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  تـأسـيـس الـصـنـدوق وهـدفـه : الـبـاب األول 
   الـتـأسـيـس :الـبـنـد األول 

ـبـــــــــــر ن نـو12 (1383 جـمــــــــــادى الـثـانـيــــــــــة   24الــــــــــصـادر فــــــــــي    1.57.187  مــــــــــن الـظـهـيــــــــــر الـــــــــــشـريـف رقــــــــــم   34يـات الـفــــــــــصـل  بـنــــــــــاءاً علـــــــــى مـقـتــــــــــضـ   
الـمـنـــصـوص علــى  ) و.ت.م.ص(، تـأســـس الــصـنـدوق الـمـــسـتـقـل للـتـعـويــض عـنـــد الـوفــاة     سـن نـظـــام أسـاســي للـتـعـــاون الـمـتـبــادل   بــ ) 1963

، يـنـــضـوي تـحــــت  "أمـفــــام " بـالـمـغـــرب  للـهـيـــآت الـتـعـاضـديــــة لـمـوظـفـــي اإلدارات والـمـــصـالـح الـعـمـومـيــــة    ة الـنـــظم األسـاســــي فــــيه ـامـــ نـظإحـــداث  
  .لـوائـهـا ويـتمـتـع بـمـيـزانـيـة مـسـتـقـلـة ومـحـاسـبـة مـنـفـصـلـة

   الـهـدف: الـبـنـد الـثـانـي 
  فــي الـهـيــآت الـتـعـاضـديــة   عــضـو الـمــسـاهـم  الـ الـنـاتـجــة عــن وفــاة    االجـتـمـاعـيــة األخـطــار   وق الـمـسـتـقـل للـتـعـويـض عـنــد الـوفــاة  يـضـمـن الـصـنـد 

  .أو أحـد أفـراد عـائـلـتـه "أمـفـام"لـمـوظـفـي اإلدارات والـمـصـالـح الـعـمـومـيـة بـالـمـغـرب 
  الـعـضـويـة : لـبـنـد الـثـالـث ا

 للـهـيــآت الـتـعـاضـديــة،   ة الـنــظم األسـاســي  فــي  الـمــسـاهـم الـمــشـار إلـيــه    عـضـويـعـتـبـر عـضـواً فـي الـصـنـدوق الـمـسـتـقـل للـتـعـويـض عـنـد الـوفـاة الـ   
  .ة عـضـويـتـه وإلـى حـيـن تـحـقـق الـوفـاة طـيـلـة مـدشـتـراك فـي الـصـنـدوقالبـعـد ثـبـوت أدائـه الـمـنـتـظـم لـواجـبـات ا

  :ـاً بـالـصـنـدوق مـسـاهـمال يـعـتـبـر عـضـواً 
  ؛ة كـيـفـمـا كـانـت صـفـتـهشـتـراك بـالـصـنـدوق ألزيـد مـن سـنـة شـمـسـيـة كـامـلـال الـعـضـو الـمـتـوقـف عـن أداء واجـبـات ا-أ 

  . للـهـيـآت الـتـعـاضـديـةةالـنـظم األسـاسـين فـي  األرامـل الـمـشـار إلـيـهـ-ب 
  

  تـسـيـيـر الـصـنـدوق: الـبـاب الـثـانـي 
   الـتـسـيـيـر اإلداري :الـبـنـد الـرابـع 

الـمـنــــصـوص عـلـيـهـــا فــــي   يـــضـطـلـع بـتـــسـيـيـر الــــصـنـدوق الـمـــسـتـقـل للـتـعـويــــض عـنـــد الـوفــــاة، الـمـجـلـــس اإلداري للـتـعـاضـديـــة ضـمــــن صـالحـيـاتـــه          
  . للـتـعـاضـديـةةالـنـظم األسـاسـي

 جـــــزءاً مـــــن صـالحـيـاتـــــه إمـــــا للـمـكـتـــــب أو للـرئـيـــــس أو للـجـنـــــة تـــــسـيـيـر      ، تـحـــــت مـــــسـؤولـيـتـه ومـراقـبـتـــــه  ،يـجـــــوز للـمـجـلـــــس اإلداري أن يـــــسـنـد 
الـنـظم  لـزومـاً مـن بـيـن مـتـصـرفـي الـتـعـاضـديـة، أو للـمـديـر أو الـمـديـر الـمـسـاعـد الـمـعـيـنـيـن بـمـقـتـضـى دائـمـة أو مـؤقـتـة يـتـم اخـتـيـار أعـضـائـهـا

  . للـتـعـاضـديـةةاألسـاسـي
   إعـادة التـأمـيـن :الـبـنـد الـخـامـس 

  .دة الـصـنـدوق الـمـسـتـقـل للـتــعـويـض عـنـد الـوفـاةيـجـوز للـمـجـلـس اإلداري أن يـبـرم عـقـدة إعـادة الـتـأمـيـن لـفـائـ
   الـتـدبـيـر الـمـالـي :الـبـنـد الـسـادس 

  : الـمـداخـيـل -أ 
  :تـشـتـمـل الـمـداخـيـل على 

  صـنـدوق؛ لـفـائدة الـالـعـضـو الـمـسـاهـممـن راتـب بـصـفـة مـنـتـظــمـة  تـقـتـطـع  الـتـيشـتـراكـاتال ا-
   الـمـمـثـلـة لالحـتـياطـيـات الـتـقـنـيـة؛والـاألم تـوظـيـف نـجـة عـاتـد الـنـفـوائـة والـمـالـيـدات الـعـائـل ا-
  ؛ عـائـدات الـسـنـدات والـقـيـم-
  ؛ عـائـدات الـمـمـتـلـكـات الـعـقـاريـة-
  ؛ةـايـهـا سـلطـات الـوصـيـت علـي صـادقـتـات الـهـبـرعات والـ التـب-
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  :وخـاصـة فـيـمـا يـتـعـلـق بـ  سـقـاطـات عـن تـسـيـيـر إعـادة الـتـأمـيـناإل -
   حـصة مـعـيـدي الـتأميـن فـي الـتعويـضات واالحـتـياطـيات الـتـقـنـيـة؛•
  . الـمـسـاهـمـة فـي الـفـوائـض•

  .تـعـاضـديـةعـتـمـادات الـتـي تـمـنـحـهـا الـال ا-
  : الـنـفـقـات -ب 
  :تـعـويـض عـنـد الـوفـاة على مـا يـلـي ـمـسـتـقـل للـدوق الـمـل نـفـقـات الـصـنتـشـتـ

  ؛لـبـاب الـثـالـث الـمـوالـياـمـقـتـضـيـات ل الـتـقـاعـد للـمـسـتـفـيـديـن طـبـقـا ـدعـن الـوفـاة وـدعـن الـتـعـويـضـات -
  ؛ مـصـاريـف الـتـسـيـيـر-
  .قـتـضـاءـأمـيـن، عـنـد االشـتـراك فـي إعـادة الـتال ا-

  شـتـراكـاتاالكـيـفـيـة احـتـسـاب :  1-السادسالـبـنـد 
  :تـحـدد اشـتـراكـات األعـضـاء الـمـسـاهـمـيـن فـي الـصـنـدوق الـمـسـتـقـل للـتـعـويـض عـنـد الـوفـاة كـمـا يـلـي 

  .ـراتـب األسـاسـي والـتـعـويـض عـن اإلقـامـة مـن ال1,39%:  بـالـنـسـبـة للـعـضـو الـمـسـاهـم الـنـشـيـط-
  .مـن الـمـعـاش 1,39%:  بـالـنـسـبـة للـعـضـو الـمـسـاهـم الـمـتـقـاعـد لـبـلـوغـه حـد الـسـن القانونية-
 أعـلـى درجـة مـن الـسـلـم اإلداري  مـن قـيـمـة1,39%:  بـالـنـسـبـة للـعـضـو الـمـسـاهـم الـمـتـقـاعـد مـع عـدم بـلـوغـه حـد الـسـن القانونية-

  .الـذي أُحـيـل بـه على الـتـقـاعـد
  .ال يـخـضـع االشـتـراك فـي الـحـاالت الـمـشـار إلـيـهـا أعـاله لـسـقـف مـسـاهـمـة مـحـدد

  االحـتـيـاطـيـات الـتـقـنـيـة : 2-الـبـنـد السادس 
فــي أصـولــه وأن يـمـثـــل فــي خـــصـومـه االحـتـيـاطـيــات الـتـقـنـيـــة الـكـافـيــة ألداء الـتـزامـاتـــه        يـلـتــزم الــصـنـدوق بـــأن يــدرج، فـــي كــل وقـــت،      

  .تـجـاه الـمـسـتـفـيـديـن مـن الـتـعـويـض
  الـتـوظـيـفـات  : السابعالـبـنـد 

 نـبــــــر  نـو12( 1383 جـمــــــادى الـثـانـيــــــة  24ر فــــــي الــــــصـاد 1.57.187  رقــــــم الــــــشـريـف مــــــن الـظـهـيــــــر 20 و 19تــــــطبق مقتـــــضيات الـفــــــصـلـيـن  
  .، على الـصـنـدوق املـسـتـقـل للـتـعـويـض عـنـد الـوفـاةسـن نـظـام أسـاسـي للـتـعـاون الـمتـبـادلبـ) 1963

جـتـمـاعـيــــــة أو  النـظـيــــــم الــــــشـؤون ا  وكــــــذا التـحــــــاد الـتـعـاضـديــــــات، قـروضــــــا قــــــصـد تـ   "أمـفــــــام " أن يـمـنــــــح لـتـعـاضـديــــــة  )و.ت.م.ص( ـيـجــــــوز لـــــ 
  .يـات وإعـداد عـمـارات يـتـطـلـبـهـا تـسـيـيـر مـصـالـحـهـا أو مـنـشـآتـهـااالقـتـنـاء بـنـ

ق مـقـتــضـى الـفـقــرة الـثـانـيــة مــن     تـكـون أمـوال الـصـنـدوق مـثـقـلـة بـامـتـيـاز لـفـائـدة األعـضـاء الـمـسـاهـمـيـن إلـى غـايــة االحـتـيـاطـيــات الـتـقـنـيــة وفــ       
  .السـالـف الـذكـر 1.57.187  رقـم الـشـريـفمـن الـظـهـيـر 35الـفـصـل 

  
 خـدمـات الـصـنـدوق: البـاب الـثـالـث 

  الـعـضـو الـمـسـاهـم  الـتـعـويـض عـنـد وفـاة  :الثامنالـبـنـد 
 شـهـراً 12عـلى على الـشـروط الـمـدرجـة فـي الـبـنـد الـثـالـث أعـاله وـمـتـوفـر ـ الـنـشـيـط أو الـمـتـقـاعـد الفـي حـالـة وفـاة الـعـضـو الـمـسـاهـم

 درهـــــم ) 21.000(عـــــلى األقـــــل مـــــن االشـتـــــراك الـفـعـلـــــي بـالـــــصـنـدوق، يُـمـنـــــح ذووا حـقـوقـــــه تـعـويـــــضـاً قـــــدره واحـــــد وعـــــشـرون ألـــــف           
  . الـديـون الـمـتـبـقـيـة على عـاتـق الـهـالـك كالـتـسـبـيـقـات الـمـمـنـوحـة واالشـتـراكـات غـيـر الـمـسـددةبـعـد اقـتـطـاع
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  سـتـفـادة ال شـروط ا :التاسعالـبـنـد 
 واإلدالء بـالـوثـائـــــــق صـفـاتـهـــــــمـبــــــات  سـتـفــــــادة مـــــــن الـتـعـويــــــض الـمـمـنـــــــوح عـنــــــد وفـــــــاة الـعـــــــضـو الـمــــــسـاهـم، يـــــــشـتـرط فــــــي الـمـــــــسـتـفـيـديـن إث        لال

  :الـتـاليـة
   وفـاة الـعـضـو الـمـسـاهـم؛رسـم نـسـخـة مـن -أ 

   رسـم الـكـفـالـة؛ -ب 
   رسـم الـوراثـة؛-ج 
  نـخـراط بـالـتـعـاضـديـة؛ال بـطاقـة ا-د 
   صـورة شـمسـيـة لـبطـاقـة الـتـعـريـف الـوطـنـيـة لألرمـلـة؛-هـ 
  .ـادة الـحـيـاة الـجـمـاعـيـة لألطـفـال املـوجـوديـن تـحـت الـكـفـالـة شـه-و 

   تـوزيـع الـتـعـويـض  :العاشرالبـنـد 
الـتـعـويـض عـنـد وفـاة الـعـضـو الـمـسـاهـم كـمـا يـلي ـوزع ي:  

  : فـي حـالـة وجـود أطـفـال تـحـت الـكـفـالـة -أ 
  ؛)ولـيـن بـواقـعة الطـالقـمـشـمـغيـر ال(ـة أو الـزوجـات للـزوج أو الـزوج) 1/3(الـثـلـث • 
  .كـفـالةلحـت اـطـفـال تاألـطـفـل أو لل) 2/3( الـثـلـثـان •

  :ـوزع الـتـعويـض بـالـتـسـاوي  فـي حـالـة عـدم وجـود أطـفـال تـحـت الـكـفـالـة، ي-ب 
  وفـاة الـعـضـو الـمـسـاهـم؛ وإن عـلـوا، فـي حـالـة  الـهـالـكوأصـول ة أو الزوجات عند تعددهنبـيـن الـزوج• 
  . الـمـسـاهـمـةةزوج وأصـول الـهـالـكـة وإن عـلـوا، فـي حـالـة وفـاة الـعـضـوالـ أو بـيـن •

  . الـكـفـالـةـمـنـح الـتـعـويـض بـرمـتـه لـألطـفـال تـحـتي) حـسـب الـحـاالت(  فـي حـالـة انـعـدام وجـود الـزوج أو الـزوجـة-ج 
  . وإن عـلـوا)ة(صـول الـهـالكـمـنـح الـتـعـويـض بـرمـتـه أل فـي حـالـة انـعـدام وجـود الـزوج أو الـزوجـة واألطـفـال تـحـت الـكـفـالـة، ي-د 
 أو الـزوجـــة  الـتـعـويـــض بـرمـتــه للـــزوج  ـمـنــح  فـــي حـالــة انـعـــدام وجــود أطـــفال تـحـــت الـكـفـالــة وأصـــول الـعــضـو الـمـــسـاهـم الـهـــالك، ي       -هــ  

  ).غـيـر الـمـشـمـولـيـن بـواقـعـة الـطـالق(أو الـزوجـات 
  ثـالثــــة آالف ـحـتـفـــظ الـتـعـاضـديـــة بالـتـعـويـــض مـــع إمـكـانـيـــة صـــرف مـــسـاهـمـة مـالـيـــة قـدرهـــا        فـــي حـالـــة انـعـــدام وجـــود أي مـــسـتـفـيـد، ت    -و 
  .هـم للـشـخـص الـذي تـحـمـل مـصـاريـف تـجـهـيـز املـيـت بـعـد اإلدالء بـمـا يـبـرر ذلـكدر) 3.000(

   الـتـعـويـض عـنـد وفـاة زوج مـسـتـفـيـد أو طـفـل تـحـت الـكـفـالـة : عـشـر الـحاديالـبـنـد 
-  ـاً، وال يـمـكـنــــــــــــه  ـمــــــــــــدره) 2.500( خـمــــــــــــسـمـائـة وألـفـيــــــــــــن  قــــــــــــدرهلـعــــــــــــضـو الـمــــــــــــسـاهـم تـعـويــــــــــــض  لـمـنــــــــــــح  فــــــــــــي حـالــــــــــــة وفــــــــــــاة زوج مــــــــــــسـتـفـيـد، ي
  إالّ مـرة واحـدة فـي حـيـاتـه ؛ سـتـفـادة مـن هذا التـعويـضالا
) 750(ة  خـمـــــسـون وسـبـعـمـائـــــ لـعـــــضـو الـمـــــسـاهـم تـعـويـــــض قـــــدره  لـمـنـــــح  سـنــــة، ي 21يـتـجـــــاوز   فــــي حالـــــة وفـــــاة طـفـــــل تـحـــــت الـكـفـالـــــة ال   -

  درهـمـاً ؛
  :ائـق الـتـالـيـة ــوثـلاإلدالء بـا بـــلـعـضـو الـمـسـاهـماسـتـفـادة مـن أحـد الـتـعـويـضـيـن يـلـزم  ولال-

   الـوفـاة ؛رسـم نـسـخـة مـن -أ 
  .ـالـك للـتـعـويـضـات الـعـائـلـيـة عـن الـطـفـل الـهلـعـضـو الـمـسـاهـما شـهـادة تـثـبـت تـقـاضـي -ب 
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   الـتـعـويـض عـنـد الـتـقـاعـد : عـشـر الثاينالـبـنـد 
الــــــصـادر   71-012 سـن الـمـنــــــصـوص عـلـيــــــه فــــــي الـقـانــــــون رقــــــم  حــــــد الــــــ بــــــسـبـب بـلـوغــــــه  عــــــد اتـقـ الـمـحــــــال علـــــى الـ  الـنــــــشـيـطلـعــــــضـو الـمــــــسـاهـم ل

الـمـتـعـلــق بـتـحـديــد تـاريــخ اإلحـالــة علـى الـتـقـاعــد بــسـبـب حــد الــسـن بـالـنــسـبـة           ) 1971 ـبـريــسـم د 30( 1391  الـقـعــدة يذمــن    12 بـتـاريـخ
 علـى الــشـروط الـمـدرجــة فــي الـبـنــد الـثـالــث أعــاله        والـمـتـوفــر لـمـوظـفـي وأعـوان الـدولـة والـجـمـاعـات الـمـحـلـيـة والـمـؤسـسـات الـعـمـومـيـة  

سـتـفـــادة مـــن مـنـحـــة الـتـقـاعـــد الـمـحـــددة فـــي       الات كـاشـتـراكـــات مـقـتـطـعـــة مـــن مـرتـبـــه لـفـائـــدة الـــصـنـدوق، الـحـــق فـــي طـلـــب ا         سـنـــو 5علــى و
م خــــــــــصـمـه مــــــــــن  ـمـجــــــــــرد تـجـديــــــــــد طـلــــــــــب انـخـراطــــــــــه ؛ يـعـتـبــــــــــر أداء هــــــــــذه الـمـنـحــــــــــة تــــــــــسـبـيـقـا يـتــــــــــ      ب درهــــــــــم  )6.500(خـمــــــــــسـمـائـة وسـتــــــــــة آالف  

  .نـظـاممـن هـذا الـالثامن لـعـضـو الـمـسـاهـم بـمـقـتـضـى الـبـنـد االـتـعـويـض الـمـمـنـوح عـنـد وفـاة 
عـويـــــــض سـتـفـــــــادة مـــــــن الـتـ الالـحـــــــق فـــــــي طـلـــــــب ا بـ قـبـــــــل بـلـوغـــــــه الـــــــسـن الـقـانـونـــــــي أعـــــــاله،   التقاعــــــدلـعـــــــضـو الـمـــــــسـاهـم الـمـحـــــــال علــــــى   ايـحـتـفـــــــظ 

 سـنــة شـمـــسـيـة كـامـلــة، شـريـطــة ثـبــوت اشـتـراكـــه الـفـعـلــي فــي الــصـنـدوق لـمـــدة         60 الـمـمـنــوح بـمـثـابــة تــسـبـيـق عـنــد الـتـقـاعـــد بـمـجــرد بـلـوغــه      
  .ـدتـقـاعشـتـراك بـعـد إحـالـتـه على الـال، ومـواصـلـتـه اعـضـوا نـشـيـطـاسـنـوات بـصـفـتـه  5

   اسـتـرجـاع الـجـثـمـان مـن الـخـارج : عـشـر الثالثالـبـنـد 
 أحـــــــد أفـــــــراد عـائـلـتـــــــه   أو لـعـــــــضـو الـمـــــــسـاهـم امـــــــصـاريـف اسـتـرجـــــــاع جـثـمـــــــان    يـــــــضـطـلـع الـــــــصـنـدوق الـمـــــــسـتـقـل للـتـعـويـــــــض عـنـــــــد الـوفـــــــاة بتـحـمـــــــل    

حـتـيـــــاط  ال علــــى مـوافـقـــــة الـــــصـنـدوق الـوطـنـــــي لـمـنـظـمـــــات ا     اـريـطـــــة أن يـكـــــون الـهـالـــــك مـتـوفـــــر   الـخـــــارج، وذلـــــك ش  ب  العــــالج مـــــن الـمـــــسـتـفـيـد 
  . الـمـمـلـكـةالـعـالج خـارجمـصـاريـف جـتـمـاعـي لـتـحـمـل الا

  الـــتـــقـــادم: البـاب الـرابـع 
  لـتـعـويـضـات عـنـد الـوفـاة  تـقـادم الـحـق فـي الـمـطـالـبـة بـا: عـشـر الرابعالـبـنـد 

  . سـنـوات شـمـسـيـة كـامـلـة مـن تـاريـخ تـحـقـق وفـاة الـمـعـنـي بـاألمـر4يـتـقـادم الـحـق فـي الـمـطـالـبـة بـالـتـعـويـضـات عـنـد الـوفـاة بـمـرور 
  .كيـمـكـن رفـع الـتـقـادم فـي حـالـة تـقـديـم الـمـسـتـفـيـد لـمـا يـبـرر ذلـ

 


