
 
 
 

                                 
 
 
 
 

 جمعیة خریجي المدرسة الوطنیة للعلوم
 التطبیقیة بالحسیمة

 
 

 القانون األساسي والقانون الداخلي
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 القانون األساسي لجمعیة "خریجي المدرسة الوطنیة

 للعلوم التطبیقیة بالحسیمة "

  الباب األول :التأسیس- اإلسم- المقر

 الفصل األول  :  عمال بمقتضیات الظهیر الشریف رقم 1-58-376 المؤرخ ب 3 جمادى األولى 1378 الموافق
 15 نونبر1958 كما جرى تعدیله بالظهیر الشریف بمثابة قانون (75.00 ) رقم  1 - 73- 283 المؤرخ ب 6   ربیع
 األول 1393الموافق ل 10 أبریل 1973 المنظم لحق تأسیس الجمعیات ، تأسست جمعیة تحمل اسم "خریجي المدرسة

 الوطنیة للعلوم التطبیقیة بالحسیمة"

 الفصل الثاني :   الجمعیة هي منظمة غیر حكومیة ومستقلة عن كل الهیئات الحزبیة والنقابیة، و یوجد مقرها مؤقتا
  ب  المدرسة الوطنیة للعلوم التطبیقیة بالحسیمة

  الباب الثاني: الرسالة- الرؤیة- المبادئ -األهداف- الوسائل

  الفصل الثالث :                         

 الرسالة  : المساهمة في خلق مجتمع حداثي متطور عبر إدماج الطالب المهندس بالمدرسة الوطنیة للعلوم التطبیقیة  في  
 الحیاة المهنیة

  
 الرؤیة  : الرقي بالطالب المهندس بالمدرسة الوطنیة للعلوم التطبیقیة بالحسیمة ، إضافة إلى تنمیة روح التعاون بین طلبة 

  المؤسسة و خریجیها
  
 

 المبادئ  : تلتزم جمعیة “خریجي المدرسة الوطنیة للعلوم التطبیقیة بالحسیمة” في خدمة أهدافها بالمبادئ الثالث التالیة :  
  الشفافیة ، الدیمقراطیة ، المصداقیة,التضامن

 

 الفصل الرابع  : تسعى الجمعیة إلى تحقیق األهداف التالیة :

   الرفع من شأن المدرسة  الوطنیة للعلوم التطبیقیة بالحسیمة على الصعید الوطني●
  تسهیل ولوج خریجي المدرسة  الوطنیة للعلوم التطبیقیة إلى سوق الشغل●
   توفیر فرص للتداریب  بالنسبة للطلبة  بكافة الشعب والمستویات●
 تیسیر الحصول على التمویل لمختلف األنشطة التي تنظمها المؤسسة●
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  تخفیض نسبة البطالة بین صفوف خریجي المؤسسة●
   تبني مفهوم المقاربة التشاركیة بإشراك كل فعالیات المجتمع المدني إلدماج الخریجین في سوق الشغل●

 الفصل الخامس :  لخدمة األهداف المسطرة أعاله تعتمد الجمعیة على الوسائل التالیة:

  تنظیم منتدى سنوي للشركات (Forum ENSAH Entreprise) في مختلف المیادین للتعریف بالمؤسسة●
  و كذا انفتاح الطالب على سوق الشغل

  إحداث موقع خاص بالجمعیة على اإلنترنت للتعریف بأنشطتها وأهدافها ومشاریعها.●
   تنظیم دورات تكوینیة و إنجاز برامج عملیة للطالب بغرض تطویر مهاراتهم العلمیة و مساعدتهم للولوج●

 لسوق الشغل .
  تنظیم ندوات وموائد مستدیرة و ورشات عمل و ملتقیات و المشاركة في ملتقیات وطنیة و دولیة باسم المؤسسة●

. 
   خلق أنشطة بالتعاون مع جمعیات مماثلة داخل و خارج أرض الوطن●
  عقد شراكات مع شركات و مقاوالت لتوفیر فرص الشغل والتدریب لفائدة الطلبة و الخریجین .●

  الباب الثالث : نظام العضویة بالجمعیة

  الفصل السادس : شروط قبول العضویة
  و هي كتالي :

  اإلهتمام بأهداف الجمعیة و العمل على تطویرها و إحترام قرارات المكتب المسیر .●
   كل خریج من المدرسة  الوطنیة للعلوم التطبیقیة بالحسیمة، یعتبر عضوا في الجمعیة دون الحاجة إلى تقدیم طلب .●
   أداء واجب االنخراط السنوي بعد تقدیم طلب للمكتب المسیر بالنسبة لطلبة المدرسة الوطنیة للعلوم التطبیقیة●

 بالحسیمة أو أي شخص خارج المؤسسة بیدیه المساهمة في تحقیق أهداف الجمعیة .

  الفصل السابع : شروط إسقاط العضویة
  تسقط العضویة  بأحد األشكال التالیة:

  إستقالة العضو أو انسحابه من الجمعیة بسبب ظروف خاصة .●
  اإلقالة الصادرة من المكتب المسیر لكل عضو لم یلتزم بالقوانین المنظمة للجمعیة أو أساء لسمعتها أو  ألحد●

 أعضائها أو عرقل سیر األنشطة و المشاریع المبرمجة .
 إقالة كل من ینخرط بالجمعیة من أجل خدمة مصالح سیاسیة.●

  الفصل الثامن : شروط العضویة بالمكتب المسیر
 و هي كتالي:

  لكل عضو عامل طالب بالمدرسة الوطنیة للعلوم التطبیقیة بالحسیمة الحق في الترشیح  لعضویة المكتب ،و كذا●
 المشاركة في عملیة التصویت  خالل جلسات الجمع العام التي ینظمها المكتب مع مراعاة مقتضیات الفصل

  "الحادي عشر"
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  لكل  عضو عامل  خریج  من المدرسة الوطنیة للعلوم التطبیقیة بالحسیمة الحق في الترشیح  لعضویة المكتب●
 ،و كذا المشاركة في عملیة التصویت  خالل جلسات الجمع العام التي ینظمها المكتب مع مراعاة مقتضیات

  الفصل  "الحادي عشر"
  لكل أستاذ بالمدرسة الوطنیة للعلوم التطبیقیة بالحسیمة الحق في الترشیح للعضویة بالمكتب كمستشار●

 والمشاركة في جمیع األنشطة التي تنظمها الجمعیة .

  الباب الرابع : أجهزة الجمعیة واختصاصاتها

 الفصل التاسع :  یتكون مكتب الجمعیة من األجهزة التالیة :

   الجمع العام :  یعتبر الجمع العام أعلى هیئة تقریریة و یتكون من الفعالیات الفردیة ، المحلیة و الوطنیة
 

 مكتب مسیر للجمعیة  : مكون من أعضاء   یفرزه  الجمع العام خالل كل سنة أو خالل جمع عام إستثنائي یقرره المكتب
  المسیر للجمعیة بناءا على مقتضیات الفصل  "الحادي عشر"   من هذا القانون إذا اقتضى األمر ذلك

 
 اللجان التنفیذیة الفاعلة :

 أعضاء المكتب المسیر للجمعیة و هم حسب مهامهم كاآلتي:
 

 الرئیس:  یترأس اجتماعات المكتب و ینسق مختلف أعماله و یصادق على قراراته  و له نائبین یساعدانه و یقومان مقامه
 في حالة غیابه.

 
 أمین المال : هو الذي یسهر على جمیع االشتراكات والتبرعات وضبط الحسابات و تأدیة المصاریف العادیة و ینجز

 التقاریر المالیة كما یفتح حسابا بنكیا أو بریدیا باسم الجمعیة. ویضبط كل هذه العملیات في ملف خاص و یلتزم بالحفاظ
 على األوراق و كشوف الحساب البنكي و لألمین نائب یساعده و یقوم مقامه عند غیابه بتفویض مكتوب من طرفه.

 
 الكاتب العام : مكلف باألنشطة اإلداریة، یهیئ التقاریر والمحاضر، إنجاز المراسالت وفحص البرید اإللكتروني أو العادي

 وإشعارالمكتب بالواردات والصادرات  و له نائبین یساعدانه و یقومان مقامه في حالة غیابه.
 

 المستشارین:  ینفذون قرارات المكتب ویقومون بدور االستشارة.
 و لدى الرئیس و نوابه والكاتب  ا لعام و نوابه كامل الصالحیة في تمثیل الجمعیة لدى السلطات و كذا التوقیع على مختلف

 الوثائق ما عدا الوثائق المالیة.
 

 الفصل العاشر: لجان الجمعیة
 

 لجنة المنتدى السنوي(Forum ENSAH Entreprise): مهمتها اإلشراف على التحضیر للمنتدى و السهر على
 نجاحه

 
 لجنة األنشطة : تشرف على مختلف األنشطة بما في ذلك الدورات التكوینیة و الندوات و الورشات و غیر ذلك.

 
 لجنة اإلعالم : مهمتها التنسیق و ربط التواصل مع مختلف الفاعلین و الجهات و كذا السهر على كل ما یتعلق بالموقع

 اإللكتروني و كذا مواقع التواصل االجتماعي.
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  اللجنة القانونیة  : مهمتها متابعة أنشطة األعضاء واقتراحاتهم والبث في القضایا التأدیبیة التي تهم المنخرطین واألعضاء
 داخل الجمعیة.

 كل لجنة یترأسها منسق مهمته ترأس اجتماعات اللجنة و السهر على حسن سیر العمل و یتوجب علیه تقدیم تقریر
  للمكتب.

 یمكن للجمعیة عقد شراكات مع جمعیات اخرى او حتى االلتحام في اطار تنسیقیة جمعیات لها نفس األهداف كما یمكن
 إنشاء فروع للجمعیة تتمتع هذه الفروع بالصالحیات و المهام و الحقوق المنوطة لجمعیة "خریجي المدرسة الوطنیة للعلوم
 التطبیقیة بالحسیمة " في أماكن تواجدها على أن یعرض هذا الطلب على الهیئة اإلداریة لجمعیة خریجي المدرسة الوطنیة

  للعلوم التطبیقیة بالحسیمة للموافقة علیه.
 
 
 

 الباب الخامس : تجدید المكتب المسیر
 

 الفصل الحادي عشر : ینعقد الجمع العام العادي مرة كل سنة في األسبوع األول من نونبر یصادق فیها على
 التقریرین األدبي و المالي و انتخاب أعضاء المكتب  المسیر  وفي حالة عدم المصادقة یشكل الجمع العام لجنة لمراجعة

 التقریرین األدبي والمالي ویحدد موعدا جدیدا للمناقشة.
 

 الفصل الثاني عشر: لدى رئیس المكتب المسیر الحق في والیتین فقط على التوالي مدة الوالیة سنة واحدة.

 الفصل الثالث عشر:  عند استقالة الرئیس وحده تسند المهام إلى نائبه األول إلى حین انعقاد الجمع العام المقبل.

 الفصل الرابع عشر:  استقالة ثلثي  (3/2) أعضاء المكتب أو استقالة الرئیس و نائبه األول تؤدي إلى استقالة  المكتب
 بأكمله ویجب حینئذ على بقیة األعضاء في اجل محدد ال یتعدى 15یوما أن یدعوا الجمع العام إلى االنعقاد في دورة

 استثنائیة   لتشكیل مكتب مسیر جدید.

 الفصل الخامس عشر:  یكون الجمع العام مستوفیا نصابه القانوني إذا حضر نصف (1/2) األعضاء العاملین فإن
 تعذر ذلك یؤجل إلى تاریخ آخر یحدده الحاضرون یعقد الجمع العام بمن حضر ویتداول في جدول األعمال.

 الفصل السادس عشر:  ال یعدل القانون األساسي إال من قبل الجمع العام العادي أو االستثنائي أو بطلب من المكتب
 المسیر أو ثلثي (3/2) األعضاء

  الباب السادس : مداخیل الجمعیة وممتلكاتها
 

 الفصل السابع عشر:  تتكون موارد الجمعیة من  :
  واجبات االنخراط و التي تتحدد في خمسون درهما فما فوق●
   اإلعانات و المنح التي تمنحها إیاها السلطات العمومیة والمجالس المنتخبة●
  إعانات القطاع الخاص و التمویالت●

4 



  المداخیل الناتجة عن توظیف أموال الجمعیة في كل مشروع من شأنه تطویر وتحسین أداء الجمعیة●
  المساعدات التي یمكن أن تتلقاها الجمعیة من جهات أجنبیة او منظمات دولیة مع مراعاة مقتضیات الفصل 32●

 مكرر من ظهیر الحریات العامة
  المداخیل الناتجة من مختلف نشاطات الجمعیة●

 الفصل الثامن عشر:  تودع أموال الجمعیة في مصرف معترف به قانونیا باسم الجمعیة.

 الفصل التاسع  عشر:   تصرف أموال الجمعیة في سبیل تحقیق غایاتها و ذلك وفقا للفصول المحددة في القانون
 الداخلي

  الباب السابع :  مقتضیات عامة

 الفصل العشرون:  ال تحل الجمعیة إال بموافقة ثلثي أعضاء الجمعیة وتعیین لجنة من بین أعضائه تقوم بتصفیة
 حساباتها و تحویل ممتلكاتها المنقولة والغیر منقول إلى " مكتب الطلبة BDE بالمدرسة “  طبقا لما هو وارد في الفصل

  37 من الظهیر الشریف  الذي ینضم حق تأسیس الجمعیات

 الفصل الواحد وعشرون :  یقوم أعضاء المكتب بمهامهم تطوعیا غیر أنه یمكن للذین أسند إلیهم القیام ببعض
 المهام الخاصة في نطاق أنشطة الجمعیة استرجاع ما أدوه من مصروفات التنقل واإلقامة بعد تقدیمهم الوثائق المثبتة لذلك

 الفصل  الثاني وعشرون :   یدخل هذا القانون حیز التنفیذ ابتداء من تاریخ المصادقة علیه من طرف الجمع العام
 التأسیسي و إیداعه لدى السلطات المحلیة
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 القانون الداخلي لجمعیة  "خریجي المدرسة الوطنیة للعلوم

 التطبیقیة بالحسیمة "
 
 

  یستمد القانون الداخلي مرجعیته القانونیة واألخالقیة من مقتضیات فصول القانون األساسي . ومن
 مبادئ التعاون ، الشفافیة  والعطاء المستمر التي یعتمدها العمل الجمعوي الناجح .

 

  الباب األول: العضویة

 الفصل 1:إن أي إخالل بمبادئ ومنطلقات القانون الداخلي و بقوانینه یعد مخالفة یعاقب علیها.

  

 الفصل 2 : على جمیع أعضاء مكتب الجمعیة، و منخرطیها احترام القانون الداخلي لضمان استمراریة
 أنشطة الجمعیة في جو خال من الشوائب والمعیقات .

  

 الفصل 3: ال یعدل وال یلغى هذا القانون إال بقانون آخر یصادق علیه أعضاء المكتب باألغلبیة.

  

 الفصل 4: یمنع على أي عضو "تسریب أخبار وبرامج الجمعیة خارج قرارات المكتب". كما أنه
 الیسوغ له بحال من األحوال اإلشهار بالمشاكل الداخلیة والخالفات بحیث كل الخالفات السائدة تحل

 داخل " إطار المكتب في جو دیمقراطي"

  

 الفصل 5: إن أي تصرف مشابه لما ورد في الفصل 4، من شأنه أن یثیر صاحبه البلبلة وأن یساهم في
 اإلساءة إلى سمعة الجمعیة, یعرض صاحبه للمسائلة واإلجراءات التأدیبیة، من إنذار وطرد ما لم یكن

 للفعل أثر خطیر، بغض النظر عن باقي المتابعات ( الفصل 10 / فقرة 4 / من ق .أس )

  

 الفصل 6: إن تركیز ممتلكات الجمعیة تبقى تحت سلطة وتصرف أعضاء المكتب كل حسب
 اختصاصاته، من ملفات ووثائق، ومعدات، وآالت، وصور، وغیرها..
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  الباب الثانــــي: مالیة الجمعیة

 الفصل 7: یجب على أمین المال التصریح بمیزانیة الجمعیة , من مداخیل , ومصاریف والباقي في
 صندوقها, أثناء كل اجتماع للمكتب أو قبل الشروع في أي نشاط تقوم به الجمعیة، مستقبال.

 

 الفصل 8 : یتعین على أعضاء الجمعیة  في حالة انعدام المال بصندوق الجمعیة، أن یساهموا على
 الجمعیة من مالهم الخاص كل حسب استطاعته إلنجاز النشاط حسب معامالت یتم تسجیلها في  سجل

 المیزانیة

 

 الفصل 9 : یجب على أمین المال أو من یكلفه هذا األخیر بإحضار سجل المیزانیة ,أثناء كل اجتماع
 لیتمكن أعضاء المكتب من االطالع علیه وأن یتضمن خانات المصاریف وكذا المداخیل الفعلیة، ونوع
 العملیات البنكیة وتواریخها، رفقة الكشوفات البنكیة التي یحتفظ بها أمین المال لنفسه تفادیا ألي لبس.

 

  الفصل 10 : یمكن للجمعیة حفظ أموال نوادي المدرسة الوطنیة للعلوم التطبیقیة بالحسیمة بمصرفها البنكي حسب
 معامالت مالیة مكتوبة یوقع علیها أمین مال الجمعیة أو نائبه بتفویض مكتوب منه و رئیس النادي وأمین ماله.

 

 الفصل 11 : كل عضو أستلم أي مبلغ من مكتب الجمعیة أو من أمینها یوقع في سجل المیزانیة .مع
   تحدید تاریخ أیة عملیة للصرف أو النفقة .

 

 الفصل12 : إن تالعبات أعضاء المكتب أو المكلفین بإدارة الشؤون المالیة والمصاریف معرضین
 للمحاسبة والمسائلة، و تجري هذه المحاسبة داخل اجتماعات المكتب بحضور اللجنة القانونیة.

 

  الفصل 13 : كل معدات أو ممتلكات الجمعیة تقید بسجل الممتلكات ویكون رهن إشارة كل أعضاء
 المكتب كلما دعت الضرورة لذلك.

 

 الفصل 14 : إن أي تزویر للحسابات المالیة أو غش في الفاتورات یحال القائم بمثل هذه التصرفات على
 (اللجنة القانونیة) للنظر فیها.
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  الفصل 15 : على جمیع أعضاء الجمعیة اإلدالء بنسخة من أي معاملة (وثیقة)  داخل او خارج الجمعیة
  إلى الكتابة العامة

 

 الباب الثالث  : اللجان  والضبــــط

 الفصل 16 :  یحدث بمقتضى هذا الفصل  اللجان  التالیة :

 لجنة المنتدى السنوي  : مهمتها اإلشراف على التحضیر للمنتدى و السهر على نجاحه

 لجنة األنشطة  : تشرف على مختلف األنشطة بما في ذلك الدورات التكوینیة و الندوات و
 الورشات و غیر ذلك.

 لجنة اإلعالم :  مهمتها التنسیق و ربط التواصل مع مختلف الفاعلین و الجهات و كذا السهر على
 كل ما یتعلق بالموقع اإللكتروني و كذا مواقع التواصل االجتماعي.

  اللجنة القانونیة  : مهمتها متابعة أنشطة األعضاء وتختص في البث في مخالفات األعضاء .

 الفصل 17 :  یحدث بمقتضى هذا الفصل مایلي :

 سجل المیزانیة, ویتحدد دوره واختصاصه حسب ماهو وارد في الفصل  10 من القانون الداخلي .

 یحق ألي عضو نشیط أن یمارس مهام اللجان في حالة الضرورة.

 الفصل 18 : یحدث بمقتضى هذا الفصل مایلي :

 سجل الممتلكات, ویتحدد دوره واختصاصه حسب ماهو وارد في الفصل 11 من القانون الداخلي  .

  

  البـــاب الــرابع : االنضباط و التعـــامل

 الفصل 19 :  نظرا لألهداف السامیة والنبیلة التي یهدف إلیها العمل الجمعوي فان أي سلوك أو تصرف
 صادر من أي عضو یمیع سمعة الجمعیة أو یقلل من احترامها أو یقلص من شعبیتها وحیویتها,

 وتاریخها, وأخالقها الطیبة, فإن اللجنة القانونیة لها الحق في إقالته بعد البث في شأنه.

  

  (التعاون والشفافیة والعطاء المستمر).الفصل 20: على جمیع األعضاء احترام شعار الجمعیة:

 إمضاء:إمضاء:
 الكاتب العامالرئیس 
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