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مقدمة:
دف هذﻩ الالئحة لتوضيح السياسات والتعليمات الخاصة بمنح االسكن وبدل السكن باإلضافة لبدل التأثيث والخدمات
األخرى املتعلقة باإلسكان.

الباب األول :التعريفات
املادة ):(1

تع التعب ﺮات الواردة ي هذﻩ الالئحة املعاني املوضحة أدناﻩ:
املكان الذي تخصصه الجامعة لسكن املوظف ن وعائال م
السكن:
بدل السكن والتأثيث :عبارة عن مخصص ما ي يصرف ي حال عدم توف ﺮ سكن.
كافة موظف ن الجامعة من أعضاء هيئة التدريس واملوظف ن اإلداري ن.
املوظف:
اللجنة:
لجنة السكن ال يتم تشكيلها من قبل مدير الجامعة أو وكيلها.
املكتب الواقع ع ى مدخل السكن.
مكتب االمن:

الباب الثاني :السكن وبدل السكن والتأثيث
الفصل االول :منح السكن
املادة ) :(2يحق للجامعة منح املتعاقد الوافد سكن أو بدل سكن مؤثث بموجب أحكام العقد امل ﺮم ب ن الطرف ن.
املادة ):(3
املادة ):(4

املادة ):(5

املادة ):(6
املادة ):(7

املادة ):(8

تحتفظ الجامعة بالحق ي تقرير نوع السكن املمنوح للمتعاقد الوافد ً
بناء ع ى الشواغر املتوفرة وطبيعة
عمل املتعاقد.
يحدد بدل السكن السنوي براتب شهرين لعضو هيئة التدريس أو املوظف بعقد أعزب و براتب ثالثة أشهر
لعضو هيئة التدريس أو املوظف بعقد م وج ،ع ى أن ال يقل بدل السكن عن ) (15,000خمسة عشر ألف
ريال وال يزيد عن ) (25,000خمسة وعشرين ألف ريال سنويا تصرف شهريا ملدة الخدمة الفعلية بالجامعة
فقط.
يستحق املتعاقد الوافد ،ي حال عدم منحه سكن مؤثث ،بدل األثاث وملرة واحدة فقط خالل خدمته
ويحدد بنسبة  ٪50من بدل السكن السنوي ويصرف بدل األثاث ع ى دفعت ن متساويت ن :األو ى ي بداية
السنة األو ى من الخدمة والثانية ي بداية السنة الثانية.
يتع ن ع ى املتعاقد الذي يستقيل قبل اية عقدﻩ أن يعيد إ ى الجامعة مبلغا تناسبيا من بدل األثاث
املصروف.
أ( يحق للموظف التقدم بطلب منح سكن أو بدل سكن بموعد أقصاﻩ اية الشهر الخامس امليالدي
من كل سنة ع ى ان تدرس جميع الطلبات املقدمة واتخاذ القرار وفق رؤية الجامعة وتوفر الشواغر.
ً
ابتداء من السنة التعاقدية الجديدة.
ب( تنظر اللجنة بطلبات تغي ﺮ حالة السكن او بدل السكن
أ( يجب ع ى املوظف ي حال استالم السكن التوقيع ع ى نموذج خاص باستالم أصول وتجه ات
السكن من أثاث وخالفه كما يجب عليه ي حال تسليمه للسكن بعد إ اء عالقته التعاقدية مع
الجامعة إخالء طرفه وتسليم جميع األصول والتجه ات بحالة سليمة.
ً
ب( يحق للجامعة ي حال ثبوت عدم ال ام املوظف بقواعد ولوائح السكن طلب اإلخالء مباشرة.
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ج( يجب ع ى املوظف إخالء السكن وفق التاريخ املحدد من قبل الجامعة ويحق للجامعة فرض رسوم
إضافية ي حال التأخر عن موعد التسليم.
الفصل الثاني :الضوابط والسلوك بالسكن
املادة ) :(9أ( يجب ع ى املوظف املتواجد بسكن الجامعة االل ام بالضوابط والسلوك مع ج ﺮانه والعامل ن ي
املرافق الخدمية للمجمع السك .
ب( يجب ع ى املوظف الحصول ع ى موافقة خطية مسبقة من منسق اللجنة الستخدام مرافق السكن
لغايات التجمعات االجتماعية واالحتفاالت واملناسبات األخرى.
ج( يجب ع ى املوظف املحافظة ع ى النظافة العامة بالسكن.
د( يجب ع ى املوظف االل ام بالضوابط التالية:
 .1عدم التدخ ن باألماكن العامة ومداخل السكن.
 .2عدم ترك االطفال بدون مرافق اثناء تواجدهم باملرافق العامة و املنشأت الرياضية واملسابح.
 .3أن ال تزيد سرعة السيارة داخل املجمع السك عن  10كيلو م ﺮ /بالساعة.
 .4عدم تربية الحيوانات األليفة داخل السكن.
 .5عدم اإلضرار باملرافق العامة والنباتات ورمي الحجارة واألوساخ باملسابح.
 .6عدم ركن السيارات ع ى االرصفة واإلل ام باألماكن املخصصة لهذﻩ الغاية.
 .7عدم ادخال املمنوعات واألسلحة ا ى حرم السكن و يكون املخالف تحت طائلة املسؤولية.
املادة ) :(10أ( ع ى املوظف إبالغ قسم األمن بأسماء الزائرين ويتحمل املوظف كامل املسؤولية عن اية مخالفات
يرتك ا الزوار.
ب( يقوم قسم االمن بتسجيل اسماء الزائرين بعد التأكد من هويا م الشخصية.
ج( ع ى املوظف مرافقة الزائرين باألماكن العامة داخل املجمع السك وعدم تركهم دون رقابة.
د( ال ام اصطفاف مركبات الزائرين باألماكن املخصصة لذلك.
ه( عدم مبيت مركبات الزائرين داخل حرم السكن اال بموافقة خطية من منسق اللجنة الذي بدورﻩ
يقوم بتسليمها ا ى مكتب االمن.
و( يحق ملكتب األمن التفتيش ي الحاالت الطارئة كما يجب ع ى املوظف إبالغ األمن ي حاالت
ال ديدات األمنية أو الحاالت الصحية املشبوهة.
ز( ع ى املوظف عدم تغي ﺮ أقفال األبواب الخارجية للمب دون موافقة خطية مع ارسال نسخة من
املفاتيح الجديدة ملكتب األمن .و ي حال تغي ﺮ األبواب الداخلية للمب  ،فع ى املوظف تسليم املفاتيح
الجديدة ملكتب األمن عند إخالء املب .
ح( يتحمل املوظف املسؤولية الكاملة عن ممتلكاته الشخصية وأي أغراض ثمينة داخل السكن.
ط( يتحمل املوظف أي تجاوزات أو أخطاء يرتك ا زائريه داخل املجمع السك .
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الفصل الثالث :الرسوم والصيانة
املادة ) :(11أ( يتحمل املوظف تكاليف جميع فوات ﺮ الخدمات املتعلقة باملأجور ويحق للجامعة اقتطاع قيمة تلك
الفوات ﺮ من الراتب مباشرة.
ب( تقدم الجامعة خدمة الصيانة السنوية ملرة واحدة خالل ف ﺮة الصيف من اعمال طالء وتنظيف
السكن وصيانة الكهرباء والسباكة .و ي حال ثبوت عدم االهتمام و التخريب املتعمد سيتم تغريم
املوظف تكاليف الصيانة.
ج( يجب إطفاء جميع التجه ات من مكيفات وإنارة وتجه ات كهربائية ي حال عدم االستخدام كما ان
امن وسالمة استخدام هذﻩ التجه ات تقع ع ى مسؤولية املوظف.
د( ال يسمح للموظف تغي ﺮ هيكل السكن من أعمال سباكة أو بناء أو نقل االثاث خارج السكن إال
بموافقة خطية من رئيس اللجنة.
ه( ال يسمح للموظف بتغي ﺮ السجاد أو البالط إال بموافقة خطية مسبقة من رئيس اللجنة.
و( عند الحاجة ،يحق للموظف تقديم طلب صيانة  -باستخدام نموذج خاص  -ويحق لفريق الصيانة
دخول الشقة بعد ترتيب إجراءات األمن .أما ي الحاالت الطارئة يتم التبليغ مباشرة ملكتب األمن
إلرسال فريق الصيانة لحل املشكلة .و ي حال ثبوت عدم االهتمام و التخريب املتعمد سيتم تغريم
املوظف تكاليف الصيانة.
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