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 18/12/2017  1  الئحة املوارد البشرية

  قدمة: امل
ىدف هذه الالئحة  ألجر اوالتوظيف،  العاملة القوى  تحديد سياسات واجراءات املوارد البشرية املتعلقة بتخطيط إ

  الحكومية.اإلجراءات يف السفر، بيئة العمل، و االداء، التعويضات ومصار والبدالت، اإلجازات، تقييم والعالوات

  الباب األول: التعريفات
ر ذلك: ى غ ي هذه الالئحة املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ع   يكون للكلمات التالية حيثما وردت 

  الجامعة:   جامعة فهد بن سلطان.
  الجامعة: إدارة وكيل الجامعة.أو مدير 

رنامج.  ا ال   الكلية:  الكلية األكاديمية ال يطرح ف
   عضو هيئة التدريس:  أستاذ.أو  يعمل ويشغل وظيفة محاضر، مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، من كل
ي الوظائف اإلدارية من كل ن، أو  يعمل  املالية (مدير، منسق، سكرتاريا، محاسب، شؤون موظف

ريات، وكل ما رات ومساعدي البحث والتدريس). مش ي املخت  يتعلق بالقضايا املالية واإلدارية ومشر
  املوظف اإلداري:

ي الوظائف الخدماتية والذي تتطلب طبيعة عمله الدوام بورديات و  من كل ل العطأثناء يعمل 
  الرسمية ويشمل العمال والفنيون والعاملون بدوائر الخدمات، واألمن، والحركة.

 خدمات:موظف ال

  املدراء:  الدوائر.أو  مدراء الوحدات
ي الوظائف االدارية والخدماتية. من كل    املوظف:  يعمل 

ن. أعضاءالعاملون املتعاقدون مع الجامعة ويشمل جميع    املتعاقد:  هيئة التدريس واملوظف
ي لوحة االعالنات الرسمية.   الئحة تنظيم العمل:  الالئحة املعتمدة من وزارة العمل للجامعة واملنشورة 

ن الجامعة واملتعاقد. رم ب   عقد العمل:  العقد امل
ي العقد.  ائه املثبت واملحدد    عقد محدد املدة: عقد العمل الذي يبدأ سريانه من تاريخ مباشرة العمل وح تاريخ ان

ي النظاميـة الـواردة عقد العمل الذي يبدأ سريانه من تاريخ مباشرة العمل وينته بموجـب الطرق 
ن فقط).   نظام العمـل السعودي (للسعودي

ر محدد املدة:   عقد غ

ن بصفة أعزب.       عقد أعزب:  عقد الوافد املع
وج. ن بصفة م وج:  عقد الوافد املع   عقد م

مقاطعة و والية ودولة كما هو منصوص عليه بعقد من مدينة و  للمتعاقد الدائمة اإلقامةبلد 
  العمل.

  بلد التعاقد:

  :االُسرة أفراد  .االُسرة أفرادجميع 
ن من /زوجة ى كفالته ويقيمون أو أبناء زوج واثن وج ممن هم ع بنات املتعاقد الوافد بعقد م

ر من  ى ان ال يتجاوز سن األ  180باململكة ألك الذكور الثامنة عشرة بناء يومًا بالسنة التعاقدية ع
  بالتقويم امليالدي.

 االُسرة أفراد
  :املُنتفعون 

رة مماثلة وملرة واحدة فقط تسعون يومًا تبدأ من تاريخ مباشرة العمل ويمكن تمديدها  موجب بلف
ن الجامعة واملتعاقد.إتفاق    كتابي ب

رة التجربة:   ف

ي ويتضمن األجر االساس باإلضافة  ىويع األجر الفع   األجر:  البدالت. إ
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  البدالت:  )، بدالت اخرى.نقدي أو  (عيبدل املواصالت، بدل السكن 
:  سكن وظيفي مؤثث بموجب اإلمكانيات املتاحة والسياسات املتبعة.   السكن العي

  بدل السكن:  بدل نقدي يدفع شهريًا وفق السياسات املتبعة بالجامعة.
رة خروج وعودة مفردة رات:  متعددة.أو  تأش   التأش

  التقويم:  بالجامعة.التقويم امليالدي املعمول به 
ا و  ر الرعاية الصحية ملنسوب ن:  اسرهم. أفرادالشركة ال تتعاقد معها الجامعة لتوف   شركة التأم

  املدير املباشر:  .املتعاقدرئيس القسم الذي يتبع اليه أو  مدير الدائرةأو  مدير الوحدةأو  عميد الكلية
ن الط و  راك التأمينات االجتامصاريف التأم  إلقامةاماعية للمتعاقد ورسوم إصدار وتجديد ش

رات وأية رسوم اخرى تدفعها الجامعة عن املتعاقد و    .ُاسرته أفرادورسوم التأش
الرسوم واملصاريف 

  اإلدارية:

 والتوظيف العاملة القوى  تخطيطالباب الثاني: 
م الجامعةدف  ن. تعطب الشواغرمللء  وتل ن املؤهل ن األولوية  الجامعة يأفضل املرشح ن للبالتعي ن امرشح لسعودي

م امل ن ت املطلوبةؤهال ممن تتوفر لد ن املؤهل ن السعودي تلجأ و  .الجامعة خارجمن ، ومن ثم تعطى األولوية للمرشح
ىالجامعة  ن املتاحةظائف للو جانب األ  إستقدام إ ر السعودي ن اي حال عدم توفر املؤ  لغ . سعودينلهالت املطلوبة للمتقدم

ية لجميع ممارسات التوظيف. ي أن تمتثل عملية االختيار لقانون العمل السعودي واملبادئ التوج   ومع ذلك، ينب

ن تخطيط القوى العاملة ول:الفصل األ    للموظف
 سلتعك ستمراربإ الوظيفي الوصف بتحديث اء الدوائر ر مد مع بالتنسيق البشرية املوارد مدير يقوم

رات ى سنويا دورية مراجعة إجراء الضروري  ومن. الوظيفة مسؤولية ي التغي  هناك كان كلماأو  األقل ع
ر رأو  التنظيم الهيكل ي تغي   العمل. واجبات ومسؤوليات وصالحيات ي تغي

  )1املادة (

مع  ائرةللدمستويات التوظيف السنوية املطلوبة خطة توظيف سنوية تحدد  بإعداد الدائرةمدير كل  يقوم
ن واالحتياجات املتوقع ن الحالي راتيجية و وفقًا  ةتفاصيل املوظف طرق لاللهيكل التنظيم والخطة االس

رحة  .مللء الشواغر املق

 )2املادة (

رحةطرق ال املدراء املعنيون  حدديُ  ي النقل من خالل( مللء الشواغر املق ي التوظيفأو  الداخ  أو املح
ي ى ا املعمول  الحكوميةاألنظمة  مختلف مراعاة مع) الخار ي بموافقة ا ع املدراء ن يتم النقل الداخ
  .الجامعة إدارةو  املعنيون 

  )3املادة (

ى مدير  ىبعد ذلك تقديم طلب توظيف  الدائرةيجب ع  ماملسمدير املوارد البشرية. يجب أن يتضمن  إ
رة ، مهارات ، إلخ) وتاريخ الحاجة يالوظيف ى، وصف الوظيفة، املؤهالت املطلوبة (درجة ، خ   .وظفامل إ

  )4املادة (

مع الخطة الجامعة. وتج إدارةها من قبل إعتماديقوم مدير املوارد البشرية بإعداد خطة القوى العاملة و 
راتمواصفات الوظائف فيما يتعلق باملؤهالت و  الشاغرةالوظائف بقائمة   عة.وتواريخ البدء املتوق ،والخ

 )5املادة (

ى املوافقة عند ون الشؤ  إدارة مع بالتنسيق البشرية املوارد مدير يقوم السنوية، العاملة القوى  خطة ع
انية اإلدارية واملالية إلعداد ر الربع ي التوظيف م ن لا الشواغر لجميع الدراس العام اية من األخ  يتع

ي، العام ي ملؤها ى التقرير هذا ويقدم التا ي الجامعة واملدير إدارة إ  ي معةللجا املوازنة العامة إلعداد املا
  عام. كل من الثالث الربع اية

  )6املادة (
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نالفصل الثاني:  ن املوظف    تعي
ا  أعضاءلجنة توظيف سنويا وتتكون من خمسة مجلس الجامعة  شكليُ  مدير املوارد وتشمل بعضوي

  الشاغرة. يفةالوظالدائرة املع بالبشرية ومدير 
  )7املادة (

ى ي ياملوارد البشرية مسؤول إدارة تتو ي ذلك اإلعالن ع الجامعةة تنسيق جميع أنشطة التوظيف  ن بما 
  التوظيف.

  )8املادة (

، الشاغرةالوظائف  اً حددم تبدأ عملية التوظيف بإعالن مدير املوارد البشرية عن الوظائف الشاغرة
روني لاالطلبات، الر  الستقبالآخر موعد  املباشرة،متطلبات الوظيفة، تاريخ  لب وظيفة، طتقديم بط االلك

ى ل ساخناً  وخطاً  دف عملية التوظيف ُك  ستفسارات.أل اإلجابة ع ال من املصادر الداخلية يجب أن تس
ي: ى النحو التا   والخارجية ع

روني، والنشرات الخاصة باملوقع يُ املصادر الداخلية:   )أ ريد اإللك نشر اإلعالن داخلًيا من خالل ال
روني للجامعة.   اإللك

دفة مثل الصحف واملجالت،يُ صادر الخارجية: امل  )ب ي وسائل اإلعالم املس وق صند نشر اإلعالن 
رونية  املوارد البشرية، رها املهنية، و لجمعياتلاملواقع اإللك ائل من وس وكاالت التوظيف وغ

  اإلعالم املناسبة.

  )9املادة (

ى  ىاملوارد البشرية تقديم جميع الطلبات ذات الصلة  إدارةيجب ع ائب لجنة التوظيف إ  يعد املوعد ال
  .الستقبال الطلبات

  )9املادة (

ي: ى النحو التا   يتم تقييم طلبات التوظيف ع
وإعداد قائمة  إن لزم ذلك، املقابالت إجراءو الطلبات  وتقييممراجعة بتقوم لجنة التوظيف   )ج

نبا نالسعودين  ملرشح ن حسب تعيباللذين تو اللجنة  ،، إن وجدتاملؤهل م مرتب
  .فضليةاأل 

ن  منملء الشاغر  تعذر  إذا  )د ن املؤهل ن، متاح وكان الشاغرالسعودي ر السعودي يقوم مدير  لغ
ىتقرير  بإعداداملوارد البشرية  ع بالتنسيق م من خارج اململكة التوظيفلبدء  وكيل الجامعة إ
 عداد قائمةإو  ،املقابالت إجراءو الطلبات  وتقييممراجعة ب بحيث تقوم اللجنةلجنة التوظيف 

ن األجانب با نملرشح ن حسب األ باللذين تو  ،، إن وجدتاملؤهل م مرتب   .فضليةتعي

  )10املادة (

ن إتخاذ الجامعة ب إدارةتقوم  قة وبمواف البشرية املوارد إدارة قبل من العمل عرض إصدار يتمو قرار التعي
  الجامعة. إدارة

  )11املادة (

ى  ي اإلدارية لضمان اإلجراءات ة يسؤولماملوارد البشرية  إدارةتتو ن بالعمل  توقيع العقد وإلتحاق املع
  الوقت املناسب.ب الجامعة

  )12املادة (

املباشرة الفعلية للعمل بموجب كتاب مباشرة  من تاريخإعتبارًا يسري عقد العمل للمتعاقدين محليا  )أ
ىعمل يصدر من املدير املباشر موجه    دائرة املوارد البشرية. إ

ىفيه  يصل الذي من التاريخإعتبارًا  من خارج اململكة للمتعاقدين يسري عقد العمل  )ب  يكون و  اململكة إ
  العمل. لقانون وفقًا  العمل لبدء متاحا

  )13املادة (
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رة التجربة    الفصل الثالث: ف
اء يحق للجامعة  رةاملتعاقد خدمة إ ي خالل ف ر أداءه أن الجامعة وجدت حال التجربة  وخالف  مرض غ

ى توصية مديره املباشر. ذلك يتم تثبيته بناءً    ع
  )14املادة (

  الفصل الرابع: نقل الكفالة
ى يتوجب  )أ  للجامعة وذلك قبل كفالته نقل جميع متطلباتتعاقد من داخل اململكة أن يتم امل ع

  مباشرته للعمل.
ر رسومالكفالة و  بنقل املتعلقة املصاريف جميع الجامعة تتحمل  )ب  كتبم يفرضها ال املهنة تغي

  العمل.

  )15املادة (

  املتعاقدينالفصل الخامس: ملف 
مللف ن يحتوي اآمن وسري، ويجب أي مكان  لكل من منتس الجامعةتحتفظ دائرة املوارد البشرية بملف 

ي ى التا   :ع
  األساسية املعلومات نموذج  )أ

ن  )ب   والعقود التعي
  الجنسية وثائق  )ج
  املؤهالت العلمية واملعادالت  )د
  الدورات التدريبية  )ه
رات العملية  )و   الخ
  التوظيف واملباشرة  )ز
رقيات  )ح    الزيادات/  ال
  األداء تقييم  )ط
  والطعون  التظلمات  )ي
 تأديبية إجراءات  )ك
اء  ئقوثا  )ل   الخدمةإ

  )16املادة (

  عامةأحكام الفصل السادس: 
ى األفضلية املؤهلون  السعوديون  املتعاقدون  منحيُ  ر املتعاقدين ع ي حال ت غ رقية  ي ال ن  كافؤ السعودي

  املؤهالت.
  )17املادة (

ن    )18(املادة   من الجامعة. فصله تمأو  إشعار  دون  الذي انقطع عن العمل املتعاقدال يجوز إعادة تعي
ريُ    )19املادة (  .تعيينه إعادة تاريخ من جديدًا متعاقدًاالذي يعاد تعيينه  السابق املتعاقد عت
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  شروط العمل وظروفه: الثالثالباب 

  العمل أيام ساعات و  :ول الفصل األ 
نهيئة التدريس  عضاءالعمل أل أيام يكون عدد  ن االداري  ي، ويكون يومي األسبوعأيام خمسة  واملوظف

  الجمعة والسبت الراحة األسبوعية بأجر كامل.
  )20املادة (

ن ساعة أسبوعيا.   )21املادة (  تكون ساعات العمل للموظف اإلداري ثماني ساعات يوميا وبواقع أربع
ن أو  ثمانية ساعات يوميااسبوعيا وبواقع أيام الخدمات ستة  يوظفعمل مأيام يكون عدد  ثمان واربع

ى ثمأو  شريطة أال يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه ملدة ثالثة اسابيعساعة باألسبوع  اني أقل ع
ن ساعة أسبوعياأو  ساعات يوميا   .ثمان وأربع

  )22املادة (

ن العمل ساعات ضخفتُ  ن خالل للموظف ىرمضان  شهر املسلم   )23املادة (  .يوميا ساعات 6 إ
ى  ي حال اإل تابي من كإذن أخذ  املتعاقديتوجب ع ي الحضور أو  ستئذانمديره املباشر  ر    )24املادة ( العمل. ىإالتأخ

ن ي للموظف   الفصل الثاني: العمل اإلضا
ي العمل مستويات بأدنى الجامعة تحتفظ ا ال اإلضا ي لعملل التخطيط والدفع ويتم. العمل يتطل  اإلضا

نوفقًا    نظام العمل السعودي. وإجراءات لقوان
  )25املادة (

ي، فإنه يجب ان يكون بموجب تكليف كتابيبالعمل اإل  ي حال تكليف املوظف روني مأو  ضا وجـــــه له إلك
ى عدد الساعــات اإلضافية وعــــدد  الجامعـة إدارةصادر عن املدير املباشر وموافق عليه من قبل  مشتمال ع

ا ، ويتقا املكلف مقابل كل ساعة إاملطلوبةيام األ  من  % 50ضافية اجرا يوازي أجر الساعــة مضافا إل
  ) من نظام العمل السعودي. 107األجر االساس وفق نص املادة ( 

  )26املادة (

ى للحصول  مؤهال املوظف يكون  ،ةمن هذه الالئح )26املادة (أحكام  مراعاة مع ي أجر ع ر عمل إذا إضا  أك
ي املواد (   .ةمن هذه الالئح )23) و (22و () 21من ساعات العمل املحددة 

  )27املادة (

ر عن العمل:إحتساب    ساعات التأخ
ر عن الدوام شهرياً يُ   )أ   .خصم عمل يوم كامل ملجموع ثمانية ساعات تأخ

ي يُ   )ب ر عن الدوام زيادة عن عدد الساعات الواردة  خصم عمل يوم كامل ملجموع ست ساعات تأخ
  (أ).

ي (أ) خصم عمل يوم كامل لكل اربع يُ   )ج ر عن الدوام زيادة عن عدد الساعات الواردة  ساعات تأخ
  و (ب).

ى املغادرات قبل أحكام تسري   )د اء هذه املادة ع رسم بموجب إذن الدوام بدون أثناء الدوام و إن
  .من هذه االئحة )24املادة (أحكام 

  )28املادة (

ى  ةمن هذه الالئح) 27و  26( املوادأحكام ري ال تس املدراء ورؤساء االقسام ومن هيئة التدريس و  أعضاءع
  .ُحكمهمي 

  )29املادة (
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  ة العملـ: بيئالرابـعالباب 

  املتعاقدمسؤوليات  الفصل األول:
ى يجب ام  املتعاقد ع ن الداخلية باللوائحاإلل   )30(املادة  الجامعة. ي العمل وقوان

ى  يجب  )أ   التقيد بالتعليمات التالية: املتعاقدع
رام التعاون مع الزمالء بالقسم واألقسام األخرى ب -1    .متبادلإح
 املوكلة له من قبل مديره املباشر. الجامعة مهام ألداء العمل بساعات التقييد -2
ام  -3 راإلل  .أي إصابات وقوع تجنب أجل من السالمة إرشادات وتنفيذ العمل ي الوقاية بتداب
ى الحفاظ -4 ا الجامعة أصول  ع  .للعمل الرسم فحسب ستخدامهاوإ ومعدا
 .حدود عمله ضمن واألداء السلوك حسن ضمان مراعاة -5
ن و  -6  املتبعة داخل اململكة العربية السعودية.األنظمة التقيد بالقوان

  : القيام باألمور االتية للمتعاقدال يحق كما   )ب
  سلطته بالعمل.إستخدام  إساءة -1
 .وجيه سبب دون  أخرى  أعمال ي للتدخل نفوذهإستخدام  -2
رأو  مباشر  بشكل بول قُ  -3  .الرشاوى أو  األقساطأو  الهدايا مباشر غ
اء  وبعدأثناء  الواقع ضمن مسؤوليته،أو  أسرار العمل املسند إليه عن الكشف -4  خدمةإن

 .املوظف بالجامعة
 .الجامعة موافقة دون  أخرى  مؤسسة لصالح العمل -5
مإستخدام  -6  .شخصية أعمالأو  ألي مزايا املدراء ملوظف
 .العمل موقع خارج العمل بوثائقحتفاظ اإل  -7
ى بمعلومات اإلدالء -8  . اإلعالم وسائلأو  الصحافة إ
ى الحصول  دون  سلطان بن فهد بجامعة تتعلق مقاالت كتابةأو  محاضرات إلقاء -9  موافقة ع

 .الجامعة من مسبقة
 .الجامعة موافقة دون  تجاري  نشاط أي بدء -10
 العالمات.أو  السدادأو  التوسط للطالب بالتسجيل -11

 )31املادة (

 الشكاوي واملظالم :الفصل الثاني
ره إجراءأو  سلوك يتقدم ملديره املباشر بشكوى كتابية ضد أن للمتعاقد يحق ر يعت ن  عادل وخالل غ اسبوع

ى أدى الذي إصدار القرارأو  من وقوع الحادث مدير مع العميد/ شكواه مناقشة له التظلم. كما يجوز  إ
ي حال كان املدير املباشر هو ذات  ي حال عدم تجاوب املدير املباشر للتظلم. و دير معميد الكلية/الدائرة 

تشكيل  ليتم الوكيلأو  دير الجامعةمل يتم رفع الشكوى الدائرة/الوحدة ولم يتعامل مع التظلم بشكل م 
 لك.القرار املناسبة حيال ذإتخاذ لجنة للتحقيق ورفع التوصيات و 

 )32املادة (
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  العقوبات والجزاءات  :الفصل الثالث
ى عقوبات فرضتُ  ال اكاتإ/ مخالفات  املتعاقد بسبب ع ا وطلب املسائلة  ن  ملتعاقدامن قبل التأكد م

ن رير والدفاع عن سلوكه كما يتع ى للت خمسة  غضون  ي املرتكبة باملخالفة املع املتعاقد إبالغ الجامعة ع
و إذا( العقوبة وفرض يوماً  عشر

ُ
ن بغضون ) ا أ   .املخالفة إثبات من يوماً  ثالث

  )33املادة (

ى تعليمات وزارة العمل فقد تم بناًء   جدول  عرض الالئحة الداخلية للجامعة وال تتضمنإعتماد ع
ا وافقت ال والغرامات املخالفات مدير دائرة  ولدىمخالف للعمل  إجراءأو  ي سلوكأل  العمل وزارة عل

رأو  املوارد البشرية صالحيات تعديل الالئحة  والعقوبات ومن ثم أخذ املوافقة من املخالفات جدول  ي تغي
  بل وزارة العمل بذلك.قِ 

  )34املادة (

  والبدالت والعالوات األجر الخامس:الباب 

  األجر والعالوات :الفصل األول 
ى يستند والتعويضات الرواتب نظام أن الجامعة تضمن ى دف ومتناسقة عادلة قواعد إ  جذبو  التنافس إ
ن أعضاء ن هيئة التدريس واملوظف   .وتشجيعهم املؤهل

  )35املادة (

ي يجب ان رة التأهيل متطلبات من األدنى الحد املتعاقد يستو ن ب لوصفوفقًا  والخ راتب، الوظيفة، ويع
رة والوظيفة. يتناسب معبما  املوارد البشرية، إدارة تحدده   املؤهالت والخ

  )36املادة (

ي أو  جراءاتمع مراعاة أي إ ا نظام العمل، تدفع للمتعاقدين بالعملة الرسمية للمملكة  ترتيبات ينص عل
ي اململكة.اعيد إمو  م عن طريق البنوك املعتمدة  ي حسابا   ستحقاقها، وتودع 

  )37املادة (

ي يوم العمل السابق.أو  يومي الراحة األسبوعيةوافق يوم دفع األجور  إذا   )38املادة (  عطلة رسمية يتم الدفع 
ا عالوات سنوية يتم تحديدها بناًء   )39املادة (  تقييم األداء السنوي. ىع للجامعة منح منسوب

ى  إذاالعالوة ستحقاق مؤهال إل  املتعاقديكون  ى مستوى جيد ع ي تقيميه الدوري ع وجب بم األقلحصل 
ريخ من تاأو  الجامعة، وذلك بعد م سنة كاملة من تاريخ مباشرة العمــــل إدارةنموذج التقييم املعتمد من 

ى العالوة السابقة.    حصوله ع

  )40املادة (

ى توصية املدير املباشر. املتعاقدالجامعة منح  دارةيجوز إل    )41املادة (  عالوة استثنائية بناء ع

  البدالت :الفصل الثاني
ى الحصول  للمتعاقد الوافد يحق   )42املادة (  .الئحة السكنأحكام بموجب  أثاث سكن و بدلأو  مؤثث سكن ع

ر ي بالحق الجامعة تحتفظ ن املواصالت توف  :التالية لالوسائ من بأي معمله ومكان املتعاقد إقامة مكان ب
ر  )أ ن املناسبة النقل وسائل توف   .العمل ومكان اإلقامة مكان ب

ي عقد العمل.  )ب   صرف بدل نقل شهري حسب ما يحدد 
  بوسيلة مواصالت. املتعاقديد تزو   )ج

  )43املادة (

  تتحمل الجامعة املصاريف التالية:
 .للمتعاقدرسوم التأمينات االجتماعية   )أ

ن. ُاسرته أفرادو الوافد  للمتعاقد اإلقامةرسوم إصدار وتجديد  )ب  املنتفع

  )44املادة (
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رات الخروج والعودة املنفردة وملرة واحدة عن كل سنة تعاقدية لكل من   )ج  املتعاقدينرسوم التأش
ن. أسرهم أفرادالوافدين و    املنتفع

ى إقامته مكان من الجامعة وسائل النقل ال توفرها يستخدم الذي للمتعاقد النقل دفع بدليُ  ال  مقر إ
  .هعمل

  )45املادة (

ي اإلجازات السنوية واإل بددفع ال يُ    )46املادة (  جازات بدون أجر.ل النقل 
  )47املادة (  ا.إذابمحأو  الذين توفر لهم الجامعة سكن بموقع الجامعة للمتعاقدين نقل بدل دفعيُ  ال

ر نوع العقد للوافد من أعزب  ىال يجوز تغي وج خالل السنة التعاقدية إ   )48املادة (  .م

  املزايا والتعويضات :الفصل الثالث
ي التعاوني، بكافة أحكام ، وفق ُاسرته أفرادو  للمتعاقد الطبية الرعاية الجامعة وفرتُ  مجلس الضمان الص

ى أن يتحمل  ن، ع ن تكلف املتعاقد الوافداملستشفيات واملستوصفات املعتمدة لدى شركة التأم ة التأم
ن. ُاسرته فرادأل  ر منتفع   غ

  )49املادة (

ن ُاسرته أفرادو  للمتعاقد يحق ن قائمة ي املدرج ي التأم ى الحصول  الص  ي رئةالطا الطبية الرعاية ع
ن املستشفياتأو  الستوصفاتأو  العيادات جميع   .املعتمدة لدى شركة التأم

  )50املادة (

ر واملستشفيات العيادات ي الط العالج حالة ي ن، شركة عتمدة لدىامل غ را تقديم يجب التأم  لفوات
ى الطبية األصلية والتقارير ي.وفقًا وتكون التغطية  البشرية دائرة املوارد إ ن الص   لوثيقة التأم

  )51املادة (

ن كافة   يناتللتأم العامة املؤسسة بالتأمينات اإلجتماعية وفقًا لقواعداملتعاقدين تقوم الجامعة بتام
  .اإلجتماعية

  )52املادة (

بعد انقضاء ) مائ ريال شهريًا لكل من موظفي األمن وُعمال النظافة 200يصرف بدل طبيعة عمل بواقع (
رة التجربة   .ف

  )53املادة (

رات وتذاكر السفر تأ: الرابعالفصل  ي ش  للمتعاقد الخار
ى تذاكر سفر  املُنتفعونأسرهم  أفرادالوافدين و  للمتعاقدينيحق  ية وعند السنو  لعقودهموفقًا الحصول ع

  اية الخدمة. 
 )54املادة (

رات للمتعاقد الوافد و امعة تذاكر السفر وتتحمل مصاريف إتمنح الج  ملُنتفعون ا ُاسرته أفرادستصدار التأش
ي:   حسب التا

 عون املُنتف ُاسرته أفرادللمتعاقد و التعاقد ألول مرة من خارج اململكة: تذاكر السفر (ذهاب فقط)   )أ
ي لبلد التعاقد.من اقرب مطار   دو

 ُاسرته أفرادالتعاقد ألول مرة من داخل اململكة: تذاكر السفر (ذهاب فقط) للمتعاقد و   )ب
 لهوية املقيم).وفقًا ( اإلقامةمن مكان  املُنتفعون 

ن من و  ُاسرته أفرادللمتعاقد و  إياب: تذاكر سفر ذهاب و السنوية جازةاإل   )ج ىاملنتفع ار اقرب مط إ
ي لبلد التعاقد.  دو

ي اتجاه واحد) عند   )د اء اية الخدمة: تذاكر سفر ( ىخدمته للسفر إن ي لبلد  إ اقرب مطار دو
ي اململكة ألي سبب من األسباب قرراملتعاقد إذاالتعاقد. ولن يمنح ذلك  لته نقل كفاأو  البقاء 

ى  جهة أخرى. إ

 )55املادة (
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ى بدل السفرليحق  ى املُنتفعون  ُاسرته فرادالسنوية له وأل  جازةلإل  لمتعاقد الوافد الحصول ع النحو  ع
ي:  التا
ي:وفقًا ردن: حسب الراتب االساس للمتعاقد من األ   )أ  للجدول التا

  السنوية (ريال) جازةمخصصات بدل السفر لإل   الراتب األساس (ريال)
ى  الحد االدنى   االبن املنتفع  الزوجة املنتفعة  املتعاقد  الحد االع

 4,999 1,000 1,000 100 
5,000 6,999 1,500 1,500 200 
7,000 8,999 2,000 2,000 250 
9,000 11,999 2,500 2,500 500 

12,000 14,999 3,000 3,000 750 
15,000  3,500 3,500 1,000 

ي الدول:  )ب ي من بلد التعاقد  ألقربمن قيمة تذاكر السفر،  %75يصرف  للمتعاقد من با مطار دو
شراء أو  قام بحجز إذااملنصوص عليه بعقد العمل، حسب متوسط سعر التذكرة السنوي 

 التذكرة بنفسه.
ىي حال عدم رغبة املتعاقد بالسفر   )ج  %50صرف بلد التعاقد املنصوص عيه بعقد العمل، يُ  إ

  حسب متوسط سعر التذكرة السنوي.من قيمة التذكرة 

  )56املادة (

ر ذلك. عملما لم ينص عقد الالسياحية منح تذاكر السفر للوافدين بالدرجة تُ   )أ ى غ  ع
ى املتعاقد الوافد تقديم طلب تذاكر السفر   )ب ى أو  ع من موعد  األقلبدل التذاكر قبل شهرين ع

  السنوية. جازةاإل 

  )57املادة (

ريات.تبدل يتم تحديد قيمة    )58املادة (  ذاكر السفر من قبل دائرة املش

   اإلجازات :السادس الباب

  اإلجازات السنوية الفصل االول:
رم مع الجامعة وال تحدد  إجازة يستحق املتعاقد ن بتفاق وفق اإل جازةاإل أيام سنوية وفق العقد امل

ن بحيث ال يقل عن   .يوم بالسنة 60يوم وال يزيد عن  21الطرف
 )59املادة (

ا خالل إستثناء ب الفعلية املتعاقد جازةاإل أيام حسب العطل الرسمية من ال تُ   الفصل إجازةما يقع م
ي  عضاءالصيفي أل  رات ومساعدي البحث والتدريس ومن  ي املخت  .ُحكمهمهيئة التدريس ومشر

 )60املادة (

ى اث عشر شهر. جازةاإل أيام إستحقاق الشهرية بقسمة  جازةحسب مستحقات اإل تُ    )61املادة (  بالسنة ع
رة التجربة. جازةالتمتع باإل  ال يحق املتعاقد   )62املادة ( السنوية إال بعد انقضاء ف

ى  جازةالسنوية قبل موعد اإل  جازةخطة اإل  بإعداد يقوم املدير املباشر للمتعاقد بمدة ال تقل عن شهرين ع
  الجامعة. إدارةها من قبل مدير املوارد البشرية وإعتمادأن يتم 

  )63املادة (

ا يتمتع املتعاقد ي ع ي تقا مقابل مأو  بإجازته السنوية خالل السنة التعاقدية وال يجوز له التخ ا
رة خدمته. ا خالل ف   كتعويض ع

  )64املادة (
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ا أجأو  مدير املوارد البشرية، تأجيل إجازته السنويةإعتماد يجوز للموظف، بموافقة املدير املباشر و  زاء م
.للسنة التالية كح   د أق

  )65املادة (

ى الحصول  يحق للمتعاقد الوافد طلب ال   )66املادة (  .ةالسابق عن السنوات مكتسبة جازةإل  سنوية بدل تذكرةأو  ع
رة اإل  تجاوز  أي يعامل ى جازةلف   )67املادة (  تغيب عن العمل. أنه ع
ى تزيد ال السنة ملدة اية بعد املوظف إجازة تؤجل أن الجامعة دارةإل  يجوز  ن ع د ويجوز تمدي. يوما تسع

ى الحصول  ذلك شريطة تتطلب العمل ظروف كانت إذاهذا التأجيل  ى ان ال  كتابة املوظف موافقة ع  ع
ا يستحق ال للسنة التالية السنة اية التأجيل هذايتجاوز    .إجازته السنويةاملوظف  ف

  )68املادة (

  الفصل الثاني: العطل الرسمية
   ، تشمل العطل الرسمية اإلجازات التالية:ةمن هذه الالئح )60(املادة أحكام مراعاة ما ورد بمع 

 عيد الفطر  إجازة   )أ
ى  إجازة  )ب  عيد األض
  اليوم الوط  إجازة  )ج

  )69املادة (

  السنوية جازةالفصل الثالث: تمديد اإل 
املدير املباشر بمدة ال تقل عن اسبوع قبل التمديد  إبالغتمديد إجازته وجب عليه  املوظفي حال رغب 

ى مدير الدائرة ال ينتم لها  ي هذه الحالة، يتوجب ع ناقشة م املوظفوتزويده بأسباب طلب التمديد. و
ى أ القرار إتخاذ تفاصيل الطلب مع مدير دائرة املوارد البشرية الذي يتوجب عليه  جميع  املوظفن يتحمل ع

رة ورسوم حكومية.تبعات التمديد    من تمديد تأش

  )70املادة (

  اإلجازات املرضية :الفصل الرابع
ي:   تعتمد الجامعة اإلجازات املرضية وفق التا

 مركز ط معتمد لدى الجامعة.أو  املرضية صادرة عن طبيب جازةأن تكون اإل   )أ
ى املتعاقد  )ب ستعادته إأو  ساعة من تعرضه للمرض 24املدير املباشر خالل مدة ال تتجاوز  إبالغ ع

ي.   الو
ى املتعاقد  )ج املرضية والتقارير الطبية ال توضح  جازةتزويد الجامعة بالنسخة االصلية من اإل  ع

 حالة املرض.
  املرضية. جازةويجوز للجامعة التحقق من صحة املعلومات الواردة باإل 

  )71املادة (

ي لإل ستحقاق اإل إحتساب يتم  ي:، وفق نظام مكتب العمل والعمال، كاملرضية جازةاملا   التا
ي "  نمرضية بأجر عن  إجازةللعامل الذي يثبت مرضه الحق  ىيوما  الثالث  األجر ع أربا وثالثة األو

ن يوماً  نودون أجر  ،التالية عن الست ي ذلك  للثالث أكانت  سواء ،السنة الواحدة خالليوما ال ت
 ةإجاز السنة ال تبدأ من تاريخ أول  :متصلة أم متقطعة. ويقصد بالسنة الواحدة اإلجازاتهذه 

  " .مرضية

  )72املادة (

ي حال مرض املوظف خالل إجازته  جازةاملرضية للموظف ضمن اإل  جازةحتسب اإل ال تُ   )أ السنوية 
ام السنوية شريطة   . ةالالئحمن هذه  )71(املادة أحكام باإلل

  )73املادة (
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ر بالتنسيق مع املدير املباش جازةاملعتمدة فيحق له تأجيل اإل  جازةي حال مرض املوظف قبل موعد اإل   )ب
 ومدير املوارد البشرية.

ى أحكام ال تنطبق   )ج رات ومساعدي البحث  أعضاءهذه املادة ع ي املخت هيئة التدريس ومشر
ي   . ُحكمهموالتدريس ومن 

  بدون أجر جازة: اإل الفصل الخامس
اب إجازة املتعاقد الجامعة منح دارةإل يجوز  ى تحديد مد ويعد عقد العمل  .دون أجر، يتفق الطرفان ع

ى عشرين يوما جازةاإل مدة خالل  موقوفاً  ى  ،فيما زاد ع  ويتحمل املتعاقد .ذلك خالفما لم يتفق الطرفان ع
ايقاف العقد وال تحسب هذه املدة لغايات االجازات السنوية كافة الرسوم واملصاريف االدارية عن كامل مدة 

اية الخدمة. رقية و   وال

  )74املادة (

  الفصل السادس: اإلجازات الطارئة
ى  للمتعاقديحق  ي:إستثناء بكامل األجر (ب إجازةالحصول ع   بدل املواصالت) وفق الجدول التا

  املستندات املطلوبة  املدفوعة األجريام عدد األ   جازةوصف اإل 
  إثبات زواج  خمسة أيام  زواج إجازة
  شهادة وفاة وإثبات القرابة  خمسة أيام  وفاة لألصول  إجازة
  شهادة وفاة وإثبات القرابة  ثالثة أيام  وفاة للفروع  إجازة
  إثبات والدة  ثالثة أيام  بوهُا إجازة

ي هذه الحاالت:   و
ى  املتعاقديتحمل    )أ رتب ع رسوم أو  أوراقإعتماد أو  اإلجازة من نفقات كتذاكر سفر جميع ما ي

 إضافة مولود.
ى   )ب   من تاريخ الحدث.أيام  10جاوز تزويد الجامعة باإلثباتات املطلوبة بمدة ال تت املتعاقديجب ع

  )75املادة (

  الحج إجازة :الفصل السابع
 بدل املواصالت)إستثناء (بمدفوعة االجر  إجازةالجامعة،  ي العمل منسنتان  اكمل الذي املتعاقد منحيُ 

رة عملهأثناء  واحدة مرة جازةاإل  هذه وتمنح مناسك الحج، يوم ألداء 15-10 ملدة ر ي الجامعة. ف  ازةإج وتعت
ى عيد وفقًا  سنوياً  جازةاإل عدد الذين يمنحون هذه  تحددأن  وللجامعة الحق. الحج إجازة من جزءا األض

  .ملقتضيات العمل

  )76ة (املاد

  االمتحانات إجازة :الفصل الثامن
ى انتسابه الجامعة  إدارةللمتعاقد، بعد أخذ موافقة   )أ ىع او قبأو  مؤسسة تعليمية إ  ،ل استمراره ف

ي  ا بعدد اإلمتحانات  بأجر كامل لتأدية إجازة ىالحصول عالحق  ر معادة تحدد مد  أيامعن سنة غ
ي  املتعاقدعادة فيكون عن سنة ُم اإلمتحانات  كان إذاالفعلية. أما اإلمتحانات  دون أجر  إجازةالحق 

يؤدي تلك ثبت أنه لم  إذااإلمتحانات  من أجر املتعاقدالفعلية. ويحرم اإلمتحانات  أيامبعدد 
  عن األسباب.ي مساءلته  الجامعةبحق  اإلخاللمع عدم  االمتحان،

  )77املادة (
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ى موافقة املتعاقد لم يحصل  إذا  )ب ىنتسابه ال  الجامعةع ى  ،مؤسسة تعليمية إ  جازةإفله أن يحصل ع
ي حال توافرهاو الفعلية اإلمتحانات  أيامبعدد اإلمتحانات  لتأدية وعند  ،تحتسب من إجازته السنوية 

ى فللمتعاقد  ،تعذر ذلك   .الفعليةاإلمتحانات  أيامدون أجر بعدد  إجازةأن يحصل ع
ى    )ج ى  قبل موعدهاانات إمتح إجازةأن يتقدم بطلب املتعاقد ع وان يعزز  األقلبخمسة عشر يوما ع

  االمتحان.الوثائق املؤيدة لطلب الطلب ب
  .االمتحاناتأدائه  يثبتما تطلب من املتعاقد أن للجامعة   )د

  والدة إجازة :الفصل التاسع
ي هيئة التدريس اإلناث واملوظفات  عضاءأل  دة مل بدل املواصالت)إستثناء (ب وضع بأجر كامل إجازةالحق 

دد التاريخ ويح .تبدأ بحد أق بأربعة أسابيع قبل التاريخ املرجح للوضع ،عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء
ا ملدة شهر  املرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية معتمدة كما يحق لها تمديد إجاز

ا بذلك. ي حال رغب   دون أجر 

  )78املادة (

  جازةالعودة من اإل  :الفصل العاشر
ا تاريخ العودة ومعتمدة جازةبعد العودة من اإل  ى املتعاقد تعبئة نموذج مباشرة العمل محددًا  ، وجب ع

 املتعاقد فمل يحتفاظ باالصل ل تقوم بدورها باإل املوارد البشرية وا دارةمن املدير املباشر وتسليمه إل 
ى رسال نسخةوإ   .الراتب حساب لغرض الرواتب قسم إ

  )79املادة (

  الرسمي التعويضات ومصاريف السفر  السابع:الباب 
ى مشاركة  هذا الباب منأحكام طبق تُ  ن أعضاءالالئحة ع ى كافة العامل هيئة التدريس باملؤتمرات واملنتديات العلمية وع

ا  م بدوات تدريبية، واملشاركة باالجتماعات والزيارات وأي مهام رسمية اخرى داخل اململكة يكلف  هيئة عضو ملشاركا
  .االُصول خارج الجامعة حسب املوظف أو  التدريس

   نطاق التعويضات: األول الفصل 
ي: إدارةغطي الجامعة بعد موافقة تُ    الجامعة ما ي

راك بالندوات واملؤتمرات العلمية واملحاضرات و الدورات.  )أ  رسوم االش
رة من السفارات والتصديقات املطلوبة   )ب رة الخروج والعودة وتكلفة استخراج التأش رسوم تأش

ر أصلية.  بموجب فوات
ىتذاكر السفر بالدرجة السياحية   )ج ي من موقع املشاركة.  إ   اقرب مطار دو
ر   )د  لية.أصبدل مواصالت املطارات بموجب فوات
م وعمداء الكليات، و  نجوم ملدير و 5الفندقية بفندق  اإلقامة  )ه م ومساعد وكالء الجامعة ونوا

ن بالجامعة. ويستث من ذلك املشاركة باملؤتمرات والندوات العلمية  4بفندق  ي العامل نجوم لبا
 بنفس الفندق الذي يقام به الحدث. اإلقامة تقت ال

ر وسيلة نقل مناسبة، كما ويجوز   )و ري، تقوم الجامعة بتوف وبموافقة مدير  -ي حال السفر ال
ي هذه الحالة إستخدام  -الوكيل أو  الجامعة ريال لكل  0.6وسيلة النقل الخاصة به ويصرف له 

ر من املسافة املقطوعة.    كيلوم

  )80(املادة 
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  خارج اململكة: السفر الرسمي الثانيالفصل 
ي منح املتعاقديُ   حسب ما يقره وكيل الجامعة للمهام الرسمية خارج اململكة:أو  مياومات وفق الجدول التا

  املياومات  منسوبي الفئات الفئة 
VIP  م وكالء الجامعة ومدير   ريال 700  ونوا
A ريال 500  الجامعةومساعدي وكالء عمداء ال  
B ريال 400  واملدراء هيئة التدريس أعضاء  
C ريال 350  ون االخروناملوظف  

  

  )81املادة (

  )82املادة (  .الوكيلأو  مدير الجامعةبموافقة طلب صرف بدل مياومات مقدمًا للمتعاقديجوز 

  داخل اململكةالسفر الرسمي  :الفصل الثالث
م الجامعة بتعويض  معن املتعاقدين تل ر أصلية نفقا ل قيامهم بمهمة رسمية داخأثناء  بموجب فوات

  اململكة. 
 )83( املادة

 املسؤوليات:
ى نفقاته حتفاظ مسؤوليات املتعاقد: اإل   )أ ة الرسمية أداء املهمأثناء باملستندات والوثائق كإثبات ع

ي علیه تقديم طلب سداد من خالل املدير املباشر خالل  رة ال تتجاوز خارج للجامعة. وينب ف
  االسبوع من تاريخ عودته.

مسؤوليات املدير املباشر: مراجعة تقارير املصاريف وطلبات السداد املقدمة من قبل املتعاقد   )ب
ا إكتمال و اإلجراءات وضمان الدقة ب ىاملستندات قبل إحال ا. إ   املراجعة واملوافقة عل

ا مسؤوليات دائرة املوارد البشرية: شرح إجراءات الجا  )ج معة فيما يتعلق بالسداد، والتأكد من أ
  املالية. دارةللنظام املعتمد، ورفعها لإل وفقًا 

 .لنظام الجامعةوفقًا تمام إجراءات السداد ملالية: تدقيق تقارير املصاريف وإمسؤوليات الدائرة ا  )د

 )84( املادة

  عامةأحكام شروط و  الفصل الرابع:
ي  )أ و أ حال تخلفه عن املوعد املحدد ما لم يكن ذلك لسبب قاهر  يتحمل املتعاقد جميع نفقات السفر 

  الوكيل.أو  عذر مقبول ملدير الجامعة
ريات، بموجب طلب رحلة العمل املعتمدة   )ب يتم حجز تذاكر السفر والفنادق من خالل دائرة املش

ي الجامعة.وفقًا ، االُصول حسب  ا   للسياسة املعمول 
 السياحية بإستثناء تذاكر السفر بدرجة رجال األعمال ملدير الجامعة.ُتمنح تذاكر السفر بالدرجة   )ج

 ويجوز تعديل درجة تذاكر السفر  بموافقة إدارة الجامعة.
ى املتعاقد الذي صرفت له تذاكر سفر، تزويد الجامعة بوثائق اثبات السفر   )د  قبلوال يُ  -يجب ع

 السفر. بموعد أقصاه اسبوع من تاريخ العودة من -بالنسخ املصورة 
ى يوم واحد   )ه تقتصر مدة تغطية السفر بمهمة رسمية خارج اململكة من مياومات واقامة بالفنادق ع

االجتماع، ويجوز تجاوز هذه املدة بيوم أو  الورشةأو  الدورةأو  الندوةأو  فقط باإلضافة ملدة املؤتمر 
 الوكيل.  ومدير الجامعة أاخر بموافقة 

  )85املادة (
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ى يوم واحد فقط باإلضافة تقتصر مدة تغطية السفر بمهمة   )و رسمية تقت املبيت داخل اململكة ع
  االجتماع.أو  الورشةأو  الدورةأو  الندوةأو  ملدة املؤتمر 

  الحكوميةوالرسوم والضرائب اإلجراءات : الثامنالباب 
ا للمتعاقدين:اإلجراءات قائمة    ال تقدمها وتتحمل الجامعة تكلف

  مالحظات  اإلجراءمسمى   الرقم
رة عمل (رسوم1   -  )إستقدام تأش
اء 2 رة عمل بالسفارةإ   فحص ط + أتعاب مكتب  اجراءات تأش
  -  إصدار إقامة 3
  -  تجديد إقامة4
رة سفر مفرده ملدة شهرين فقط5   مرة واحدة فقط بالسنة  تأش
م ملدة   املُنتفعون االُسرة أفراد إستقدام6   بالسنة األكاديميةيوم  180بعد إقام
ائي7 رة خروج    -  تأش
رة زيارة عمل8   -  تأش
  -  نقل كفالة املتعاقد9
ن الط10   املُنتفعون  االُسرة أفراد  التام
رة عمل11   -  تمديد تأش
  -  نقل معلومات من جواز قديم لجديد12

 

 )86املادة (

ي: املتعاقديتحمل    ما ي
ن   )أ ن.كافة الرسوم املتعلقـــة باملرافق   والتابع

ى الدخل وأي رسومك  )ب ي حال فرضها. أو  افة الضرائب ع   ضرائب اخرى 

  )87املادة (

  تقييم االداء التاسع:الباب 

  تقييم األداء للمتعاقدين الجدد ول:الفصل األ 
رة تجربة تمتد من ثالثة   )أ ىيخضع املتعاقدون الجدد لف ستة أشهر كحد أق بعد التعاقد، ويتم  إ

 كان أدائه مرضيا. إذاتثبيت املتعاقد بالوظيفة 
اء يقوم املدير املباشر بتقييم املتعاقد قبل   )ب رة التجربة وفق النموذج املعتمد للجامعة.إن   ف
ى، يتم  إذا  )ج اء لم يكن اداء املتعاقد مرضيًا خالل الثالثة أشهر األو ر التقييم إ عقد العمل ما لم يش

ى رة  أعطي املتعاقد مزيداً  إذاأن األداء قد يتحسن  إ ي هذه الحالة يجوز تمديد ف من الوقت، و
  التجربة ملدة أقصاها ثالثة أشهر أخرى.

ي حال عدم  ُيصرف  )د رة التجربة شهريًا مع الرواتب  بدل السكن واالثاث للمتعاقد الوافد خالل ف
ر سكن مؤثث  .توف

 )88املادة (
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رة التجربة إستقدام يحق للمتعاقد الوافد  )ه ى أ أفراد خالل ف ن يتحمل كافة التكاليف العائلة ع
ا من قبل الجامعة فقط بعد تثبيته بالوظيفة. ى ذلك ويعوض ع رتبة ع  امل

ى    )و ي حاالت الضرورة القصوى. إجازةال يحق للمتعاقد الحصول ع رة التجربة، إال   خالل ف
رة التجربة. حسب اإلجازاتال تُ   )ز  من ضمن ف
اء املتعاقد أو  يجوز للجامعة  )ح رة التجربة دون سابق إنذار ودون إبداء االسباب.إ  عقد العمل خالل ف
ت الجامعة خدمات املتعاقد  إذا  )ط ى راتبه ح آخر أثناء أ رة التجربة، يحق للمتعاقد الحصول ع ف

ي حال عدم نقل  املُنتفعون  ُاسرته فرادولأل يوم عمل. وتقدم الجامعة تذكرة سفر للمتعاقد الوافد 
ىكفالتة    جهة اخرى. إ

رة التجربة فإنه ال يحق له سوى راتبه ح آخر يوم عمل له. ويتوجب  إذا  )ي استقال املتعاقد خالل ف
ا الجامعة وقيمة تذاكر السفر وما  عليه أن يعوض الجامعة عن جميع املصروفات االدارية ال تحمل

ى ى عقده. ةة املدة املتبقيذلك بنسب إ  ع

ن السنوي  :الفصل الثاني  تقييم املوظف
نتقييم سنوي لكافة  إجراءتقت سياسة الجامعة  كه وتعتمد نتائج تقييم املتعاقد وأدائه وسلو  املوظفي

ي:أو  تطوير أدائه،أو  بالعمل لغايات مراجعة استمراره بالعمل، ى النحو التا  مكافأته ع
ن سنوية مكونة من شكل يُ   )أ مقرر اللجنة ومدير املوارد مجلس الجامعة لجنة تقييم أداء املوظف

ىإضافة  البشرية وعضوين من املدراء . إ  مدير الدائرة املع
اء إقبل ثالثة أشهر من تاريخ القسم لكافة موظفي الدائره/تقييم األداء السنوي يقوم املدير ب  )ب ن

 بموجب نماذج معتمدة لهذه الغاية. عقودهم
ن وتقوم   )ج  .طياً خ كل موظف بتقييمه بإخطار تقوم لجنة التقييم بمراجعة التقييم لكافة املوظف
ى تقييمه لدى للموظف اإل يحق   )د راض ع ن من تاريخ مقرر لجنة التقييمع  المهإست خالل أسبوع

راض ومناقشة املوظف  التقييم. ي اإلع رار وللجنة الحق بإقبحضور مديره تقوم اللجنة بالنظر 
راض. .تعديلهأو  التقييم ر قابل لإلع ر قرار اللجنة قطعيا غ  ويعت

ىإرسال نتائج التقييماللجنة ب تقوم  )ه   مدير املوارد البشرية للحفظ وتنفيذ التوصيات. إ

 )89املادة (

اء : العاشرالباب    ستقالةواإل  الخدمةإن

اء  ول:الفصل األ    الخدمةإن
اية املتعاقد خدمة تنته ن بينه املوقع العقد ب   )90(املادة   . الجامعة وب

ن املعياري  العمريكون    تنص: ال ،السعودي العمل قانون  من )74( املادةحكام أل وفقًا للموظف
ن وخمس للذكور  عاما ستون  وهو التقاعد، سن العامل يبلغ"   يتفق لم ما لإلناث، سنة وخمس

ى الطرفان  بكرامل التقاعد حاالت ي التقاعد سن تخفيض ويمكن. السن هذا بعد العمل استمرار ع
ى ى يمتد املدة محدد عمل عقد كان إذاو . العمل تنظيم الئحة ي عليه املنصوص النحو ع  عدب ما إ
  ".عمله مدة اية ي ينته التقاعد، سن

  )91(املادة 
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اء  تاريخ ويكون . ي حالة الوفاه الجامعة العقد مع ينته ي شهادة مثبت  هو كما الوفاة تاريخ هو الخدمةإن
ى لورثة  ويدفع الوفاة، ي الذي الشهر اية ح كافة مستحقاتهاملتو   .فيه تو

  )92(املادة 

اء  للجامعة يجوز  ى املسموح به باإلجازات املرضية إذا املتعاقد خدمةإ  ملادةهذه ا وتنفذ ،تجاوز الحد األع
  .والسنوية املرضية أيامه جميع املتعاقد استنفد إذا

  )93(املادة 

اء  للجامعة يجوز  رة خالل املتعاقد خدمةإ اي منح وبدون  مسبق إشعار إعطائه دون  التجربة ف ة مكافأة 
ر املتعاقد أن ثبت إذا ذلك ويطبق. خدمة ى قادر غ  انك إذاأو  مرضية، بطريقة إليه املوكلة املهام أداء ع

  .منصبه بمتطلبات الوفاء يستطيع ال املتعاقد

  )94(املادة 

اء  للجامعة يجوز  اء  مكافأة وبدون  مسبقا إشعارا إعطائه املتعاقد دون  خدمةإ  ارتكب إذا الخدمةإ
  .السعودي العمل قانون  من )80( املادة ي مدرجة مخالفة املتعاقد

  )95(املادة 

اء  يجوز للجامعة  عن رصاد ط بتقرير إثباته يجب الدائم الذي الكامل العجز حالة ياملتعاقد  خدمةإ
ر تاريخ التقرير الط. معتمد ط مرفق اء  تاريخ ويعت   .الخدمة الفعلية للمتعاقدإن

  )96(املادة 

اء  يجوز للجامعة  تصريح( اإلقامة تصريحأو  العمل ترخيص حكومية سلطة ألغت إذااملتعاقد  خدمةإ
ماأو  أحدهما يجدد لم إذاأو  )اإلقامة ي هذه الحالة. كل ى للمتعاقد الحصول  يحق و  اية مكافأة ع
  .الخدمة

  )97(املادة 

اء يجوز  نتفاق باإل الخدمةإ   )98(املادة   واملتعاقد. الجامعة ب
ى املوافقة تكون  اء  ع   )99(املادة  وكيلها.أو  من صالحيات مدير الجامعة خدمة املوظفإ
اء  الجامعة قررت إذا ى وموجه كتابي إخطارا إصدار فيتم املتعاقد، خدمةإ يوما من  30املتعاقد قبل  إ

اء تاريخ    :الخدمة، ويستث من ذلكإ
اء   )أ رة التجربة. الخدمةإ   خالل ف

اء   )ب ا منصوص مخالفة بسبب الخدمةإ   .العمل قانون  ي عل
اء   )ج   .بسبب الوفاة الخدمةإ

 )100(املادة 

ي املادة ( اية الخدمة مستحقة من هذه االئحة )92مع مراعاة ما ورد  ح أخر يوم عمل  للمتعاقد، تكون 
ي الجامعة.   له 

 )101(املادة 

رة اإلشعار ب املتعاقدانقطع  إذا اء عن العمل خالل ف رة من إ الخدمة، يحق للجامعة خصم هذه الف
اية الخدمة.   مخصصات 

 )102(املادة 

  :تشمل ال الخدمة اية مخصصات جميع بتسوية الجامعة تقوم
  .له عمل يوم آخر ح املتعاقد راتب  )أ

  .السعودي العمل لقانون وفقًا  الخدمة اية مكافأة  )ب
ى املتعاقد من مستحق نقدي مبلغ أي خصم  )ج   الجامعة. إ

 )103(املادة 

ت متعاقد لكل خدمة تفصيلية شهادة بإصدار البشرية املوارد دائرة تقوم بناًء و أ الجامعة ي خدمته ان
ى طلبه   .ع

 )104(املادة 

ي املواد ( اء خدمة املتعاقد الوافد، من هذه االئحة )58، و 57، 56، 55، 54مع مراعاة ما ورد  ، عند إن
  توفر الجامعة له وأفراد ُاسرته املُنتفعون تذكرة أو بدل تذكرة العودة لبلد التعاقد.

 )105(املادة 
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ت املتعاقد الذي إعادة يجوز  ر الغيابأو  العمل قانون  ) من80( املادة بسبب خدمته ان  عليه املوافق غ
ى إذا   :التالية الشروط استو

  .يوما 180 غيابه يتجاوز  لم  )أ
  .الغياب لسبب الجامعة قبول   )ب
 .الغاء منصبهأو  شغل يتم لم  )ج
  إدارة الجامعة. موافقة  )د

 )106(املادة 

ىاملتعاقد  إعادة بعد رة خصم يتم عمله، إ  افيا،ك إجازته رصيد يكن لم إذاو . السنوية إجازته من الغياب ف
ر رة بقية تعت ر إجازة الغياب ف   .األجر مدفوعة غ

 )107(املادة 
  

ن :الفصل الثاني   إستقالة املوظفي
اء  طلب للموظف يحق بطلب إستقالة الخطية ملديره املباشر وذلك  خالل التقدم من الجامعة ي خدمتهإ

ى   الوكيل إعفاء املتعاقد من مدة اإلخطار.أو  ) من تاريخ ترك العمل. ويجوز ملدير الجامعةاألقل قبل شهر (ع
 )108(املادة 

ى يجب املوظف،إستقالة  قبول  قبل ي كما. اإلستقالة أسباب ي التحقيق املباشر مديره ع  التنسيق هل ينب
  .ستقالةاإل  وراء الكامنة األسباب ملعرفة البشرية و دائرة املوارد األخرى  املعنية اإلدارات مع

 )109(املادة 

ى املوافقة تكون   )110(املادة  وكيلها.أو  من صالحيات مدير الجامعة اإلستقالة ع

  عامـةأحكام  :شرع حاديالالباب 
ي الحاالت ال لم الأو  يبت مدير الجامعة ا نص واضح واإلشكاليات ال قد تنتج عن تطبيق وكيل  يرد ف
  مواد هذه الالئحة.

 )111املادة (

ي الجامعة مسؤولون عن تنفيذ  مدير الجامعة والوكيل ومساعد الوكيل للشؤون اإلدارية وجميع املدراء 
  .ةهذه الالئح

)112املادة (

ى  )113املادة (  ها.إعتمادتاريخ من إعتبارًا  الشأن ذا سابقة قراراتأو  تعليماتأو  لوائح أي الالئحة هذه تل
 


