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 14 المؤرخ في 1960 لسنة 30 من القانون عدد 55 و 54 و 53 و 52الفصول 

   المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان االجتماعي1960 سبتمبر 14 المؤرخ في 1960سبتمبر 

  

  

  المنح العائلية : 1القسم 
 

  52الفصل 

لتي ورد تعدادها ا  العاملون بالمؤسسات أو التابعون للمهناإلجراءيستحق المنح العائلية الشغالون 

وال يستحق هذه . بالبالد التونسية  ابتداء من الطفل األول الذي هو في كفالة العامل والقاطن34بالفصل 

صلبه أو بطريق التبني وذلك بقدر ما يكونون في   عن األطفال األربعة األول سواء كانوا منإالالمنح 

 .كفالته

 تبنيهم ال تستحق عنهم المنح العائلية في أية صورة حسب ترتيب والدتهم أو فالطفل الخامس وما بعده

 .الصور من

للعامل األجير التونسي بعنوان  وخرقا ألحكام الفقرة األولى من هذا الفصل أبقى الحق في المنح العائلية

 األجنبي القاطنة أوالده ببالد أجنبية األجيرللعامل  ويخول نفس هذا الحق. أطفاله القاطنين ببالد أجنبية

 .العائلية أبرمت مع البالد التونسية اتفاقية تبادل في شأن المنح لى شرط أن يكون تابعا لدولةع
 

   53الفصل 

 :  يستحق المنح العائلية

 .سابق  األب أو األم من أجل أوالدهما أو من أجل أوالد ازدادوا ألحدهما من قران- أوال 

 . المتبني أو زوجه عن األطفال المتبنين- ثانيا 

 :  توفرت فيه الشروط اآلتيةإذابموجب نفس نشاطه   الكفيل األجير- ا ثالث

 مهنة يتقاضى عنها أجرا وخاضعة لنظام المنح العائلية إلىمنتميا   أن يكون أبو المكفول أو أمه- أ 

 .القانون المبين بهذا

 .ه أعال52بالفصل   أن يكون المكفول قد خول نفس هذا الحق ألبويه حسب الشروط المبينة-ب 

األحوال الشخصية أو عمال بأحكام   قانون57 الشخص الحاضن للطفل بمقتضى أحكام الفصل - رابعا 

 :  الطفل على شرطأبوينشاط  قانون حالته الشخصية الخاصة بموجب نفس نشاطه أو
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 .لباسه  أن يقوم هذا الشخص فعليا بمبيت هذا الطفل ومونته- أ 

  . أعاله52بالفصل  الحق ألبويه حسب الشروط المضبوطة أن يكون هذا الطفل قد خول نفس هذا - ب

                                

  54الفصل 

 .األطفال الذين لم يبلغوا الرابعة عشر من عمرهم  تستحق المنح العائلية عن

 : المنحة*  عاما فما فوق من14من العمر  وفيما يتعلق باألطفال البالغين

 الذين يزاولون تعلمهم بانتظام في مدرسة األطفالعن   بلوغ السادسة عشر من العمرإلى -  أوال

 .ابتدائية

وال يتقاضون أجرة تفوق . تدريب ةحال الثامنة عشر من العمر عن األطفال الذين في  بلوغإلى - ثانيا 

 .من األجر األدنى القانوني للعامل البسيط بالبناء 75%

 :  بلوغ العشرينإلى - ثالثا 

صناعية عامة أو خاصة   عن األطفال الذين يزاولون تعلمهم بانتظام بمدرسة ثانوية أو عليا فنية أو- أ 

 .بشرط أن ال يشغل األطفال خطة يتقاضى عنها أجرة

بالمنح  من كاتب الدولة للتربية القومية قائمة مدارس التعليم الحر التي تخول حق التمتع وتضبط بقرار

 .ئليةاالع

 كانت هذه األخيرة متوفية أو عاجزة إن  أو أخواتها مقام األمألخواتهانت التي تقوم بالنسبة  عن الب-ب 

 .كامل نشاطها أو مطلقة أو أرملة شغل مقابل أجر خطة تستغرق

بصفة قارة ومطلقة القيام بعمل   ما فوق العشرين عاما عن األطفال الذي يستحيل عليهمإلى - رابعا 

يكونوا في كفالة منظمة عامة منظمة   لمأنأنجز أو بداء عضال وذلك  إصابتهممقابل أجر بسبب 

  من ال خاصة تنتفع بإعانة من الدولة أو
 

  55الفصل 

فيها للمنتفع أن طالب بالمنح العائلية عن طفل واحد بعناوين متعددة ال   في جميع الصور التي يمكن

 .في المنحة األرفع مبلغا إاليكون الحق 

 .لعدة منتفعين لواحد أن يخول الحق في المنح العائليةوال يمكن للطفل ا

للتمتع بالمنح العائلية أو منح مماثلة  عندما يكون األب واألم المتبني وزوجه في كفالتها طفل قابلين معا

يستحقها األب أو المتبني على أنه يمكن لألم أو لزوجة   المنحة التيإالاقتضتها أنظمة أخرى فال تعطى 

 .  التي ينتفع بها األب أو المتبنيإليها إسنادهاالمنح الممكن  تطالب بالفرق بينالمتبني أو 

زوجة المتبني كامل المنح بعنوان نفس نشاطهما إال إذا لم يتمكن األب أو المتبني  وال تستحق األم أو
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 ، وفي هذه الصورةالعائلية وال على غرامات تعويضية على المنح إالسبب كان من الحصول  ألي

   . الصندوق القومي كطرف في القضيةإدخالألخيرة ال بد ا


