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  1997 أوت 4قـرار من وزراء العدل و المالية و الشؤون االجتماعية مؤرخ في 

  يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي لتعاونية القضاة

  
  إن وزراء العدل والمالية والشؤون اإلجتماعية

  

 1996 أفريـل    15 المـؤرخ فـي      1996 لسنة   30بعد اإلطالع على القانون عدد      

  .لقضاة وخاصة الفصل الثالث منهالمتعلق بتكوين تعاونية ل

  

 المتعلق بـضبط    1997 مارس   31 المؤرخ في    1997 لسنة   553وعلى األمر عدد    

  . التنظيم اإلداري والمالي لتعاونية القضاة 

   

   :قــرروا مــا يلـي

  

وقعـت المصـادقة على النظـام الداخلي لتعـاونية القضـاة الملحق  :فصل وحيد 

  .بهـذا القرار

  

  1997 أوت 4ي ونس فـت

  

  وزيــر العــدل            وزيــر الشؤون االجتماعيـة      وزيـــر الماليــة 

عبد اهللا القـالل                 الشـاذلي النفــاتي                  محمــد الجـري 
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  النظام الداخلي لتعـاونية القضـاة

  

  
ـ    : 1 الفصل  افريـل   15 المؤرخ في    1996 دد لسنة    30تكونت بمقتضى القانون ع

تخضع األحكـام األمـر     " تعاونية القضاة : " جمعية  تعاونية للقضاة أطلق عليها تسمية         1996

 المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي لتعاونيـة        1997 مارس   31 دد المؤرخ في     553عـ

  .القضاة وقواعد تسييرها

  .وتتمتع بالشخصية المدنية واإلستقالل المالي

  .زارة العدل بتونس العاصمةومقرها و

تهدف تعاونية القضاة إلى القيام بكل عمل إحتياطي تكميلـي تـضامني             : 2 الفصل

  :وتعاوني لفائدة  المنتفعين منها وذلك عن طريق 

تسديد مصاريف العالج الطبي والعمليات الجراحية والوالدة واإلقامة بالمؤسسات         / 1

    بهذا النظام، اإلستشفائية  حسب الشروط المنصوص عليها

المساهمة في المصاريف المدرسية حسب الشروط  المنـصوص عليهـا بهـذا             / 2

  النظام،

المساهمة في مصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم فـي المـصائف           / 3

  والرحالت السياحية  حسب الشروط المنصوص عليها بهذا النظام،

  منصوص عليها بهذا النظام،إسناد قروض مالية لمنخرطيها حسب الشروط ال/ 4

مساعدة المنخرطين في إقتناء أراض صالحة للبناء وإنجـاز مـشاريع سـكنية             / 5

  لفائدتهم، 

  .بعث مشاريع ذات صبغة إجتماعية وثقافية وتربوية/ 6

  :اإلنخراط  بالتعاونية نوعان  : 3 الفصل

 ومجلـس    إنخراط وجوبي بالنسبة إلى كافة القضاة النشيطين من السلك العـدلي           -1

  .الدولة 

  : انخراط اختياري بالنسبة إلى -2

   القضاة المحالين على التقاعد ما لم يتعاطوا نشاطا يدر عليهم مداخيل منتظمة، -    أ

   أصول المنخرطين المتوفين الذين كانوا في كفالتهم،-   ب 

   أرامل القضاة المنخرطين المتوفين،-    ج 

  .لمتوفين مطلقي القضاة المنخرطين ا-    د
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 يشترط في المنخرط إختياريا أن ال يكون منخرطا بتعاونيـة أخـرى أو               :4 الفصل

  . متمتعا بمقتضى نظام قانوني خاص بإمتيازات أفضل من التي تسديها تعاونية القضاة

  . ويشترط في أنخراط أرامل القضاة ومطلقيهم أن ال يكونوا متزوجين

  :المنتفعون من التعاونية هم : 5 الفصل

  . القضاة المنخرطون بالتعاونية وجوبيا أو إختياريا-أ   

 أزواج القضاة المنخرطين وأبناؤهم الذين تجب النفقة عليهم وأصولهم الذين في            -ب  

  .كفالتهم

 25 األيتام القصر للمنخرطين المتوفين حتى بلوغهم سن الرشد أو بلوغ سـن              -ج    

  سنة ان كانوا ال يزالون يواصلون دراستهم 

يشترط في أيتام المنخرطين المتوفين لالنتفاع من التعاونية أن ال يكونـوا       : 6 الفصل

متمتعين في اطار تعاونية أخرى أو بمقتضى نظام قانوني خاص بإمتيازات أفضل مـن التـي             

  تسديها تعاونية القضاة 

يتمتع المنخرط بمنافع التعاونية بعد مضي ثالثة أشهر من تـاريخ بدايـة              :7 الفصل

  .راكه أو دفعه  للتعاونيةخصم إشت

يشمل التأمين على المرض تسديد المصاريف الطبية ومصاريف األدوية          : 8  الفصل

الواقع اقتناؤها  بالصيدليات ونفقات التحاليل والمخابر ومصاريف التوليد ومصاريف معالجـة            

ات االسنان والعيون ومصاريف الفحوص باالشعة واالقامة بالمستشفيات العموميـة والمـصح          

الخاصة ومصاريف الدفن  وذلك حسب الشروط والحدود المبينة بالجـدول المـصاحب لهـذا       

  .النظام

تسدد التعاونية بصفة تكميلية مصاريف العمليات الجراحية واألمـراض          : 9 الفصل

طويلة االمد  وغيرها التي يشملها النظام المشترك الوجوبي للحيطة االجتماعية أو أي نظـام               

ي به العمل وذلك في حدود النسب المبينة بالجدول المذكور أعاله وبشرط أن             قانوني اخر جار  

ال يتجاوز مجمل التعويضات المصاريف الفعلية التي تحملها المنتفع والمبررة بالوثائق المقدمة            

  .للتعاونية

 ال تتحمل التعاونية المصاريف المذكورة أعـاله والمتعلقـة بـالعالج             :10 الفصل

خرطين المكلفين بمهمة هناك، وذلك حسب النسب المشار إليها بالفصل التاسع           بالخارج اال للمن  

  .أعـــاله

  : جب على المشترك أن يوجه للتعاونية   :11 الفصل

 ورقة عالج تبين األعمال المهنية التي قام بها االطباء أو البيولجيون أو جراحو              -أ  

  .لقواعد المعمول بها في المهنةاالسنان أو القوابل أو مساعدو األطباء وتكون مطابقة ل
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 وصفة طبية تحمل إسم المريض محررة ومؤشر عليها من طـرف الطبيـب              -ب  

المباشر والصيدلي ويجب أن يلصق بها طوابع االدوية التي وقع إقتناؤها وبالنسبة للوصـفات              

 الطبية الصادرة  عن المؤسسات االستشفائية يجب أن تحمل إسم المريض ورقم التسجيل بدفتر             

  .العيادات مع إمضاء  الطبيب  المباشر وذكر إسمه

   المؤيدات االخرى المثبتة لبذل المصاريف الطبية -ج

  .ويترتب عن عدم إحترام أّي من أحكام هذا الفصل رفض مطلب االسترجاع

يقع تسديد مصاريف األدوية في حدود ما تـضمنته الوصـفة الطبيـة              : 12 الفصل

  .يدليات أو االشخاص المرخص لهم في بيعهاوبشرط اقتناء  االدوية من الص

  : ال يقع تسديد المصاريف المتعلقة بشراء  :13الفصل 

  .ـ األدوية الخاصة بالنظام الغذائي

  .ـ المواد الغذائية

  .ـ المواد المتعلقة بأنظمة الحمية والمنشطات والمياه المعدنية

  .ـ أنواع الحليب على إختالف أشكالها

  ان ـ معجون تنظيف األسن

  .ـ مواد التجميل ولو كانت متركبة من مواد طبية

  .ـ أدوات تنظيم الحمل

  .ـ أدوات الصحة والتجميل

  .ـ الكحول والقطن والشنبوان بانواعه

  .ـ األدوات الطبية

 ال تتحمل التعاونية تسديد مصاريف تجديد أطواق النظارات الطبية وال            :14 الفصل

حالة تغيير درجة اإلبصار طبقا لمعاينة الطبيب المخـتص         تلك المتعلقة بتجديد بلورها إال في       

  .وذلك  حسب النسب  والحدود المبينة بالجدول المذكور اعاله

تستثنى من المصاريف التي تسددها التعاونية بعنوان عـالج االسـنان            : 15 الفصل

طة المصاريف المبذولة  للتجميل أو لتقويم تشوه خلقي وما تجاوز النسب والحـدود المـضبو              

  .بالجدول المذكور أعاله

تقوم التعاونية بتسديد مصاريف النقل الصحي الـضروري للمـريض           : 16 الفصل

المنتفع وفقا للشروط  والتعريفات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بهـا العمـل              

  .وتستثنى مصاريف النقل لغاية اجراء عيادات أو فحوص أو تصوير باالشعة أو تحاليل

  :تستثنى من المصاريف الممكن إسترجاعها  : 17 لالفص

   المعالجة التي قررها أو قام بها من ال تتوفر فيه الشروط القانونية لممارسة المهنة -

   المصاريف المبذولة للتجميل والجراحة التجميلية، -
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   المصاريف المتعلقة بالعيادات المطلوبة لعقد الزواج،-

   أو تضعيف البدن، المصاريف المتعلقة بالتشبيب-

   المصاريف المرفوضة من طرف الطبيب المراقب،-

 مصاريف العالج الناتج عن الحوادث التي يتسبب فيها الغيـر كـذلك مـصاريف        -

  العالج والمترتبة عن حوادث الشغل واألمراض المهنية، 

  . المصاريف الطبية التي يقوم بها المنخرط من تلقاء نفسه دون إذن الطبيب-

ال تقبل التعاونية الوثائق التي يقدمها المنخرط السترجاع المـصاريف          : 18الفصل  

  .بعد مضي ثالثة أشهر على تاريخها

يتم اعتبار المبالغ القصوى السنوية المحددة بالجدول المشار إليه أعاله           : 19  الفصل

عـدد  لكل منتفع او منخرط وفي صورة االنخراط  خالل السنة يتم تعديل تلك المبالغ بنـسبة                 

  . االشهر المتبقية النتهاء  السنة المالية

يمكن للتعاونية أن تتعاقد مع طبيب أو أكثـر يتـولى  فحـص أوراق                : 20الفصل  

  :مصاريف العالج والتأشير عليها زيادة عما يضطلع به من المهام التالية 

  .ـ طلب تقرير عن المرض وأسبابه من الطبيب المباشر

  .ـ استدعاء المريض عند الضرورة

  .ـ ضبط قائمة األدوية غير القابلة للترجيع

  .ـ تقديم تقرير سنوي عن نشاطه إلى مجلس االدارة 

يجب على المنتفع أن يمتثل عند كل طلب للمراقبة المقررة من طـرف            : 21 الفصل

تشخيص الذي قـام بـه      التعاونية  والتي يباشرها الطبيب المراقب، وتتعلق المراقبة الطبية بال         

الطبيب المباشر للحالة الصحية للمنتفع وكذلك بكشف أية تجاوزات في مجال العـالج وفـي               

  . صورة عدم االمتثال يفقد المنتفع حقه في استرجاع المصاريف

تلتزم التعاونية بتسديد المصاريف المستحقة من قبل المنتفعين في مـدة            : 22 الفصل

 تاريخ تسلمها مستندات العالج التامـة الموجبـات وتقريـر           أقصاها خمس وأربعون يوما من    

  .الطبيب عند االقتضاء ويكون ذلك بواسطة  صك أو تحويل بنكي

يسقط حق المنخرط في إسترجاع المصاريف المذكورة بعد مضي عام           : 23 الفصل

  .من تاريخ إنقضاء األجل المحدد بالفصل السابق

تفعين أن يجيبوا بأمانة علـى االسـتبيان        يجب على المنخرطين  والمن     :  24 الفصل

الموجه لهم  من طرف التعاونية أو من الطبيب الذي وقع تكليفه من طرفهـا لتكـوين ملـف                   

  .االنخراط
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يلتزم المنخرط بمد التعاونية بكل التغييرات الحاصـلة فـي وضـعيته             : 25 الفصل

ية مع بيان تاريخ إنتهاء حـق       العائلية وبقائمة االشخاص الذين ينتهي انتفاعهم بخدمات التعاون       

  .االنتفاع

وتحتفظ التعاونية بحق إجراء التثبت في أي وقت من صحة هذه البيانـات ويلتـزم               

  . المنخرط بتسليمها كل الوثائق الضرورية لذلك

يجب على المنخرطين وأولياء  األيتـام الـذين تجـاوز أبنـاؤهم أو              : 26  الفصل

ن يقدموا إلى إدارة التعاونية شهادة في مزاولة التعليم         منظوروهم سن الرشد ويزاولون تعلمهم أ     

  .عند إفتتاح كل سنة دراسية

على األرامل والمطلقين المنخرطين إختياريا أن يقدموا كل ستة أشـهر       : 27 الفصل

  .شهادة قانونية تثبت عدم عقدهم  لزواج آخر

مرتـب   تخصم مباشرة معاليم إشتراكات القضاة المباشـرين مـن ال       : 28  الفـصل 

 مـن   % 3الخاضع للحجز بعنوان جراية التقاعد وعين معلوم اإلشتراك بنسبة ثالثة بالمائـة             

  .المرتب المذكور

عين معلوم إشتراك القضاة المحالين على التقاعـد وأرامـل القـضاة             : 29الفصل  

  .  من الجراية الخام الراجعة لهم% 3المتوفين بنسبة ثالثة بالمائة 

اكات بتمويل للحساب المفتوح باسم التعاونية وذلك قبـل اليـوم           وتسدد معاليم االشتر  

  .االخير من كل شهر

 يوما في دفع معلوم االشـتراك تعليـق االنتفـاع           15ويترتب عن كل تاخير يفوق      

  .بامتيازات التعاونية إلى أن يتم تسديد هذا المعلوم

تفـاع  ودفع معلوم االنخراط بعد فـوات االجـل المحـدد ال يخـول للمنخـرط االن               

  .باالمتيازات التي سبق تعليقها بسبب هذا التأخير

عين معلوم إشتراك مطلقي القضاة وأصول القضاة المنخرطين المتوفين          :30 الفصل

  ).40.000(بمقدار شهري قدره أربعون دينارا

وتسدد معاليم االشتراكات بتمويل للحساب المفتوح باسم التعاونية وذلك قبـل اليـوم             

  .األخير من كل شهر

 يوما في دفع معلوم االشـتراك تعليـق االنتفـاع           15ويترتب عن كل تأخير يفوق      

  .بامتيازات التعاونية إلى أن يتم تسديد هذا المعلوم

ودفع معلوم االنخراط بعد فـوات االجـل المحـدد ال يخـول للمنخـرط االنتفـاع                 

  .باالمتيازات التي سبق تعليقها بسبب هذا التأخير

 مقدار اإلشتراكات ونسب وحدود إسـترجاع المـصاريف         تقع مراجعة  : 31الفصل  

  .المبينة بهذا النظام كلما دعت الضرورة لذلك
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يتم شطب المنخرطين الذين إستمروا على عدم دفـع كامـل معـاليم     : 32الفـصل   

  .اشتراكهم بعد مضي ثالثة اشهر على إنذارهم برسالة مضمونة الوصول

يم االشتراك المتخلدة والخـضوع لفتـرة       وإعادة االنخراط تستوجب تسديد كامل معال     

  .تربص جديدة

المنخرط المجند والخالص في معلوم إشتراكه حتـى تـاريخ إلتحاقـه             : 33الفصل  

بالجندية والذي يتوقف عن دفع إشتراكه يبقى مرسما بالتعاونية مدة خدمته العسكرية العمليـة              

ترة تربص جديدة عنـد الرجـوع       غير أنه ال يتمتع  خالل  هذه المدة بالمنافع، وال يخضع لف            

  .للمباشرة

يمكن لكل منخرط إختياري أن ينسحب من التعاونية بواسـطة رسـالة             : 34الفصل  

مضمونة الوصول  مع االشعار بالبلوغ ويوضع حد لالنتفاع بداية من تاريخ وصول الرسـالة               

 ذلك التاريخ   المشار إليها وال يعفى  من خالص معاليم إشتراكه إال بعد مضي ثالثة أشهر من              

  .وإعادة االنخراط تستوجب قضاء فترة تربص جديدة مدتها ستة أشهر 

يتم شطب المنخرطين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط التي يفرضـها             : 35الفصل  

  .القانون  لالنخراط بالتعاونية وذلك من طرف مجلس ادارتها

ئـدة المنتفعـين مثـل      تقوم التعاونية ببعث مشاريع و تنظيم انشطة لفا         :36الفصل  

النوادي والمطاعم  ومراكز االستشفاء والراحة والمحاضن وريـاض االطفـال والـرحالت             

  ...والمصائف والمحاضرات الخ 

 ويحدد مجلس اإلدارة في إجتماعاته السنوية المقدار المالي الذي تخصصه التعاونية           

  .لهذا الغرض  

ية لفائدة أبناء المنخرطين الذين ال      يمكن أن تسند التعاونية قروضا دراس      : 37 الفصل

يتمتعون بمنحة جامعية بعد اإلدالء بشهادة تثبت ذلك وحسب الشروط التـي يـضبها مجلـس                

  .االدارة وفي حدود المبالغ  المالية المخصصة لذلك

تساهم التعاونية في المصاريف المدرسية لفائـدة أبنـاء المنخـرطين            : 38الفصل  

حسب الشروط التي يضبها مجلـس االدارة وفـي حـدود المبـالغ             المزاولين  لتعليمهم وذلك     

  .المخصصة  لذلك

يمكن للتعاونية أن تمنح إعانات مالية خاصة وظرفية للمنخرطين في          :   39الفصل    

صورة تعرضهم  لكوارث أو ظروف طارئة خارجة عن إرادتهم ترتبت عنها خسائر هامة لها               

  .تاثير على حالتهم  المادية

إدارة التعاونية مبلغ هذه االعانات بعد درس الملف إعتمادا علـى مـا             ويحدد مجلس   

أقرته المعاينة لقيمة  االضرار الحقيقية كما يضبط في بداية كل سنة المبلغ الجملي المخصص               

  .لتلك اإلعانات
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 يمكن منح قروض للقضاة المباشرين بفائض يحدد نسبته مجلس االدارة            :40الفصل  

ره رواتب أربعة اشهر ويضبط مجلس االدارة سـنويا مقـدار المبلـغ             على ان ال يتجاوز مقدا    

  .الجملي المخصص  للقروض كما يضبط شروط اسنادها وطريقة ارجاعها 

تتولى التعاونية إسترجاع مبلغ القرض مشاهرة عن طريـق الخـصم            :  41الفصل  

على المرتـب   المباشر من  المرتب ويمضي المنتفع بالقرض لهذا الغرض على وثيقة االحالة             

  .كما يتولى المنتفع  تأمين مبلغ القرض لدى مؤسسة تامين على الحياة 

وتسترجع القروض وجوبا قبل إحالة المقترض على التقاعد، وكل مقتـرض يغـادر             

  .العمل قبل تسديد كامل المبلغ يجب عليه دفع ما تبقى منه صبرة واحدة للتعاونية

ابيض على المـصاريف الـسنوية       من فواضل المق   %50تخصص نسبة   : 42الفصل  

  .لتكوين رصيد خاص يسمى الرصيد اإلحتياطي 

ويصبح هذا الخصم غير إجباري عندما يصير مبلغ الرصـيد اإلحتيـاطي مـساويا              

  لمجموع المبالغ التي سددتها التعاونية بصفة فعلية خالل السنة السابقة 

هـا إال بواسـطة     توضع أموال التعاونية بأحد البنـوك وال تـسحب من          : 43الفصل  

صكوك أو أوامر تحويل ممضاة من طرف كل من رئيس التعاونية، وعند التعذر نائبه، ومـن                

  .أمين المال وعند التعذر مساعده

  .ال توزع التعاونية مرابيح على منخرطيها  : 44الفصل 

ـ      : 45الفصل    مـارس   31 دد المؤرخ في     553لجنة المراقبة المشار إليها باالمر ع

  . على  االقل مرة في السنة لمراقبة حسابات السنة المالية تجتمع1997

وتتثبت من صحة البيانات المحاسبية للتعاونية وتراقب مسك حـساباتها وقباضـتها            

  .وسنداتها وتضمن نتائج أعمالها بتقرير كتابي يقدم سنويا إلى وزير العدل

دم أحسن عـرض    يمكن لمجلس اإلدارة إبرام إتفاقية مع شركة تأمين تق         : 46الفصل  

إلرجاع مصاريف العالج للمنخرطين والمنتفعين كما يمكنه إبرام إتفاقيـات مـع مؤسـسات              

  .إستشفائية وصيدليات ومخابر وأطباء وغيرهم

يتولى وزير العدل تعويض أعضاء مجلس االدارة الذين ينقطعون عن           : 47الفصل  

  .و ألي سبب آخرأداء مهامهم اثناء مدة تعيينهم بسبب الوفاة أو االستقالة أ

   

  


