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المتعلق بـالتعويض عـن الحـوادث     1942أآتوبر  26تخضع معالجة ملفات الحوادث المدرسية لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 

  . المدرسية، آما وقع تغييره وتتميمه، وآذا التفاقية الضمان المدرسي المبرمة بين الوزارة وشرآة سينا السعادة للتامين

المدرسية هي آل اإلصابات الجسدية التي تلحق التلميذ بفعل غير إرادي من طرفه، أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب  الحوادث

ويسـتحق التعـويض عـن الحادثـة     . خارجي، أثناء وجوده في عهدة األطر التربوية للمؤسسة التعليميـة مـن رجـال تعلـيم وغيـرهم     

المؤسسات التعليمية العموميـة، حـين تواجـدهم تحـت مراقبـة المكلفـين بهـذه        المدرسية للتالميذ المسجلة أسماؤهم بانتظام ب

المهمة، وآذا تالميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلية في األماآن المعينة لهذا الغرض؛ وهي آـذلك  

الميـذ المؤسسـات العموميـة و التعلـيم     الحوادث التي يتعرض لها طلبة الكليات و مؤسسـات التعلـيم العـالي و التقنـي العـالي وت     

الفني في الوقت الذي يكونـون فيـه تحـت الحراسـة الفعليـة لمـأموري الدولـة، و آـذا األطفـال المقيـدين فـي سـجالت مخيمـات              

  .االصطياف الخاضعة في تنظيمها و تسييرها للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم االبتدائي و الثانوي و العالي

  :المدرسي الحوادث التي تلحق بالمؤمن له  في إحدى الظروف التاليةويشمل الضمان 

 داخل مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراآز التكوين التابعة للوزارة ؛ 

أثناء الخرجات والرحالت واألنشطة الرياضية و التربوية والتثقيفية والترفيهية المنظمة من طرف مؤسسة التربية والتعليم  

 ز التكوين التابعة للوزارة أو جمعية آباء وأولياء التالميذ أو آل جمعية لها الصفة لتنظيم هذه األنشطة؛العمومي ومراآ

 أثناء المخيمات الصيفية التي تنظمها الوزارة لفائدة التالميذ المؤمنين لهم؛ 

ومراآـز التكـوين التابعـة    خالل خط تنقل التالميذ المؤمنين لهم بين مقر سكناهم ومؤسسة التربية والتعلـيم العمـومي    

 .للوزارة ذهابا وإيابا، مع مراعاة المدة التي قد يستغرقها هذا التنقل 

  :غير أن هذا الضمان ال يشمل 

  سنوات الغير المرافقين؛ 6األطفال الذين تقل أعمارهم عن  

  .ست سنوات الحوادث الناجمة عن استعمال الدراجة الهوائية من طرف المؤمن له البالغ من العمر أقل من 

  :ويقصد بالمؤمن لهم 

الضـمان  "بجميـع أسـالك التعلـيم والمنخرطـون فـي تـأمين        التالميذ المسجلون بمؤسسات التربية والتعليم العمـومي  

 ؛"المدرسي

المسـجلون بأقسـام التعلـيم األولـي الواقعـة داخـل مؤسسـات         "الضـمان المدرسـي  "التالميذ المنخرطون في تأمين  

 مومي؛التربية والتعليم الع

المسجلون بمراآز التكوين أو باألقسام التحضيرية لولوج المعاهـد   ،"الضمان المدرسي"التالميذ المنخرطون في تأمين  

 والمدارس العليا أو أقسام تحضير شهادة التقني العالي، التابعة للوزارة أو الموضوعة تحت وصايتها ؛

 ؛"المدرسيالضمان "أساتذة التربية البدنية المنخرطون في تأمين  

والـرحالت واألنشـطة الرياضـية     المشـارآون فـي الخرجـات    ،"الضـمان المدرسـي  "المؤطرون، المنخرطون فـي تـأمين    

التربوية والتثقيفية والترفيهية و المخيمات الصيفية المنظمـة مـن طـرف مؤسسـة التربيـة والتعلـيم العمـومي أو مراآـز         

 .التكوين التابعة للوزارة أو جمعية آباء وأولياء التالميذ أو آل جمعية مؤهلة لتنظيم هذه األنشطة 

  :ية وتغطي االتفاقية المخاطر التال

  ؛في حالة وفاة ناجمة عن حادثة مدرسية :الوفاة 

يـؤدى التعـويض لفائـدة الشـخص المسـتفيد المحـدد اسـمه فـي وصـل التـأمين و فـي التصـريح              :العجز البدني الـدائم  

 ؛"المؤمن له"أو " الولي الشرعي"أو " األم"أو " األب" بالحادثة، لفائدة 

 ؛بي والمصاريف الصيدلية واالستشفاء واستبدال األسنان تعويض المصاريف الطبية والنقل والترويض الط 

  ؛التعويض اليومي عن االستشفاء 

تلتزم الشرآة، عند تقديم وثائق اإلثبات، بتعويض مصاريف نقل جثت المؤمنين ضحايا حـوادث مدرسـية مـن     :نقل الجثة 

   .مكان الوفاة إلى مقر سكنهم، وذلك في حدود السقف المحدد لهذا الغرض




