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 ت الجامعيةامشروع النظام الداخلي لألحياء واإلقام

 

 
يهدف هذا النظام الداخلي إلى وضع وثيقة بين يدي جميع العاملين والطلبة المقيمين 

التشريعية والتنظيمية  باألحياء واإلقامات الجامعية، تسعى في مجملها إلى التذكير باألحكام

اإلقامات الجامعية، وتيسير قراءة هذه األحكام، األحياءو األساسية، وبمختلف هياكل وبنيات 

وضبط التدابير الخاصة باإلقامات والمطاعم الجامعية ومؤسسات الخدمات الجامعية 

ات وذلك وفقا لخدمااالجتماعية والثقافية األخرى، وتنظيم عالقتها بالمرتفقين المنتفعين بهذه 

ية الدستورية  للمملكة و المرجعللمبادئ األساسية لحقوق اإلنسان المتعارف عليها دوليا،

المحدث للمكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية  الشريف الظهيرو   المغربية،

والقواعد الجاري بها العمل في مجال الحريات العامة، وفي إطار من التوازن  والتقافية،

 .ناغم بين حقوق جميع الطلبة المقيمين ومسؤولياتهم اتجاه هذا المرفق العموميوالت

 

 الفصل األول

 .ت الجامعيةاتعريف األحياء واإلقام
 

 1المادة 

 

معدة إليواء الطلبة وإطعامهم، وضمان أنشطتهم  ؤسساتاألحياء واإلقامات الجامعية م

ة بالتغطية الصحية وبحياتهم الجماعية ،والخدمات المرتبط االجتماعية والثقافية والرياضية

 .الجامعية

 2المادة 

 

تعتبر في حكم األحياء واإلقامات الجامعية التابعة للمكتب الوطني لألعمال الجامعية       

واألحياء  الطلبة يحدثها الخواص، إطعام أو االجتماعية والثقافية، كل مؤسسة إليواء

وتسري عليها نفس قواعد تنظيم . الغرض لها نفس واإلقامات الجامعية الدولية التي يكون

 ويمكن لها وتدبير األحياء واإلقامات الجامعية وتخضع لمراقبة السلطات اإلدارية المختصة،

 .ا النظام الداخليذإضافة بعض المقتضيات الخاصة بها شريطة أن ال تتعارض مع ه

 الفصل الثاني
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 إدارة األحياء واإلقامات الجامعية

 

 3المادة 
 

يعهد اليه تطبيق ا ستراتجية وخطة عمل  اإلقامة الجامعية مديريسير الحي  الجامعي أو       

على مدير الحي الجامعي  يحرص و  المكتب الوطني لالعمال الجامعية االجتماعية والتقافية،

 .امة الجامعيةقتوفير الشروط الصحية، وضبط النظام والسكينة داخل الحي أو اإل

 

 4المادة 

 

بمختلف مرافق الحي الجامعي او  نواالعوان العاملو نوالمستخدمون ضع الموظفويو

 . أو اإلقامة الجامعية االقامة الجامعية تحت إمرة مدير الحي

 

 

 لثالفصل الثا

 األحياء واإلقامات الجامعية االستفادة من معاييرشروط  و
 

  5المادة
 

لمسجلين بصفة قانونية في الجامعية في وجه الطلبة ا واإلقاماتتفتح األحياء 

المؤسسات الجامعية ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وطلبة مدارس ومعاهد 

 .التعليم العالي غير المتوفرة على أقسام داخلية

وال يمكن أن يقبل فيها الطلبة الذين يتابعون دراساتهم ويشغلون في آن واحد وظيفة أو 

 .منصبا تؤدى عنه أجرة

 .دد تاريخ فتحها وإغالقها بتنسيق مع رؤساء الجامعات المعنيةويح

 

 6المادة 

 

للممنوحين  الجامعية اتتعطى األولوية لالستفادة من إيواء الطلبة باألحياء واإلقام

الخاصة ومكفولي األمة وكذا أبناء  اإلحتياجاتلطلبة ذوي وا خصوصا منهم المعوزين

طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها  المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك

 .العمل

 

 

 

 

 

 

 7المادة 
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المتعلق  30.01يسري على إحداث اإلقامات الجامعية مقتضيات القانون رقم  

 34) 3141ربيع األول  30بتاريخ  3.01.85بالولوجيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .الخاصة اإلحتياجات رافق المعدة الستقبال ذويوالضامن لتهيئة المجاالت والم( 4001ماي 

 

 8المادة 

 

د األسرة الشاغرة اإلقامات الجامعية في حدود عديتم قبول التسجيل باإلحياء الجامعية و

موضوعية يحددها المكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية،  بناء على معايير

الصادر  3.03.408لصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ا 53.00رقم  وذلك طبقا ألحكام القانون

القاضي بإحداث المكتب الوطني لألعمال ( 4003 غشت 10) 3144جمادى اآلخرة  30في 

 .من هذا النظام الداخلي30الجامعية االجتماعية والثقافية، ولمقتضيات المادة 

 

 9المادة 

 

امات الجامعية من طرف مدير الحي واإلقالجامعية ا قبول إيواء الطلبة في األحياء  يتم 

 .بعده 30الواردة في المادة لجامعية في بداية الموسم الجامعي بعد استيفاء الشروط أو اإلقامة ا

 

 رابعالفصل ال

 الجامعية شروط قبول الطلبة باألحياء واإلقامات

 

 11المادة 

الجامعية في يتقدم الطلبة الراغبون في االستفادة من السكن في األحياء واإلقامات 

المواعيد التي تحددها اإلدارة في هذا الشأن، بطلب االستفادة من اإلقامة مصحوبا بوثائق 

 .يحددها المكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية

 

  11المادة

دراسة ملفات طلب اإليواء و ترتيبها  بمحضر حسب المعايير يعهد إلى لجنة خاصة 

ه اللجنة من مدير الحي رئيسا و المكلف بالشؤون ذاعاله ، وتتكون ه30   في المادة الواردة

و ممثل عن الجامعة و  أو اإلقامة الجامعية و مقتصد الحي أواإلقامة الجامعية الطالبية بالحي

في شهر شتنبر من كل سنة  هذه اللجنة وتجتمع ،ثل واحد للطلبة عضو مجلس الجامعةمم

 .الى ذلكالضرورة بطلب من رئيسها  وكلما دعت 

 

 12المادة 

واإلقامات الجامعية  الجامعية تراعى في االستفادة من خدمات إيواء الطلبة باألحياء

 :ما يليبالتدرج  باإلضافة لقواعد ومواصفات االستحقاق والحاجة الموضوعية 
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أو بإحدى أن يكون الطالب مسجال بإحدى المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة -

التي يقع الحي أو اإلقامة الجامعية في دائرة تعليم العالي غير التابعة للجامعات مؤسسات ال

 نفوذها؛

 أن يكون الطالب ممنوحا أو معوزا؛-

 اإلقامة الجامعية؛ الجامعي أو  الحي ىعل تتوفرالتي  أن يكون من خارج المدينة-

 لمستوى الدراسي للطالب؛اأن تعطى األسبقية حسب -

   ؛عتبار تخصص المسلك الذي يدرس به الطالبأن تؤخذ بعين اإل-

أن ال يكون قد استنفذ المدة الزمنية القانونية الخاصة بالتسجيل بالمؤسسة الجامعية ولم -

يكون قد تعرض لعقوبة  ن الأويقم خالل هذه المدة في حي أو إقامة جامعية بنفس المدينة؛

 .بالحي او اقامة الجامعية تحرمه من االيواء ةتأديبي

 

  13المادة 

 

ويتعين  ،تحدد المدة القصوى لإلقامة الجامعية بحسب سلك الدراسة المسجل به الطالب      

 .اإلقامة في نهاية كل سنة جامعية على كل طالب القيام بإجراءات  تجديد وجوبا

خالل سنة جامعية أو في اإلقامة الجامعية  الجامعي وتعتبر أية مدة قضاها الطالب في الحي

 .بمثابة سنة إقامةة واحد

 

 

 14 المادة

 

باإلقامة الجامعية حسب سلك الدراسة المسجل به الطالب، ويتعين يتم القبول بالحي أو 

تسليم جميع ممتلكات  -بعد نهاية كل سنة جامعية   -على الطلبة القاطنين عند مغادرة اإلقامة 

اإلدارة من أفرشة ومفاتيح الغرف إلدارة المؤسسة وتقديم طلب تجديد اإلقامة للموسم 

 .الجامعي الموالي

 

  15المادة 

 

بصفة نهائية باألحياء واالقامات الجامعية بطاقة القاطن صالحة  لم للطالب المسجلتس

ها، وتخوله حق ولوج الحي أواإلقامة الجامعية التي يقطن ب واحدةلمدة سنة  جامعية 

واستعمال مرافقها المخصصة للطالب، كما تعتبر بطاقة شخصية ال يجوز لغير صاحبها 

 . استعمالها
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 سادسالفصل ال

 الجامعية اتواإلقام باألحياء الطلبة القاطنين مسؤولياتحقوق و
 

 الفرع األول

 الحقوق

 

 16المادة 
 

 

يتمتع كل قاطن باألحياء واإلقامات الجامعية بالحريات الفردية والجماعية، ما لم يمس 

ذلك بحقوق اآلخرين المنصوص عليها طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها 

العمل، بما في ذلك حرية اإلعالم والتعبير ما لم يخل ذلك بالحياة الجماعية للطلبة وبمهام 

 .وبالنظام العام واألعوان اإلدارة والموظفين اإلداريين والتقنيين

 

  17المادة 

 

 الثقافيةامعية في تنظيم األنشطة يشارك الطلبة القاطنون باألحياء و اإلقامات الج

 باستشارة ذلك و يتم ، الشان  اذهيم طلب ترخيص الى إدارة الحي  في بعد تقد ،ةوالرياضي

 .وفق شروط محددة  المكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية

 

 18المادة 

 

تخضع الملصقات واإلعالنات والمنشورات المتعلقة بهذه األنشطة إلى موافقة مسبـــقة 

ل الجامعية ، بعد استطالع رأي المكتب الوطني لألعمامعيةإلقامة الجامن لدن إدارة الحي أو ا

 .االجتماعية والثقافية

 

 

 الفرع الثاني

 المسؤوليات

 

 19المادة 

 

و اإلنضباط  يتعين على الطلبة القاطنين أن يتحلوا بالمروءة وباألخالق الحميدة 

 .العمل   هماو النطام الداخلي الجاري ب واالمتثال للضوابط القانونية
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 21المادة 

 

تسري على المرافق والتجهيزات والمنقوالت الموضوعة تحت تصرف القاطنين 

وتقع تحت  اإلقامات الجامعية المقتضيات والضمانات الممنوحة للمال العام، األحياء وب

 . مسؤولية مستعمليها

 

 21المادة 

 

غذية في ويساهم المستفيدون من الت ،طلبة المقيمون مصاريف كراء الغرفيتحمل ال

ل الجامعية االجتماعية لمكتب الوطني لألعماالمجلس االداري ل تكاليفها المحددة من لدن 

 .والثقافية في بداية كل سنة جامعية

 

 22المادة 

 

كما يتعين  ال يسمح بولوج الحي أو اإلقامة الجامعية إال بعد اإلدالء ببطاقة القاطن،

 .اإلدالء بها كلما طلب منه ذلك

اإلقامة الجامعية لبعض الطلبة من غير الحي أوصفة استثنائية يسمح بولوج إال أنه وب

 :القاطنين في الحاالت التالية

 .السنوية إذا كان الطالب يتوفر على بطاقة المطعم اإلستفادة من المطعم،-

 .زيارة المركز الصحي اإلجتماعي الجامعي -

 .رياضيأو  ثقافينشاط في  ـ المشاركة 

 

 23المادة 

 

نع إدخال أو استعمال داخل األحياء أو اإلقامات الجامعية أدوات من شأنها أن تشكل يم

االشخاص كقنينات الغاز كما يمنع استعمال  خطرا سواء على الممتلكات العامة أو على 

 .االالت الكهربائية من قبيل آالت التدفئة أو الطبخ

ال المخدرات و المشروبات واستعم منع منعا كليا إدخال الحيوانات أو التدخينكما ي

ة الجامعية إلقامللحي الجامعي  او ا الجماعية في جميع مرافق الحياةفي الغرف، و الكحولية

 .والمصالح التابعة لمها،كما تمنع كل انواع المتاجرة داخل الحي الجامعي او االقامة الجامعية
 

 24المادة

 

وال يمكن ايجار الغرف من طرف . ال يفوت للغيراإلقامة الجامعية الحي أو السكن في 

ن من االدارة كما يمنع استغالل ذالطلبة القاطنين كما يمنع استبدال الغرفة المخصصة دون ا

  .النطام الداخلي هذاتتنافى و ألغراضالسكن الممنوح 
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 25المادة 

 
 يمكن إلدارة الحي أو اإلقامة الجامعية معاينة الغرفة التي يشغلها الطالب المقيم كلما

 .اقتضت الضرورة ذلك

 26المادة

 
الممتلكات الشخصية للطلبة او سرقة  ضياع اإلدارة أي مسؤولية عند تلف أو  ال تتحمل

 .القاطنين

 27المادة 

 

القاطنين الدخول إلى المؤسسة في الوقت المحدد من طرف  الطلبة يراعي جميع 

 .عاج راحة القاطنيناإلدارة، واحترام الجو المالئم للسكن واالستقرار تالفيا إلز

 

 28المادة

 

ويمنع  ،لإلناثيمنع منعا كليا ولوج الطلبة القاطنين الذكور إلى األجنحة المخصصة 

 .كذلك منعا كليا على الطالبات القاطنات ولوج األجنحة المخصصة للطلبة الذكور

 

 29المادة 

 

مات الجامعية اإلقالألحياء أو يتقيد الطلبة القاطنون بأحكام هذا النظام الداخلي 

مام أيعرض صاحبه للمثول  بهوكل اخالل  ولمصالح األعمال االجتماعية التي تستقبلهم،

دبية عند االقتضاء  و أاعاله و تجتمع كلجنة ت 30المادة اللجنة التأديبية المنصوص عليها في 

راي  رئيسها  و يكون  المطلقة و عند تساوي االصوات يرجح  باألغلبيةتتخد قرارتها 

    .أعضاء على االقل  ثالثةا حضر ذه اللجنة قانونيا اذجتماع ها

 
 31المادة 

 

ديبية ويبقى للجنة التأ ،المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي غير شاملة       

لحاق الضرر بالسير العادي لمرافق الحي أو االقامة الجامعية إتقييم أي فعل اخر من شانه 

 .خالفات المعاقب عليهاضمن الموإدراجه 
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 أحكام عامة و ختامية
 

 31المادة          

 
إصدار اللجنة التأديبية  إحدى العقوبات  تترتب على مخالفة مقتضيات النظام الداخلي  

 : التالية

 .إ ندار -

 .توبيخ -

 . عدم ولوج المطعم لفترة محددة -

 .عدم ولوج المطعم بصفة نهائية -

 .أو اإلقامة الجامعية بالحيالطرد المؤقت من اإليواء  -

 .أو اإلقامة الجامعية الطرد النهائي من اإليواء بالحي -

 .الطرد المؤقت من اإليواء و اإلطعام -

 .الطرد النهائي من اإليواء و اإلطعام -

يمكن عدم احترام الترتيب السابق للعقوبات أخدا بعين االعتبار جسامة 

 .االفعال المنسوبة للطلب المخالف 
 صدار عقوباتإلي و البحت العلمي وتكوين االطر ن لوزارة التعليم العايمككما  

 .مالقاطنين المخالفين حسب جسامة االفعال المنسوبة اليه الطلبة  أخرى في حق

 

 32مادةال          

 
في حالة وقوع أحداث خطيرة أو اعتراض صعوبة خطيرة في سير الحي أو اإلقامة        

 .لحي أو اإلقامة الجامعية بطلب الحماية من طرف المصالح المختصةالجامعية، يقوم مدير ا

ويمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بصفة استثنائية، وبعد استشارة المكتب        

لممارسة جميع  -أن تتخذ قرارا معلال -الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية

ة باستعادة السير العادي للحي أو اإلقامة الجامعية وذلك لمدة الكفيلو الصالحيات السلطات 

 .محددة تنتهي بزوال األسباب التي أدت إلى الوضعية االستثنائية

 

 33المادة        

 
تدخل مقتضيات هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل المجلس       

،وتلغى ابتداء من نفس ية االجتماعية والثقافيةالجامعاإلداري للمكتب الوطني لألعمال 

 .التاريخ جميع المقتضيات المنافية

 


