رقم 34 لسنة 2005 إبنشاء صندوق النفقة البحريين.51

 مقال الدكتور عادل حاميدي، مرجع سابق ص 52.19
 مت نسخ وتعويض املادة التاسعة مبقتضى املادة الثانية من القانون 53.17.83

 هنالك منوذج معد هلذا الغرض مرفق هبذا البحث بعنوان " طلب صرف املخصصات املالية".54



 

  

  P 28 املدير املسؤول حممد القامسي –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

ة للتسبيقات املالية مرفقا بنفس املقرر وبصورة مشسية مشهود مبطابقتها لألصل من البطاقة الوطني
للتعريف، ويف حالة ما إذا كان املستفيد متوفرا على حساب بنكي، ميكنه إرفاق طلبه بشهادة 
بنكية حتمل رقم التعريف البنكي. وتقوم كتابة ضبط احملكمة املختصة بتوجيه الطلب مبرفقاته 

)صندوق عائلي على العنوان التالــــي: فوراً إىل اهليئة املكلفة بتدبري عمليات صندوق التكافل ال
الرابط  408ساحة موالي احلسن صندوق الربيد  - قطب تدبري االدخار -اإليداع والتدبري 

.) 

وعقب توصل هذه اهليئة ابلطلب تقوم بدراسة وصرف التسبيق املايل للمستفيد إذ يتم 
األداء بصفة دورية آخر كل شهر حسب املبلغ احملدد يف املقرر الصادر من رئيس احملكمة أو 

الذي ينوب عنه كما تقوم هذه اهليئة أيضا ويف نفس الوقت بتوجيه إشعار للمستفيد القاضي 
ببداية صرف التسبيقات املالية اليت ميكنه تسلمها من أي وكالة اتبعة ملؤسسة الربيد بنك، هذا 
وميكن للمستفيد اليت يتوفر على حساب يف مؤسسة بنكية وسبق له أن أدىل بشهادة بنكية 

. 55فه البنكي تسلم هذه التسبيقات عن طريق التحويل إىل حسابه املصريفتتضمن رقم تعري
على أنه ال يرتتب عن إاثرة  41.1056ويف نفس السياق تنص املادة العاشرة من القانون

الصعوبة يف تنفيذ املقرر القضائي احملدد للنفقة وقف اجراءات صرف التسبيق املايل من لدن 
إبيقاف تنفيذ املقرر القاضي بتحديد النفقة من طرف اجلهة  اهليئة املختصة، ما مل يصدر أمر

القضائية مصدرة املقرر األول حيث تواصل اهليئة املختصة صرف التسبيق املايل للمستفيدين 
منه إىل حني سقوط حق احملكوم له ابلنفقة، أو إىل حني ثبوت تنفيذها من لدن احملكوم عليه، 

ت املالية للصندوق مبوجب املادة الثانية عشر من نفس ويتعني على املستفيدين من التسبيقا
القانون موافاة رئيس احملكمة املختصة بعد انصرام كل سنتني ابتداء من اتريخ صدور األمر 

                                                           
 منشور وزير العدل إىل السادة رؤساء احملاكم االبتدائية، مرجع سابق، ص الكرتونية.55

 مل تشهد أي تغيري سوى إحالل عبارة التسبيق املايل حمل املخصص املايل مبقتضى املادة األوىل من القانون 56.83.17



 

  

  P 29 املدير املسؤول حممد القامسي –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

ابالستفادة وذلك قصد إصداره أو من ينوب عنه أمرا أبحقية االستمرار يف االستفادة من 
   الصندوق.

  



 

  

  P 30 املدير املسؤول حممد القامسي –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

 

 

 الية فصل الثاني: التسبيقات المال

 :التكافل العائلي والمستفيدون منه لصندوق   

 

  المبحث األول: التسبيقات المالية لصندوق 

 :التكافل العائلي وسبل تدبيره 

 

 .المطلب األول: التسبيقات المالية للصندوق 

المطلب الثاني: سبل تدبير الصندوق ومراقبة  

 .ماليته

 

   :المستفيدون من المبحث الثاني

العائلي ووثائق صندوق التكافل 

 االستفادة:

 

  

 من صندوق التكافل العائلي. المستفيدونالمطلب األول:  

 وثائق االستفادة.المطلب الثاني:  

 

  



 

  

  P 31 املدير املسؤول حممد القامسي –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

 الثاني: تمهيد الفصل

بد أن يبني املشرع وملا كان صندوق التكافل العائلي كباقي صناديق الدولة كان ال
ل سنة مالية، كما جيب كرصودة له يف  املغريب مصادره التمويلية، وكذا نسبة املبالغ امل

ت فيه الشروط السالفة أن يبني قدر املبلغ املايل الذي ميكنه تسليمه لكل مستفيد حتقق
ىل أي فئة مت ختصيصها؟ الذكر، ابإلضافة إىل بيانه املسؤول عن هذه األموال كلها، مث إ

 وكذا الواثئق الواجب التوفر عليها قصد بدء مسطرة االستفادة.

 لي:يد حاولت التطرق إىل هذه املسائل يف هذا الفصل من خالل ما وق

   هالتسبيقات املالية لصندوق التكافل العائلي وسبل تدبري 
 املستفيدون من الصندوق و واثئق االستفادة 

 

 

  



 

  

  P 32 املدير املسؤول حممد القامسي –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

المبحث األول: التسبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي وسبل 

 تدبيطه

ة لصندوق التكافل ستفادة من التسبيقات املاليأشار املشرع املغريب إىل سقف اال
د املالية املعول عليها، العائلي من خالل إحدى مواد القانون املنظم له، كما بني املوار 
وق، وكذا الطريقة اليت ابإلضافة إىل اجلهة املوكول إليها أمر تدبري عمليات هذا الصند

 يتم هبا مراقبة ومحاية ماليته.

 :مور حاولت التطرق إليها على الشكل التايلوللتفصيل يف هذه األ

 املطلب األول: التسبيقات املالية للصندوق. -
 املطلب الثاين: سبل تدبري الصندوق ومراقبة ماليته.  -

 المطلب األول: التسبيقات المالية للصندوق

عي ضرورة التطرق إن البحث يف مسألة التسبيقات املالية لصندوق التكافل العائلي يستد
 رده املالية من خالل نقطتني أساسيتني : أوهلما سقف االستفادة واثنيهما مواإليه 

الفرع األول: سقف االستفادة من التسبيقات المالية لصندوق 

 التكافل العائلي 

" حيصر الرئيس أو من ينوب عنه التسبيق املايل الذي جيب صرفه من طرف الصندوق يف 
 57جاوز السقف املايل السقف احملدد بنص تنظيمي.حدود املبلغ احملكوم به، على أن ال يت

إن الناظر إىل هذه املادة البد أن يقف على مسألة مهمة ختص النص التنظيمي إذ أن يف 
 -السقف املايل –اصطلح املشرع من خالل املادة الثانية بكلمة "سيحدد  41.10القانون رقم 

                                                           
 .3.178لقانون ، مت نسخها مبقتضى املادة الثالثة من ا41.10املادة الثامنة من القانون 57
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 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

أثناء حديثه عن السقف املايل  اصطلح املشرع  83.17بنص تنظيمي" أما يف القانون رقم 
بكلمة "احملدد" أي أنه مت حتديده أصال ولن يعرف أي تغيري فيما بعد، هذا رغم كل االنتقادات 
اليت وجهت هلذا املشروع من هذا الباب لكون هذه املبالغ املرصودة إىل هذه الفئة اهلشة من 

ط املعيشية وما تتطلبه من احتياجات اجملتمع زهيدة جدا اعتبارا إىل الظروف اليت تعرفها األوسا
، حيث يتضح من خالل املادة 58كثرية تدخل يف صلب الضرورايت األساسية لسريورة احلياة

 350أن سقف االستفادة من الصندوق حمدد يف مبلغ  2.11.195الرابعة من املرسوم رقم 
فراد األسرة درهم عن كل شهر لكل مستفيد على أن ال يتعدى جمموع التسبيقات املالية أل

 درهم. 1050الواحدة 

وأعتقد أنه كان على املشرع املغريب أن يستحضر جمموعة من املعطيات أثناء سنه هلذا 
املرسوم التنظيمي، أو على األقل الوقوف على التصدي لالنتقادات املوجهة للتجربة األوىل يف 

فه هذا املشروع. وذلك ألن هذا اجملال من خالل رفع السقف املايل يف إطار التعديل الذي يعر 
الغاية املثلى من إحداث هذا الصندوق هو تعزيز احلماية ملؤسسة األسرة وتعزيز املكتسبات اليت 
سعت مدونة األسرة إىل ترسيخها واملتجلية يف صيانة حقوق وكرامة األطراف الضعيفة يف 

جناعتها و إحداثها للتغيري  العالقة الزوجية، لذا البد من السعي وراء متكني هذه االستفادة وكذا
  59حىت ميكننا القول بوجود فعلي للصندوق ال االكتفاء ابلوجود اهليكلي والغياب الوظيفي.

  

                                                           
 مقال األستاذ أمحد أوالد عيسى، مرجع سابق، ص58.22

 مقال الدكتورة هجرية بن عزي، مرجع سابق.  59
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 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

 الفرع الثاني: الموارد المالية لصندوق التكافل العائلي

ال ريب أن احلديث عن صندوق من صناديق الدولة كصندوق التكافل العائلي خيول لنا 
األساس له والذي يتجلى يف موارده املالية، وقد أشار املشرع املغريب من  احلديث عن احملرك

إىل أن مداخيل هذا  201060مكررة من قانون مالية  16خالل الفقرة الثانية من املادة 
. وغين عن البيان أن القانون املايل عدد 2011الصندوق ستحدد مبوجب قانون مالية سنة 

ليؤكد منطوق املادة السابقة حيث محلت املادة التاسعة جاء  201161للسنة املالية  43.10
حساب مرصد ألمور خصوصية  2011عشر منه ما يفيد أنه حيدث ابتداء من فاتح يناير 

يسمى "صندوق التكافل العائلي" يكون وزير العدل هو اآلمر بقبض موارده وصرف نفقاته 
 اجلانب الدائن:كما بينت هذه املادة ما يتضمنه هذا احلساب إذ يتضمن يف 

 20% .من حصيلة الرسوم القضائية 
 .حصيلة اسرتجاع التسبيقات املدفوعة من طرف الصندوق 
 ة اجلزاءات.اسرتجاع املبالغ املدفوعة من احلساب بدون حق مع احتمال زايد 
 .املوارد املمكن رصدها لفائدة احلساب مبوجب تشريع أو تنظيم 
 .اهلبات والوصااي 
 .املوارد املختلفة 

                                                           
حمرم  13بتاريخ  431.09.2الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  2010لسنة  48.09قانون املالية رقم   60

املوافق ل  1431حمرم  14الصادرة يف  5800 ، املنشور ابجلريدة الرمسية عدد2009ديسمرب  30املوافق ل  1431
 .2009ديسمرب  31

حمرم  23بتاريخ  001.10.2الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  2011لسنة  43.10قانون املالية رقم   61
 1432حمرم  24ريخ الصادرة بتا 5904، املنشور ابجلريدة الرمسية عدد 2010ديسمرب  23املوافق ل  1432

 .2010ديسمرب  30املوافق ل 
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 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

فائدة األم املعوزة املطلقة يتضمن يف اجلانب املدين املبالغ املدفوعة كتسبيق من أجل النفقة لو 
احملددة ابلتشريع والتنظيم  وأبنائها الواجبة هلم النفقة بعد حل ميثاق الزوجية وذلك وفق الشروط

 املتعلقني بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي.

من القانون املايل للسنة املالية  23لنهج الذي سلكه املشرع من خالل املادة ولعله نفس ا
 2011حيث مت تغيري وتتميم أحكام املادة التاسعة عشر من القانون املايل لسنة  201262

فيما خيص ما يتضمنه احلساب يف اجلانب املدين إذ أصبح يتضمن املبالغ املالية املدفوعة للهيئة 
العام املكلفة بتدبري عمليات احلساب، كمخصصات برسم النفقة، وذلك وفق اخلاضعة للقانون 

املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة  41.10األحكام املنصوص عليها يف القانون رقم 
من صندوق التكافل العائلي وكذا النصوص املتخذة لتطبيقه مث املبالغ املدفوعة للهيئة املذكورة 

العمليات و املبالغ املرجعة من األموال املقيدة يف احلساب بغري حق.  برسم مصاريف تسيري هذه
درهم لصاحل هذا الصندوق مبوجب الظهري الشريف رقم  160000إذ مت رصد مبلغ 

بتنفيذ القانون  2012ديسمرب  28املوافق ل  1434من صفر  14الصادر يف  1.12.57
 160000000الغ تقدر ب مب 2014، يف حني رصدت له يف سنة 201363املايل لسنة 

، كما يظل العمل جاراي خالل السنة 201565، ونفس املبلغ أيضا قدر له برسم سنة 64درهم
فيما يتعلق  2015أبحكام النصوص التشريعية والتنظيمية املعمول هبا لسنة  2016املالية 

                                                           
مجادى  24بتاريخ  01.12.1الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  2012لسنة  22.12قانون املالية رقم   62

 1433مجادى اآلخرة  25بتاريخ  6048، املنشور ابجلريدة الرمسية عدد 2012ماي  16املوافق ل  1433اآلخرة 
 .2012ماي  17املوافق ل 

 .2012يسمرب د 31املوافق ل  1433صفر  17الصادرة بتاريخ  6113 منشور ابجلريدة الرمسية عدد  63
صفر  26 الصادر يف 115.1.13الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  2014لسنة  110.13قانون املالية رقم   64

صفر  27در بتاريخ املكرر الصا 6217، املنشور ابجلريدة الرمسية عدد 2013ديسمرب  30املوافق ل  1435
 .2013ديسمرب  31وافق ل امل 1435

الصادر يف  1.14.195قم ر الصادر بتنفيذه الظهري الشريف  2015للسنة املالية  100.14قانون املالية رقم   65
ربيع  2الصادرة بتاريخ  6320، املنشور ابجلريدة الرمسية عدد 2014ديسمرب  24املوافق ل  1436فاتح ربيع األول 

 .2014 ديسمرب 25املوافق ل  1436األول 
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 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

وذلك بعمليات احلساابت اخلصوصية للخزينة اليت يدخل الصندوق حمل الدراسة يف دائرهتا، 
حيث رصد له نفس  201666للسنة املالية  70.15من القانون املايل رقم  53مبوجب املادة 

 67درهم قارا،160000000أيضا إذ بقي مبلغ  2017املبلغ خالل هذه السنة والسنة املالية 
تغيريا مبوجب املادة  -احلساب املرصد لصندوق التكافل العائلي–يف حني عرف هذا احلساب 

من  19إذ مت تغيري وتتميم أحكام البند الثاين من املادة  201868ون املايل لسنة من القان 17
حيث أصبح هذا احلساب يتضمن يف اجلانب املدين  2011لسنة  43.10قانون املالية رقم 

املبالغ املدفوعة للهيئة كتسبيق من أجل النفقة لفائدة األشخاص املستفيدين من خمصصات 
وفق الشروط احملددة ابلتشريع  41.10املادة الثانية من القانون رقم  الصندوق املشار إليهم يف

والتنظيم املتعلقني بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي وكذا 
النصوص املتخذة لتطبيقه، ابإلضافة إىل املبالغ املدفوعة للهيئة املذكورة برسم مصاريف تسيري 

الغ املرجعة من األموال املقيدة يف احلساب بغري حق. وجتدر اإلشارة هذه العمليات، وأخريا املب
مل تعرف األموال  2018إىل أنه رغم توسيع دائرة املستفيدين من هذا الصندوق مع بداية سنة 

 درهم هو نفسه احملدد هلذا احلساب. 160000000املرصدة له أي زايدة إذ بقي مبلغ 

ئلي مصادر متويلية الذكر أنه لصندوق التكافل العا إن املالحظ من خالل املواد السالفة
 حمددة ميكن إمجاهلا يف أربع مصادر أساسية وهي:

                                                           
ربيع األول  7بتاريخ  150.1.15الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  2016لسنة  70.15القانون املايل رقم   66

املوافق ل  1437يع األول رب 9بتاريخ  6423، املنشور ابجلريدة الرمسية عدد 2015ديسمرب  19املوافق ل  1437
 .2015ديسمرب  21

من رمضان  14بتاريخ  13.1.17الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  2017لسنة  73.16القانون املايل رقم   67
 12املوافق ل  1438ان رمض 17بتاريخ  6577واملنشور ابجلريدة الرمسية عدد  2017يونيو  9املوافق ل  1438

 .2017يونيو 
بيع اآلخرة ر  6اريخ بت 110.1.17الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  2018لسنة  68.17القانون املايل رقم   68

املوافق ل  1439يع اآلخرة رب 6بتاريخ  6633، املنشور ابجلريدة الرمسية عدد 2017ديسمرب  15املوافق ل  1439
 .2017ديسمرب  25
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 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

من حصيلة الرسوم القضائية واملقصود ابلرسوم القضائية هو املبلغ الواجب  %20 :أوا
أداؤه عند إقامة دعوى أو تقدمي طعن ضد حكم قضائي أو ممارسة أي إجراء قضائي من 

اليت تتطلب مبوجب نص يف القانون أتدية مبالغ مالية وهي اليت تؤول مباشرة بعد االجراءات 
أدائها إىل خزينة الدولة وال يسرتدها أي طرف من أطراف الدعوى إال يف حالة اخلطأ  كأن يتم 
أداء أكثر من املبلغ الواجب، حيث يكون حينها احلق عند من أدى املبلغ الزائد أن يسرتده، 

الطرف  -من قانون املسطرة املدنية 125و 124مبوجب املادة  –ملها يف النهاية وهي اليت تتح
. وقد نظم املشرع املغريب هذه الرسوم مبوجب الفصل اخلامس من القانون 69الذي خسر الدعوى

حيث أجرب كل شخص يقيم دعوى أمام احملاكم، أو يطلب حترير عقد  1984املايل لسنة 
أو ترمجة، أو يلجأ بوجه عام إىل كتابة الضبط أبحد احملاكم، قضائي، أو يطلب تسليم نسخة، 

أو إىل أحد مكاتبها من أجل إجراء مهما كان نوعه، أو االستفادة من خدماهتا أبن يؤدي 
   70رمسا امسه الرسم القضائي.

من احلصيلة السنوية هلذه الرسوم لصاحل صندوق  %20وعليه فإن املشرع املغريب حدد نسبة 
عائلي مع العلم أن احلكومة ال حترتم هذه النسبة كما يتبني ذلك من خالل القوانني التكافل ال

 .201371و  2012و  2011املالية للسنوات 

يدة يف هذا الصندوق والبد من اإلشارة إىل أنه كان على احلكومة احلالية أن تضخ دماء جد
 تفيدين منه.املس وتوسع من دائرة موارده املالية ما دامت أهنا قامت بتوسيع دائرة

                                                           
وين الرسوم القضائية يف ضوء القانون املغريب لألستاذ حممد القدوري حمام هبيئة الرابط، منشور ابملوقع اإللكرت   69

mofawad.blogspot.com/2016/07/blog.post.html  2018أبريل  23مت االطالع عليه يوم 
 .13:42على الساعة 

الرسوم القضائية واحلساابت لألستاذين أزنري و احلسن الفضاوي، منشور ابملوقع اإللكرتوين   70
www.startimes.com/?t=18003819   4:001على الساعة  2018أبريل  23مت االطالع عليه يوم. 

خالل مقاله صندوق  يرجى االطالع على اإلحصائيات اليت قدمها األستاذ حممد لشقار يف هذا الصدد من  71
 .22التكافل العائلي، مرجع سابق، ص 
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 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

اهلبات والوصااي ويقصد ابهلبة متليك مال بدون عوض، ويكمن الفرق بينها وبني  ثانيا:
الصدقة يف أن الصدقة يرجى هبا التقرب إىل هللا تعاىل ونيل ثواب اآلخرة يف حني أن اهلبة يقصد 

خالل املادة . وقد عرفتها مدونة احلقوق العينية من 72هبا شخصية املوهوب له والتقرب إليه
من الفصل الثاين أبهنا متليك عقار أو حق عيين عقاري لوجه املوهوب له يف حياة  273

الواهب بدون عوض. ما جيعلنا نطرح عدة تساؤالت خبصوص من تربع بغري حق عيين لصندوق 
التكافل العائلي إذ هل ميكن اعتباره موردا مل يسنه املشرع؟ أم أن اهلبة موضوع الدراسة تشمل 

 ؟73كل ما ميكن التربع به ملالية الصندوق من عقارات ومنقوالت وحقوق أخرى

أما الوصية فقد اختلفت تعاريفها من مذهب آلخر وقد عرفها ابن عرفة املالكي بقوله :" 
عقد يوجب حقا يف ثلث عاقده، يلزم مبوته، أو نيابة عن بعده". فهي عامة شاملة لوصية املال 

. وميكن القول أن قانون األسرة املغريب أتثر بتعريف ابن عرفة فعرفها 74ريوالنظر، كالرعاية والتدب
 أبهنا " عقد يوجب حقا يف ثلث مال عاقده يلزم مبوته".  277من خالل املادة  -الوصية–

حصيلة اسرتجاع التسبيقات املدفوعة من الصندوق إذ تسرتجع كتابة الضبط من  ثالثا:
ة املؤداة طبقا للمقتضيات املتعلقة بتحصيل الديون العمومية وتقوم امللزم ابلنفقة التسبيقات املالي

بدفعها للمحاسب العمومي من أجل إدراجها ضمن مداخيل احلساب املرصد ألمور خصوصية 
، إال أنه مع وجود عقليات 75املسمى صندوق التكافل العائلي ويتم إشعار اهليئة املختصة بذلك

الوصول للهدف حىت مع سلوك مسطرة حتصيل الدين متحايلة من املدينني قد حيول دون 
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من صندوق التكافل العائلي،  املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة 10.41املادة الرابعة عشر من القانون    75
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 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

العمومي وذلك ألن املسطرة ستثري الكثري من الصعوابت خصوصا عندما يتعلق األمر ابلذين 
ابستعمال طرق احتيالية، ابإلضافة إىل وجود بعض  76لديهم القدرة على التهرب من األداء

 .األزواج الذين يفضلون العقوابت احلبسية على أداء الدين

وابلرجوع إىل املادة األوىل من الباب األول من مدونة حتصيل الديون العمومية جند التحصيل 
هو جمموع العمليات واالجراءات اليت هتدف إىل محل مديين الدولة واجلماعات احمللية وهيئاهتا 
 واملؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون مبقتضى القوانني واألنظمة اجلاري هبا

 .77العمل، أو انجتة عن أحكام و قرارات القضاء أو عن االتفاقات

اسرتجاع التسبيقات املالية غري املستحقة حيث أيمر رئيس احملكمة أو من ينوب  طابعا:
مع األخذ بعني االعتبار وضعية القاصر املنصوص عليه يف البند السادس من املادة  -عنه، 

تسبيقات مالية غري مستحقة إبرجاعها إىل صندوق كل من تسلم   -الرابعة من نفس القانون
احملكمة داخل أجل حيدده، وإذا مت إثبات حالة سوء نية املستلم أيمر رئيس احملكمة نفسه أو 
من ينوب عنه إضافة إىل إرجاع التسبيقات املالية بغرامة حتدد يف ضعف مبلغ التسبيقات املالية 

ابعات اجلنائية حيث تقوم كتابة الضبط بتحصيل اليت مت تسليمها وذلك بصرف النظر عن املت
هذه التسبيقات اليت صدر األمر ابسرتجاعها مع الغرامات املفروضة عند االقتضاء ودفعها 
للمحاسب العمومي املكلف من أجل إدراجها ضمن مداخيل صندوق التكافل العائلي ويتم 

 .78إشعار اهليئة املختصة بذلك
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 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

ة التحايل عن ادة أن املشرع املغريب تصدى إىل مسألولعل املالحظ من خالل هذه امل
إىل العقوابت اجلنائية  الصندوق عن طريق سنه لعقوبة إرجاع التسبيق املايل مضاعفا  ابإلضافة

ه يف الدفاع عن يف حالة إثبات سوء نية املستلم، الشيء الذي يضمن للمستلم ابخلطأ حق
 ة للصندوق؟محاية التسبيقات املالينفسه. لكن يبقى السؤال هل يضمن هذا املقتضى 

ويف األخري البد أن أشري إىل أن ما جاءت به املادتني الثالثة عشر والرابعة عشر من القانون 
من اسرتجاع التسبيقات املالية غري املستحقة ال ميكن اعتباره موردا ماليا هلذا  41.10

له مثل ابقي الصناديق األخرى الصندوق، ما يستدعي التفكري يف مصادر متويلية أخرى له، مث
 .79املعروفة كصندوق التماسك االجتماعي الذي عددت له احلكومة من املصادر التمويلية

 المطلب الثاني: سبل تدبير الصندوق ومراقبة ماليته

أعطى املشرع املغريب من خالل املادة األوىل من القانون املنظم ألحكام صندوق التكافل 
يات هذا الصندوق هليئة خاضعة للقانون العام مبوجب اتفاقية أبرمت بني العائلي أمر تدبري عمل

املوافق ل  1432شوال  7الصادر يف  2.11.195الدولة وهذه اهليئة مبقتضى املرسوم رقم 
حيث صودق عليها بقرار مشرتك لوزير العدل والوزير املكلف ابملالية إذ  201180سبتمرب  6

أنه يصادق على االتفاقية املتعلقة بتدبري عمليات صندوق  81قرارجاء يف املادة األوىل من هذا ال
 التكافل العائلي املربمة بني الدولة وصندوق اإليداع والتدبري كما هي ملحقة هبذا القرار املشرتك. 
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ق التكافل العائلي املربمة بني الدولة ابملصادقة على االتفاقية املتعلقة بتدبري عمليات صندو  2012فرباير  23املوافق ل 
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2012. 
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 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

ولعل ما جعل املشرع املغريب أن وىل أمر تدبري عمليات صندوق التكافل العائلي إىل صندوق 
، حيث يعترب هذا األخري 82تلك التجربة التليدة يف تدبري أموال القاصريناإليداع والتدبري هو 

مبقتضى الظهري الشريف  1959مؤسسة مالية مت أتسيسها على شكل مؤسسة عمومية سنة 
دورها  195983فرباير  10املوافق ل  1378الصادر يف فاتح شعبان  1.59.074رقم 

دخار واليت حبكم طبيعتها وأصلها تتطلب محاية األساسي يتمثل يف تلقي وختزين وإدارة موارد اال
 .84خاصة

بتدبري شؤون األموال  ويتوىل هذا الصندوق طبقا للفصل الثاين من الظهري املنظم له القيام
ه أو الراغبة فيه، وكذلك واحملافظة على القيم اجلارية على ملك الصناديق واملنظمات امللزمة ب

ن الصناديق أو املصاحل وكذا الضماانت، وأخريا تدبري شؤو تلقي األماانت اإلدارية والقضائية 
 اخلصوصية اليت يعهد إليه بتسيريها.

وابإلضافة إىل تفويت تدبري صندوق التكافل العائلي إليه فإنه يقوم بدور مهم يف اجملال 
ي االجتماعي ابملغرب، إذ يتوىل تدبري الودائع و أموال التوفر اخلاصة و أموال االحتياط اجلماع

ومحايتها، كما يتوىل تدبري أموال الصندوق الوطين للضمان االجتماعي وصندوق التوفري الوطين 
 .85والنظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد والصندوق الوطين للتقاعد والتأمينات

جند املشرع  2011لسنة  43.10وابلرجوع إىل املادة التاسعة عشر من القانون املايل رقم 
أمر تدبري الصندوق حمل البحث ابإلضافة إىل صندوق اإليداع والتدبري من املغريب قد جعل 
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اختصاص وزير العدل حيث يكون هو اآلمر بقبض موارده وصرف نفقاته. فما املقصود 
 ابآلمرين ابلصرف؟

إن املقصود ابآلمر ابلصرف حسب الفصل الثالث من الباب األول من املرسوم امللكي رقم 
هو كل شخص  196786أبريل  21واملوافق ل  1387حمرم  10 الصادر بتاريخ 330.66

 مؤهل ابسم منظمة عمومية لرصد أو إثبات أو تصفية أو أمر ابستخالص دين أو أدائه. 

وجتدر اإلشارة إىل أن الوزراء يعتربون آمرين ابلصرف حبكم القانون فيما يتعلق مبداخيل 
، ما 87ت اخلصوصية الراجعة هلذه الوزاراتونفقات وزارهتم وكذا امليزانيات امللحقة واحلسااب

يفهم منه أن وزير العدل يعد آمرا ابلصرف فيما يتعلق مبداخيل ونفقات صندوق التكافل 
العائلي، وذلك ألن هذا األخري أحدث يف إطار احلساابت اخلصوصية للخزينة كما ذكرت 

 سالفا.

ام للمحاسبة العمومية لنظام العوطبقا للفصل الرابع والستني من املرسوم امللكي املتعلق اب
مديرين بصفة آمرين  السالف ذكره ميكن لوزير العدل إصدار مراسيم بتعيني مديرين عامني أو

ما جيوز لآلمرين كابلصرف إذا اقتضت حاجيات املصلحة ذلك بعد نشرها ابجلريدة الرمسية.  
الشروط احملددة يف  طبقابلصرف أن يفوضوا يف إمضائهم بقرار يعرض على أتشري وزير املالية 

 1957بريل أ 10املوافق ل  1376رمضان  9الصادر يف  1.56.068الظهري الشريف رقم 
هم أيضا أن يعينوا طبق ابلتفويض يف إمضاء الوزراء وكتاب الدولة و وكالء الوزارات كما ميكن

ة والرتابية دود املالينفس الكيفية آمرين ابلصرف اثنويني يفوضون إليهم يف سلطاهتم ضمن احل
 اليت يبينوهنا.
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لعائلي يف إثبات اوتتمثل مهمة وزير العدل ابعتباره اآلمر بقبض موارد صندوق التكافل 
لتأكد من ورودها ضمن املداخيل حبيث يبحث يف قانونية املداخيل املراد استفاؤها عن طريق ا

ؤطرة هلذا الصندوق، واستبعاد املوارد املالية احملدد يف نص القانون املايل، وكذا يف القوانني امل
لى نص قانوين حتصيل كل مدخول غري مدرج ضمن القوانني السالفة الذكر، وغري متوفر ع

 سوم.مينحه شرعية التحصيل وذلك تطبيقا ألحكام الفصل العشرين من نفس املر 

وبعد إثباته للمداخيل يعمل على تصنيفها عن طريق حتديد قيمتها احلقيقة، على أن يصدر 
األمر ابستخالصها بعد ذلك عن طريق حتديد أسس عملية التصفية وكل العناصر اليت من 

 .88شأهنا التحديد الدقيق لدائين الصندوق

بقا ملنطوق الفصل طرف وهكذا يباشر وزير العدل دفع النفقة وتصفيتها ابعتباره آمرا ابلص
ام بكل اإلجراءات السالفة الثاين والثالثني من املرسوم امللكي وفقا ملا هو معمول به بعد القي

 الذكر.

ضع ماليته للمراقبة؟ أما فيما يتعلق مبسألة مراقبة مالية الصندوق البد أن نتساءل هل خت
 وماهي اجلهة املختصة هبا؟ وكيف تتم هذه املراقبة؟

املشرع املغريب سّلم أمر تدبري عمليات صندوق التكافل العائلي لصندوق اإليداع الشك أن 
والتدبري، كما الشك أن هذا األخري خيضع يف تدبري عمليات الصندوق حمل الدراسة إىل جلنة 
املراقبة، هذه اللجنة اليت أحدثت مبقتضى الفصل الثالث من الظهري الشريف املؤسس لصندوق 

إذ جاء فيه أنه "تؤسس لدى صندوق اإليداع والتدبري جلنة للحراسة تتألف  89اإليداع والتدبري
من: عضوان اثنان من أعضاء اجمللس األعلى يعينهما وزير العدل، و وزير االقتصاد الوطين أو 
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ممثله، و وزير املالية أو ممثله، ومدير معهد اإلصدار" حيث نُظم اختصاص هذه اللجنة مبقتضى 
 نفس الظهري إذ ميكن إمجاهلا يف مخس اختصاصات: الفصل املوايل من

اطه، وتكلف أحد تتلقى دوراي بيان حالة الصندوق املذكور وحتاط علما بنش أوال: 
ملوجودة لديه نقدا اأعضائها مرة واحدة يف الشهر على األقل مبباشرة التحقق من األموال 

 أو مبحفظة السندات املالية.
رورية ويرفع هذا املدير ضاملالحظات واآلراء اليت تراها تقدم إىل املدير العام اثنيا:  

ظرايته لتحسني سري نمجيع القضااي اليت يرى فائدة يف تقدميها إىل اللجنة و يعرض عليها 
 املصلحة.
ىل صندوق اتستشار لزوما كلما تعلق األمر إبسناد اختصاصات جديدة  اثلثا: 

 .احملددة مبوجب مرسوماإليداع والتدبري وكذا فيما خيص بعض العمليات 
كل سنة املدير العام بشأن   تنظر يف ميزانية املصاريف اإلدارية اليت يقدمها إليهارابعا:  

اط اللجنة املذكورة علما السنة املوالية قبل املصادقة عليها مبوجب قرار من وزير املالية وحت
 بتنفيذ تلك امليزانية.

لتسيري املايل ونشاط تقريرا عن ا -لكامل –تقدم كل سنة إىل جنابنا الشريف خامسا:  
 الصندوق وينشر هذا التقرير يف اجلريدة الرمسية.

يفسح اجملال  – صندوق اإليداع والتدبري –ويف ظل االنتقادات املوجهة هلذا الصندوق 
 سبب اختيار املشرع أمامنا للتساؤل عن مدى ضمان محايته أموال صندوق التكافل العائلي؟ مث

 بري أموال التكافل العائلي له؟تسليم أمر تد

زايدة على رقابة اجمللس اإلداري لصندوق اإليداع والتدبري لعمليات صندوق التكافل العائلي 
يراقب الربملان تدبري التسبيقات املالية هلذا الصندوق من خالل املراقبة القبلية اليت تتم مبناسبة 

ية والتصويت عليه، وكذا عند دراسة امليزانية مناقشة مشروع قانون املالية من قبل اللجان النياب
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الفرعية لوزارة العدل واحلرايت وذلك عند العمل إبمكانية استدعاء وزير العدل واحلرايت و وزير 
املالية واالقتصاد ومدير صندوق اإليداع والتدبري ابعتباره مدير اجلهة املختصة بتدبري عمليات 

الساهرة على دراسة امليزانية الفرعية لوزارة العدل  صندوق التكافل العائلي من طرف اللجنة
واحلرايت قصد دراسة مداخيل ونفقات الصندوق، ومساءلة األطراف املعنية وإبداء املالحظات 
واملقرتحات خبصوصها، كما هلذه املؤسسة أن تراقب مالية الصندوق موضوع البحث مراقبة 

ت الوزارية املعنية كلما دعت الضرورة إىل بعدية من خالل مساءلة واستفسار احلكومة واجلها
 .90ذلك، وعن طريق حماسبة  احلكومة مبناسبة مناقشة قوانني التصفية للسنوات املالية املنصرمة

 147فل العائلي فإن الفصل إذا كان ما تطرقنا إليه يبني اجلهات املراِقبة ملالية صندوق التكا
ت هو تلك اهليئة العليا أن اجمللس األعلى للحساابمن  الباب العاشر من الدستور املغريب يبني 

ليا على تنفيذ قوانني املالية، وتتحقق ملراقبة املالية العمومية ابململكة اليت تتوىل ممارسة املراقبة الع
بة مبقتضى القانون، من سالمة العمليات املتعلقة مبداخيل ومصاريف األجهزة اخلاضعة ملراق

ل ابلقواعد السارية ا وتتخذ عند االقتضاء عقوابت عن كل إخالوتقيم كيفية تدبريها لشؤوهن
 على العمليات املذكورة.

فل العائلي من ما يستفاد منه أن اجمللس األعلى للحساابت يراقب مالية صندوق التكا
لياته، واختاذ عقوابت خالل التدقيق يف احلساب اخلصوصي املتعلق ابلصندوق ومراقبة تدبري عم

 خل ابلسري الطبيعي للصندوق.يف حق كل من أ

من الدستور أيضا يتبني أن اجمللس األعلى للحساابت يقدم  148وابلنظر إىل الفصل 
مساعدته للربملان يف اجملاالت املتعلقة مبراقبة املالية العامة وجييب عن األسئلة واالستشارات 

العامة واليت تعترب أموال صندوق املرتبطة بوظائف الربملان يف التقييم واملراقبة املتعلقة ابملالية 

                                                           
 .32و  32مقال األستاذ حممد لشقار، مرجع سابق، ص  90
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التكافل العائلي جزءا منها. ابإلضافة إىل أنه يقدم املساعدة للحكومة يف امليادين اليت تدخل 
 يف نطاق اختصاصاته مبقتضى القانون.

يع أعماله من مجوطبقا لنفس الفصل يرفع اجمللس تقريرا سنواي للملك يتضمن بياان عن 
ىل رئيسي جملس الربملان البحث، ويوجه أيضا إىل رئيس احلكومة و إ بينها املتعلقة بصندوق حمل

 وينشر ابجلريدة الرمسية.

ق التكافل العائلي و وثائق المبحث الثاني: المستفيدوق مق صندو

 ااستفادن

ن منه يف طائفة املنظم لصندوق التكافل العائلي املستفيدو  41.10حصر القانون 
هذا املشروع  شرع يف إطار التعديل الذي عرفهضيقة وفئات حمددة، وقد حاول امل

قة و مستحقوا النفقة توسيع دائرة هؤالء إبضافة شرحية جديدة إىل األم املعوزة املطل
 .83.17من األطفال بعد احنالل ميثاق الزوجية مبوجب القانون 

 فمن هم املستفيدون اجلدد من هذا الصندوق؟

 وما هي الواثئق املطلوبة؟

ل التطرق إىل هذين السؤالني وغريمها تناولت هذا املبحث من خاللإلجابة على 
لوبة لالستفادة يف املستفيدين من الصندوق يف املطلب األول مث أتيت ابلواثئق املط

 املطلب الثاين.

 المطلب األول: المستفيدون من الصندوق 

ق خيول لنا إن احلديث عن الفئة اليت خصها املشرع املغريب ابالستفادة من هذا الصندو 
احلديث عن االلتباس املالحظ من خالل االسم الذي اختري له. وعليه فإن اختيار اسم " 
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صندوق التكافل العائلي " هو اسم موهم ال يدل على حقيقة مشول مجيع أفراد العائلة طاملا أنه 
 صندوق خاص بطائفة حمدودة من املستفيدين، فاالسم يدل على العموم واالستغراق واملسمى

فمن خالل املادة الثانية من القانون القدمي املنظم هلذا املشروع  91يدل على التخصيص والتقييد.
يتبني أن املشرع املغريب حصر الفئات املستفيدة يف األم املعوزة املطلقة ومستحقو النفقة من 

 األطفال بعد احنالل ميثاق الزوجية.

شرع بغري حق ال يتماشى مع األهداف وال شك أن هذا التحديد واإلقصاء الذي مارسه امل
إذ  92النبيلة اليت تكرس ملبادئ التكافل والتآزر، وال ينسجم مع فلسفة إحداث هذا الصندوق.
 203ابستبعاده لطائفة مهمة تدخل حتت مسمى "العائلة" _كاألبوين اللذان تقر هلما املادة 

 ء؟تطرح عدة تساؤالت حول سبب اإلقصا -من مدونة األسرة ابلنفقة

جنده قد وضح  41.10بشأن مشروع القانون  93ولكنه وابلرجوع إىل مداخلة وزير العدل
من خالهلا السبب الذي أدى ابملشرع إىل حصر املستفيدين يف الفئة اليت ذكرانها إىل كون 
األمر ال يتعلق بصندوق للنفقة حيل حمل امللزمني أبدائها، بل هو صندوق للتكافل كما أراده 

ة نصره هللا، وكذا الرغبة األكيدة واحلرص الشديد على التأسيس السليم هلذا صاحب اجلالل
الصندوق، وضمان انطالقته القوية، وانتظام خدماته، وتاليف جعله يف وضعية حتد من استمراريته 
أو جعل ما يقدمه من مبالغ للمستفيدين جمرد مبالغ رمزية نتيجة توسيع القاعدة، مث حرص 

 فشل الصندوق يف القيام مبهامه.املشرع على تاليف 

وأشار أيضا إىل أن الصندوق ُأسس على فكرة التكافل و التضامن، الشيء الذي جعل 
املشرع يتبىن يف بداية هذه التجربة هنج التدرج، وذلك حبصر الفئات اليت توجد يف حاجة ملحة 

                                                           
 .13مقال الدكتور عادل حاميدي، مرجع سابق ص  91
 .7 مقال األستاذ أمحد أوالد عيسى، مرجع سابق ص  92
منشور ابملوقع اإللكرتوين  41.10مداخلة وزير العدل حممد الطيب الناصري بشأن مشروع القانون رقم   93

ffesj.foromoroc.net/t1239-topic  15:20على الساعة  2018أبريل  28 االطالع عليه يوم مت. 



 

  

  P 48 املدير املسؤول حممد القامسي –سلسلة تهتم بنشر البحوث العلمية املعمقة 

 

 من سلسلة األحباث بعنوان صندوق التكافل العائلي ودوره يف تنفيد األحكام القضائية املتعلقة بالنفقة من اعداد السيد فريد بوشن 35العدد 

اعدة صلبة وماسة للمساعدة. حيث اعٌترب هذا السبيل هو احلل الذي سيضمن للصندوق ق
 واليت ستمكنه فيما بعد من استيعاب فئات أخرى ميكنها االستفادة من خدماته.

فيدين هي زهيدة جدا وعطفا على ما سبق البد من اإلشارة إىل أن املبالغ اليت تسلم للمست
دة هي تسليم مبالغ رمزية رغم ضيق القاعدة "بعبارة" وزير العدل الذي اعترب نتيجة توسيع القاع

 درهم يف الشهر مببلغ رمزي؟. 350الفئة. فأوليس مبلغ هلذه 

ملدة سبع سنوات قرر املشرع  41.10ويف نفس السياق وبعد العمل ابلقانون القدمي رقم 
، وهو ما يتبني من 94توسيع دائرة املستفيدين من الصندوق بناًء على تعليمات ملكية سامية

 1439مجادى اآلخرة  5الصادر يف  201.18.95خالل املادة الثانية من الظهري الشريف رقم 
الناسخ ألحكام القانون  83.17القاضي بتنفيذ القانون  2018فرباير  22املوافق ل 
املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي إذ أصبح  41.10

 يستفيد كل من:

 ألم.اوز مستحقو النفقة من األوالد بعد احنالل ميثاق الزوجية وثبوت ع 
 عوز األم. مستحقو النفقة من األوالد خالل قيام العالقة الزوجية بعد ثبوت 
 .مستحقو النفقة من األوالد بعد وفاة األم 
 .مستحقو النفقة من األطفال املكفولني 
  .الزوجة املعوزة املستحقة للنفقة 

                                                           
ابملوقع  24نشور جبريدة اليومملي، أبمر من امللك .. العثماين يوسع دائرة املستفيدين من صندوق التكافل العائ  94

يوم  مت االطالع عليه 2017دجنرب  7بتاريخ   www.alyaoum24.com998576.htmlاإللكرتوين 
 .11:30على الساعة  2018أبريل  29

، ص 2018ارس م 12املوافق ل  1439مجادى اآلخرة  23بتاريخ  6655منشور ابجلريدة الرمسية عدد   95
1456. 
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عوزة املطلقة م املعلى خالف ما كان عليه يف السابق إذ تقتصر حينها االستفادة على األ
 ومستحقو النفقة من األطفال بعد احنالل الرابطة الزوجية.

ائرة ثالثة فمن خالل مالحظة بسيطة للقانونني يتضح أن املشرع أضاف إىل هذه الد
ة و الزوجة املعوزة أصناف تتمثل يف مستحقي النفقة من األوالد خالل قيام العالقة الزوجي

قصود بكل صنف من هذه كفولني املستحقني للنفقة. فما املاملستحقة للنفقة وكذا األطفال امل
 األصناف؟

إن املقصود ابألوالد مستحقي النفقة بعد احنالل ميثاق الزوجية أو خالل قيامها هو األبناء 
غري الرشداء أو الرشداء إىل حني متام اخلامسة والعشرين سنة مشسية ابلنسبة ملن يتابع دراسته، 

ر على الكسب قبل وجوب نفقتها على زوجها، أو األبناء املعاقني أو البنت اليت ال تتوف
وذلك يف حالة احنالل الرابطة الزوجية أي حتقق واقعة الطالق،  96والعاجزين عن الكسب

 .97وكذلك يف حالة قيام هذه العالقة

د وفاة األم، أي نفس ولعله نفس املقصود من عبارة املشرع " مستحقو النفقة من األوالد بع
 قيقة أو حكما.ئة اليت ذكرت وذلك يف حالة وفاة األم مع العلم أن الوفاة تثبت حالف

أما املقصود مبستحقي النفقة من األطفال املكفولني فيستدعي بداية التطرق إىل مفهوم 
 ؟98الكفالة و ما هي اآلاثر اليت ترتتب عليها

 

                                                           
 ن مدونة األسرة املغربية.م 198املادة   96
وكانت األم موسرة وجبت  يستوجب ضرورة أن تكون األم معسرة ألنه إذا عجر األب عن النفقة كليا أو جزئيا  97

 بية.من مدونة األسرة املغر  199عليها النفقة مبقدار ما عجز عليه األب مبقتضى املادة 
ة جناة لعروسي بعنوان " كفالة الطفل ع على مقال األستاذة واحملاميللمزيد من املعلومات حول موضوع الكفالة يرجى االطال  98

املهمل وفق القانون املغريب" منشور ابملوقع اإللكرتوين 
mahatate.blogspot.com/2010/04blog_post_934-html  2010أبريل  20بتاريخ. 
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 : مفهوم الكفـالة (1
الصادر يف فاتح ربيع اآلخرة  1.02.172ن الظهري الشريف م -عرفت املادة الثانية 

تعلق بكفالة امل 15.01القاضي بتنفيذ القانون رقم  2002يونيو  13املوافق ل  1423
بيته ومحايته والنفقة عليه  الكفالة أبهنا :" االلتزام برعاية طفل مهمل وتر  –األطفال املهملني 

 إلرث".وال يف اكما يفعل األب مع ولده، وال يرتتب على الكفالة حق يف النسب 

 اآلثار القانونية المترتبة على الكفالة: (2

اثر القانونية واليت يرتتب عن األمر إبسناد كفالة طفل مهمل إىل الكافل جمموعة من اآل   
 وهي كاآليت: 15.01من القانون رقم  24إىل  22تضمنتها املواد 

نفيذ االلتزامات، املتعلقة ية تحتمل الكافل أو املؤسسة أو اهليئة أو اجلمعية أو املنظمة املعن
وحضانته ورعايته وضمان تنشئته يف جو سليم، مع احلرص على  املكفول ابلنفقة على الطفل

قتضيات القانونية الواردة تلبية حاجياته األساسية إىل حني بلوغه سن الرشد القانوين، طبقا للم
 مبدونة األسرة املتعلقة حبضانة ونفقة األوالد.

 نثى، فإن النفقة جيب أن تستمر إىل أن تتزوج طبقا ملقتضياتأ املكفول طفلو إذا كان ال
 مدونة األسرة املتعلقة ابلنفقة على األنثى.

لعاجزين عن الكسب و تطبق أيضا مقتضيات مدونة األسرة املتعلقة ابلنفقة على األوالد ا
 عاقا أو عاجزا عن الكسب.م ملكفولا إذا كان الطفل

 ات واملساعدات االجتماعية املخولة للوالدين عن أوالدهممن التعويضالكافل  كما يستفيد
 ية وهيئاهتا.من طرف الدولة أو املؤسسات العمومية أو اخلصوصية أو اجلماعات احملل

املكفول، إذ تطبق على هذه املسؤولية القواعد  مدنيا عن أفعال أيضا مسؤوال ويكون الكافل
 تزامات والعقود.من قانون االل 85الواردة يف الفصل 

يستفيد من هبة أو وصية أو تنزيل أو صدقة، يسهر  املكفول و إذا ارأتى الكافل جعل
على  املكفول لفالط القاضي املكلف بشؤون القاصرين الواقع ضمن دائرة نفوذه حمل إقامة

 إعداد العقد الالزم لذلك وعلى محاية حقوق املكفول.
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لإلقامة الدائمة خارج اململكة املغربية،  لملكفو ا كما ميكن للكافل السفر ابلطفل
حصوله على إذن بذلك من طرف القاضي املكلف بشؤون القاصرين وذلك ملصلحة  بعد

ة املغربية مبحل إقامة الطرفني، و ترسل نسخة من إذن القاضي عند صدوره إىل املصاحل القنصلي
اء كافله اباللتزامات املنصوص دى وفومراقبة م ملكفولا الكافل للقيام بدور تتبع وضعية الطفل

جبميع الوسائل اليت تراها مناسبة، مع إخبار  ، وذلك15.01من القانون  22عليها يف املادة 
زامات، وهنا القاضي املكلف بشؤون القاصرين املختص بكل إخالل يطرأ على هذه االلت

كنه أن يقرتح فل و ميالقنصل إىل القاضي املكلف بشؤون القاصرين تقارير تتعلق حبالة الط يوجه
ث ميكن للقاضي عند على القاضي كل التدابري اليت يراها مالئمة و منها إلغاء الكفالة حي

اها مالئمة ملصلحة الطفل الضرورة وبناء على التقارير املذكورة أن يتخذ كل اإلجراءات اليت ير 
أن يستعني  وميكنه ،إما تلقائيا أو بناء على طلب من وكيل امللك أو ممن له مصلحة يف ذلك

الذي أصدر أمر إسناد  هلذه الغاية ابإلانبة القضائية إذ يعود االختصاص احمللي إىل القاضي
 الكفالة.

النفقة من األطفال  ولعل املفهوم من اإلجابة عن السؤالني السابقني أن املقصود مبستحقي
ملادة التاسعة من ا املكفولني هو كل طفل مستحق للنفقة مبوجب كفالته. ولكنه وابلنظر إىل

ني الشروط املطلوبة لكفالة طفل مهمل هو بجند أنه من  -15.01القانون –نفس القانون 
ل وسائل مادية  ما اصطلح عليه املشرع ابلصالح األخالقي واالجتماعي و أن تكون للكاف

ة إىل املشرع هذه الفئ كافية لتوفري احتياجات الطفل، الشيء الذي خيول لنا القول أبن إضافة
أنه مت توسيع دائرة  املستفيدين من صندوق التكافل العائلي ما هي إال زايدة من أجل القول

ستفادة منهم إال القليل املستفيدين، ذلك ألنه حىت عندما فتح الباب أمام هؤالء لن يتوجه لال
 ة أصال. فالة تكون ميسور إن مل نقل لن يتوجه لالستفادة أحد ابعتبار أن اجلهة الراغبة يف الك

أما ابلرجوع إىل الزوجة املعوزة املستحقة للنفقة جند املقصود منها هي تلك املرأة احلاضنة 
 99ألطفاهلا يف مرحلة الطالق إن هجرها زوجها وليس هلا دخل، أي املرأة املهملة.

                                                           
كافل العائلي، منشور ابملوقع ندوق التاحلكومة املغربية تصادق على مشروع قانون توسيع دائرة املستفيدين من ص  99
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ضافته لفئات جديدة وبناء على ما سبق يتضح أن املشرع الزال ميارس فلسفة اإلقصاء رغم إ
األمهات املعوزين ستفيدين من هذا الصندوق، حيث يتمثل ذلك يف حرمانه لألبوين و إىل امل

ة من خالل املادة األوىل واملتخلى عنهم، يف حني أن املشرع البحريين فتح الباب أمام هذه الفئ
ادة من صندوق إبنشاء صندوق للنفقة عندما جعل االستف 2005لسنة  34من القانون رقم 

جة واملطلقة و األوالد ن جتب هلم النفقة أو من ينوب عنهم مبا يف ذلك الزو النفقة حقا لكل م
 1من القانون رقم  71و الوالدين، كما ذهب إىل ذلك أيضا املشرع املصري من خالل املادة 

حوال الشخصية املتعلق بتنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي يف مسألة األ 2005لسنة 
 ء و األقارب.وق تشمل كل من املطلقة والزوجة و األبناحيث جعل االستفادة من الصند

وزايدة على هذا هنالك إشكال آخر قد يثار حول أحقية املرأة غري املغربية املتزوجة بشخص 
مغريب فوق األراضي املغربية يف االستفادة، فإذا أتملنا مواد القانون املغريب ال جنده ينص على 

 100نما حصر املشرع البحريين جمال االستفادة للبحرينيني فقط.هذا التحديد وإمنا تركه مفتوحا بي

ي مل يعتد بشرط وللتطرق إىل هذا اإلشكال البد من استحضار منحى املشرع التونسي الذ
 32ل الفصل اجلنسية يف االستفادة من صندوق النفقة وجراية الطالق حيث أكد من خال

وج أجنيب واملطلقة ز طلقة التونسية من من مدونة األحوال الشخصية التونسية على أحقية امل
 إلقامة يف تونس.األجنبية من زوج تونسي يف االستفادة من الصندوق على حد سواء بشرط ا

وين تونسيا ليتمتعوا كما أشار إىل أنه يكفي يف مسألة استفادة األبناء أن يكون أحد األب
 عنهم. االستحقاقخبدمات الصندوق، الذي يواصل صرف نفقاهتم إىل حني سقوط شرط 
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أما فما خيص صندوق التكافل العائلي املغريب ال جند يف النصوص املنظمة له ما مينع من 
استفادة الفئات اليت ذكرت إذا حتقق شرط اإلقامة ابملغرب سواء تعلق األمر ابألزواج أو 

 101األبناء.

تفادة بعد الساومن جهة أخرى قد يثار إشكال آخر يتعلق أبحقية الزوجة وأبنائها يف 
 احنالل ميثاق الزوجية ابلفسخ أو اخللع. 

ة ألسباب منها ما فمن املعلوم أن عقد الزواج يفسخ طبقا ألحكام مدونة األسرة املغربي
دونة األسرة على أن من م 57يتعلق ببطالن العقد ومنها ما يتعلق بفساده. فقد نصت املادة 

، و إذا وجد بني 10ادة املنصوص عليها يف املالزواج يكون ابطال إذا اختلت فيه أحد األركان 
س املدونة، مث إذا انعدم من نف 39إىل  35الزوجني أحد موانع الزواج املنصوص عليها يف املواد 

ا توافرت هذه الشروط التطابق بني اإلجياب والقبول. وعليه تصرح احملكمة ببطالن الزواج إذ
 من نفس املدونة. 58تطبيقا ألحكام املادة  مبجرد اطالعها عليه أو بطلب ممن يعنيه األمر

ن الزواج الباطل أنه يرتتب ع -58املادة –ومن املعلوم أيضا وطبقا ألحكام نفس املادة 
لنسب وحرمة املصاهرة. ابعد البناء الصداق واالسترباء، كما يرتتب عليه عند حسن النية حلوق 

ك لثبوت رابطة وذل عد فسخ العقدالشيء الذي يوجب على الزوج النفقة على أبنائه حىت ب
 من مدونة األسرة . 197النسب بينه وبني أبنائه مبقتضى أحكام املادة 

وابلتايل فليس هناك ما مينع استفادة األبناء املرتتبني عن الزواج الباطل من صندوق التكافل 
 ويف 102العائلي مىت حتقق شرط حسن النية يف أبويهما إىل جانب ابقي الشروط األخرى.

املقابل البد أن نتساءل عن أحقية استفادة األطفال املرتتبني عن الزواج الباطل املنعقد عن سوء 
 نية؟
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ملساواة والتضامن وملا كانت الغاية من إقرار صندوق التكافل العائلي هي بناء جمتمع ا
كان  صفوف األبناء  والعدالة االجتماعية والتصدي إىل معضلة التشرد واالحنراف السلوكي يف

اآلابء عن سوء نية من  من الضروري استفادة األطفال املرتتبني عن الزواج الباطل الذي يعقده
اليت هم عليها. وللصندوق  التسبيقات املالية للصندوق وذلك على اعتبار أهنم مل خيتاروا حالتهم

ائهما وذلك نفقه على أبنأبعد ذلك اخليار بني العودة على األبوين معا أو أحدمها السرتجاع ما 
ن الرجوع عأو التنازل  ابعتبار أن القانون يفرض اسرتجاع املبالغ املدفوعة كما ذكرت سابقا،

تب عن زواجهما الباطل من عليهما برد املبالغ املدفوعة لكوهنما غري ملزمني ابلنفقة على ما تر 
تستفيد من تسبيقات  هنا الأأبناء. أما ابلنسبة للمرأة املرتبطة برجل رابطة زوجية ابطلة فأكيد 

ا منزلة الزوجة مىت  هذا الصندوق النتفاء شرط الزوجة عنها، لكن جيب على املشرع أن ينزهل
 كانت حسنة النية يف زواجها هذا.

من  59املادة  وكما أشرت سابقا أن عقد الزواج يفسخ ألسباب تتعلق أيضا بفساده فإن
حته طبقا للمادتني فيه شرط من شروط ص نفس املدونة تبني أن الزواج يكون فاسدا إذا اختل

 البناء وبعده. بعده ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده ومنه ما يفسخ قبل 61و  60

 61و  60دتني من مدونة األسرة فإن الزواج الذي يفسد مبوجب املا 64وطبقا للمادة 
العقد له آاثر العقد  من نفس املدونة ال ينتج أي أثر قبل البناء، الشيء الذي يبني أن هذا

ة أحكام الصحيح من صداق ونفقة ونسب وإرث إىل أن يصدر احلكم بفسخه، مع مراعا
 الزواج املقرتن أبجل أو شرط، أو الذي اعرتاه إكراه أو تدليس.

وعليه فإن األطفال املرتتبني عن عقد الزواج الفاسد يستحقون االستفادة من التسبيقات 
ت فيهم الشروط النظامية احملددة قانوان، كما أنه ليس هناك ما مينع املالية للصندوق مىت توافر 

  103أمهم من االستفادة إن هي استوفت الشروط القانونية
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ق الزوجية ابخللع البد أن وابلرجوع إىل أحقية الزوجة وأبنائها يف االستفادة بعد احنالل ميثا
من مدونة األسرة  120إىل  115نتطرق إىل املقصود ابلطالق ابخللع حيث يستفاد من املواد 

ألخرية عن الطالق ااملغربية أن الطالق ابخللع هو كل اتفاق بني الزوج والزوجة بطلب من 
الزوج مقابل أن يطلقها  مقابل عوض ال يتعلق به حق األطفال أو نفقتهم تلتزم به الزوجة اجتاه

اص أو مهرها املعجل هلا اخلوينهي عالقته الزوجية هبا مع إمكانية أن يكون هذا العوض من ما
ي مال آخر من ماهلا أول املؤجل أو نفقة عدهتا أو مجيع حقوقها الزوجية أو جزء منها أو أ

كراه أو إضرار من إاخلاص. علما أن الطالق اخللعي ينزل منزلة الطالق عندما يكون نتيجة 
من نفس  117الزوج ويكون للزوجة احلق يف اسرتجاع ما خلعت به وذلك طبقا للمادة 

 املدونة.

علق ابلنفقة إذ ال جيوز وجتب اإلشارة إىل أن الطالق اخللعي ترتتب عليه آاثر كثرية فيما يت
عىن أن نفقة األم وأبنائها اخللع بشيء تعلق به حق األطفال أو بنفقتهم إذا كانت األم معسرة، مب

قه يف الرجوع حباس تقع عليها أصال وعلى الزوج استثناء، أي يف حال عسرها مع عدم املس
 من مدونة األسرة. 119عليها طبقا للمادة 

ملرتتبني على وبناء على ما سبق البد أن نستحضر عند حديثنا عن استفادة األطفال ا
عتبارات، ولعل أبرزها انعدام االعالقة الزوجية املنحلة ابخللع من التسبيقات املالية للصندوق عدة 

يف الطالق اخللعي واجبة  خر أو يتعذر تنفيذه وذلك ألن النفقةاحلكم ابلنفقة الذي ميكن أن يتأ
ما أشرت إال يف حالة عسر على الزوجة املختلعة ال على الزوج، وال ميكن إلزام الزوج ابلنفقة ك

 الزوجة مع بقاء احلق يف اسرتجاع ما أنفقه.
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ذا الصندوق وعليه تكون األم املختلعة املعوزة و أطفاهلا قد حرموا من االستفادة من ه
خاصة إذا اقرتن عوز األم املختلعة بعسر الزوج أو غيابه والذي عول عليه املشرع املغريب يف 

 ؟104ضمان نفقة األم املختلعة و أبنائها يف حال عسرها. مما يطرح السؤال عن مصري هذه الفئة

 ارسه .. ويفتح لنا اجملال للقول أن املشرع املغريب يعطي احلق ويعاقب من مي
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 لمطلب الثاني: وثائق االستفادةا
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 خاتمة:

رأة ومحاية حقوق حاول املشرع املغريب النهوض حبقوق اإلنسان وذلك من خالل إنصاف امل
كني وحاجتهم الطفل والتشبت مبقاصد اإلسالم السمحة عندما فكر يف حال هؤالء املسا 

ل إحداث صندوق من خاللتعويض ما يعيشونه من احلرمان، وأن جيسد قيم التكافل والتآزر 
يشية اليت تعرفها بعض التكافل العائلي الذي يهدف إىل معاجلة االختالالت االجتماعية واملع

روابط مؤسسة األسرة ابعتباره  األسر املغربية وضمان كرامة املرأة وأبنائها وتعزيز مكانتها وتقوية
 ئي احملدد للنفقة.ر القضاوسيلة بديلة للمسامهة يف أداء النفقة يف حال عدم تنفيذ املقر 

وقد كان املتتبعون هلذا اجملال حيسبون أن إبحداث هذا الصندوق ستنتهي مآسي هذه الفئة 
املادية، وستحل هذه املشاكل وخيرج هبم إىل بر األمان، والعيش يف اهلناء، واالبتعاد عن املعاانة، 

املنزلة. حيث عيب على إال أنه سقط يف الكثري من االختالالت حالت دون حتقيقه هلذه 
املشرع يف البداية طول مسطرة االستفادة من التسبيقات املالية للصندوق، ذلك أن مجع الواثئق 
املطلوبة لالستفادة أطول وأعقد من استصدار األمر القضائي القاضي ابالستفادة، إذ البد من 

معينا تفتقد له كل الفئات حتديدها أوال، وهذا يعترب معضلة بنفسه، حيث يتطلب معرفتها إملاما 
اثنيا، والذي يستدعي جولة قد تطول على املؤسسات اإلدارية.  -الواثئق–املستفيدة، مث مجعها 

بدء إبدارة الضرائب للحصول على شهادة اإلعفاء من الضريبة، ومقر عمالة اإلقليم للحصول 
على عقود ازدايد األبناء  على شهادة االحتياج أو شهادة العوز، ومصاحل احلالة املدنية للحصول

وشواهد حياهتم، ومكاتب املفوضني القضائيني للحصول على حمضر االمتناع عن التنفيذ وعدم 
وجود ما حيجز أو حمضر بتعذر التنفيذ، وهي واثئق كما يعلم اجلميع ليس ابهلني احلصول عليها 

دميي املسؤولية من قبل شخص أمي يعاين العوز والتهميش واإلقصاء خصوصا يف ظل كثرة ع
داخل اإلدارات املغربية، مع العلم أن شهادة العوز املذكورة مت إسناد مهمة إصدارها للسلطة 
احمللية، الشيء الذي سيشل الوظيفة االجتماعية هلذا الصندوق، بل وسيفتح اباب لعدميي الضمري 

 للضغط على طاليب االستفادة للحصول على الرشاوي.
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دمها إىل خربة على األقل أن يسند أمر حتديد حالة العوز أو وعليه كان على املشرع ع
 فتح أبواب وظيفة يفقضائية أو استبداهلا بوثيقة أخرى تفيد نفس الغرض، أو تفكري الدولة 

 ابسم معني يف وجه خرجيي اجلامعات للقيام هبذه املهمة بعد تكوينهم.

 1050أن ال تتعدى  وفق نص على مث يف املرتبة الثانية مبالغ االستفادة اليت جاءت حمددة
هيدة جدا وعدم درهم، إذ أن املالحظ عنها أهنا ز  350درهم وتبتدئ كحد أدىن من مبلغ 

 رقيها إىل املستوى الذي سيضمن كرامة األسرة وحيمي حقوق أفرادها.

حيتاج هو  83.17ن والبد أن أشري إىل أن التعديل الذي عرفه هذا املشروع مبوجب القانو 
مينحها هذا الصندوق  عديال، إذ البد من أن يعمل املشرع على حتسني االستفادة اليتاآلخر ت

ف العديد من املتغريات حىت ال يبقى وجوده يشبه عدمه، علما أن الواقع االقتصادي ابلبلد يعر 
غاية املثلى من الصندوق اليت تظل يف تزايد مستمر، وأن األسعار يف غالء مرتفع. وأن حيرتم ال

 تتمثل يف ضمان العيش الكرمي هلذه األسر.واليت 

ن خالل قوانني املالية منذ سنة مث يف املرتبة الثالثة املوارد املالية هلذا الصندوق حيث يتبني م 
ا جيعلنا مليون درهم م 160أن املبلغ املخصص مل يكن يتعدى  2018إىل سنة  2011

كن أن تكون  ميه املبالغ ال نطرح عدة تساؤالت حول حقيقة غاية هذا الصندوق، ألن هذ
ملصادر التمويلية األخرى اكافية لتحقيق كل األهداف املرجوة واملنتظرة من هذا املشروع. مث أن 

شيء الذي يستدعي اليت رصدت هلذا الصندوق ال ميكن التعويل عليها لكوهنا غري قارة، ال
دقات و األوقاف ما والصضرورة التفكري يف مصادر متويلية جديدة للصندوق، ولعل يف الزكاة 

األموال املرصودة  ميوله، إن أعملت وفق ضوابطها الشرعية. دون أن ننسى إمكانية استثمار
ؤسسة مالية هلا من للصندوق من طرف اجلهة املوكول إليها تدبري عمليات الصندوق لكوهنا م
على الدولة صوصا و التجربة ما يكفي لتحقيق أرابح جد مهمة تعود ابلنفع على هذه الفئة خ

 عموما.
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ة يف األم املعوزة املطلقة ويف األخري املرتبة الرابعة وتتجلى يف حصر املشرع للفئات املستفيد
 ون القدمي.ومستحقو النفقة من األطفال بعد احنالل ميثاق الزوجية من خالل القان

يدة من لفئة املستفإذ جتدر اإلشارة إىل أن هذا القانون شاهد تعديال فيما خيص مسألة ا
رامل واألطفال ذوي مدخرات هذا الصندوق إال أنه سقط يف نفس اخلطأ ملا حرم األبوين واأل

 البد من التأكيد على مثاالحتياجات اخلاصة من االستفادة مع العلم أهنم هم األوىل هبا، ومن 
جوانب  ية اليت متأل  كلاملشرع املغريب أنه مل يسلك طريق احلق ملا أقصى هذه الفئة االجتماع

 الوطن واليت هي يف أمس احلاجة إىل الدعم واملساعدة.

اهات السياسية على وعليه إن إعالن الدولة عن توسيع دائرة املستفيدين وركوب بعض االجت
ة حتقيقه للهدف هذه املوجة ال يعين أن هذا الصندوق وصل إىل مرحلة الكمال يف إمكاني

ليها ال يعرب عن إصوصا وأن ما أضافه املشرع املنشود، إذ أن الوقت كفيل بتكذيب ذلك، خ
ن تشمل االستفادة  رغبته الشريفة يف تعديله ألن الرغبة يف اإلصالح تستدعي الشمول أي أ

عيل غري قادر كل من جتب هلم النفقة وذلك ابعتبار أن هذا الصندوق أحدث كبديل عن م
 عن أداء واجبه. 

مل جبار لكي حيقق ما صندوق الزال حيتاج إىل عويف اخلتام ال يسعنا إال القول أبن هذا ال
مدنية مثال من  مت إحداثه من أجله وذلك على األقل ابلتعريف الناس به من طرف مجعيات

 تفادة منه.خالل البحث عن الفئات اليت هي يف حاجة ماسة إليه وإرشادها إىل االس
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 ملحقات البحث:
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صندوق التكافل العائلي شروط ومساطر 

 ستفادةاال

 2018مارس  12صيغة محينة بتاريخ 
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 :الئحة المصادر

 المجالت:  
 ور  مق ال حول صندوق التكاف ل العائلي لألستاذ محمد لشق ار، منش

يناير   01بتاريخ   www.majalah.new.maلمجلة الفقه والق انون  
 .2013، العدد الثالث لشهر يناير2013
   على ضوء التشريعات المق ارنة   41.10مق ال حول قراءة في ق انون

لألستاذ أحمد أوالد عيسى، منشور لمجلة موقع العلوم الق انونية  
  www.marocdroit.com  2012غشت   18بتاريخ. 

   محكمة   –تعليق الدكتور عادل حاميدي عن قرار المجلس األعلى
منشور لمجلة قضايا   103/1/2/623  ملف عدد 433  عدد -النقض حاليا

 الفقه والق انون المغربي.
   مق ال حول صندوق التكاف ل العائلي المكتسبات واإلكراهات

ضاة  والتطلعات للدكتور عادل حاميدي، منشور بالمجلة االلكترونية لق
 وموظفي المحكمة االبتدائية بالصويرة، العدد األول.

 وق  متغير " تفعيل صندمق ال حول القضاء األسري بين الثبات وال
ث  التكاف ل العائلي " للدكتورة هجيرة بن عزي، منشور لمجلة األبحا

 .2015ونيو  ي-والدراسات الق انونية، العدد الخامس ماي
 الخطب الملكية:  

   2003يناير   29خطاب افتتاح السنة القضائية بتاريخ األربعاء 
 بأكادير.

http://www.marocdroit.com/
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   لتشريعية  من الوالية اخطاب افتتاح الدورة األولى من السنة الثانية
 بالرباط. 2003أكتوبر    10السابعة للبرلمان يوم الجمعة  

 النصوص الق انونية: 
 :قوانين داخلية 
   المتعلق بتحديد شروط ومساطر    41.10ق انون رقم

 االستف ادة من صندوق التكاف ل العائلي.
   41.10الناسخ ألحكام الق انون    83.17ق انون رقم  

 المذكور.
   ثابة مدونة األسرة.بم 70.03ق انون رقم 
   48.09ق انون المالية رقم. 
   43.10ق انون المالية رقم. 
   22.12ق انون المالية رقم. 
 110.13ق انون المالية رقم. 
   100.14ق انون المالية رقم. 
   70.15ق انون المالية. 
   73.16ق انون المالية رقم. 
   68.17ق انون المالية رقم. 
   ن العموميةبمثابة مدونة تحصيل الديو  15.97ق انون رقم. 
   المتعلق بكف الة األطف ال المهملين.  15.01ق انون رقم 
  .ق انون المسطرة المدنية 
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 :قوانين خارجية 
   1993جويليه    5مؤرخ في   1993لسنة   65ق انون عدد 

 يتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطالق.
   بإنشاء صندوق النفقة   2005لسنة   34ق انون رقم

 البحريني.
   المتعلق بتنظيم بعض أوضاع    2005لسنة   1ق انون رقم

 وإجراءات التق اضي في مسألة األحوال الشخصية المصري.
 المواقع اإللكترونية:   

 https://al3omk.com  
 www.centremed.blogsport.com 
 https:alhadath.info  
 https://assabah.ma 
 www.bibliotdroit.com 
 http://www.justice.gov.ma/ 
 mofawad.blogspot.com 
 www.startimes.com 
 https://anibrass.blogspot.com.ag 
 hawassdroit.ibda3.org 
  /https://www.hespress.com 
 ffesj.foromoroc.net  
 www.alyaoum24.com   

https://al3omk.com/
http://www.centremed.blogsport.com/
http://www.justice.gov.ma/
https://anibrass.blogspot.com.ag/
https://www.hespress.com/opinions/17909.html
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 mahatate.blogspot.com 
 www.alquds.cu.uk   

 المق ابالت الشخصية: 
   مع حسن الواعرابي، مسؤول على ملف ات صندوق التكاف ل العائلي

 .2018أبريل    03ء األسرة بإنزكان، يوم  بقسم قضا
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