
 



 23من  1
 

 

 

 الئحة اإلسكان اجلامعي 

 الالئحة موضوعات

 

 .التعريفات :أواًل

 عامة. أحكامثانيًا: 

 اجلهات املختصة بإدارة اإلسكان. :لثًاثا

 قواعد توزيع الوحدات السكنية. :رابعًا

 أجور الوحدات السكنية واملرافق واخلدمات. :خامسًا

 التزامات الساكن.: سادسًا

 : مالحق الالئحة.بعًاسا

 امللحق األول: التأثيث والتجهيز.

 امللحق الثاني: تعليمات النظافة والتشغيل والصيانة.

 امللحق الثالث: تعليمات األمن والسالمة.

 امللحق الرابع: إجراءات إخالء السكن.
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 التعريفات: أواًل

 (١املادة )

 .جنران جامعة: اجلامعة - ١

 .التدريس هيئة أعضاء إسكان: اإلسكان - ٢

 وحدة سكنية يف اإلسكان. تسليمه الذي متاجلامعة  اكن: منسوبالّس - ٣

 اإلسكان اجلامعي. الئحة: ئحةالال - ٤

 .لإلسكان الدائمة اللجنة: جنةالّل – ٥

 .التدريس هيئة أعضاء إلسكان العامة اإلدارة: اإلدارة - ٦

وإدارة التشغيل  ،التدريسل من اإلدارة العامة إلسكان أعضاء هيئة ك مندوبو: الفنية جنةالّل – ٧

جنة االستعانة به أو تكليفه ومن ترى الّل اجلامعي،المة واألمن العامة للّس يانة، واإلدارةوالّص

 مبهام فنية.

ئحة عضو هيئة التدريس وأفراد األسرة املضافني يف هذه الال اإلطالقيقصد باألسرة عند  األسرة: -8

ابن  –زوجة ) العائلةبطاقة  يفيف بطاقة العائلة وعند ذكر عدد أفراد األسرة فإنه ُيقصد به املضافون 

 ومن يعول شرعًا. بنت( -
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 أحكام عامة ثانيًا:

 (٢املادة )

 واملادة  (17)ومن نصت عليه املادة ص ملنسوبي اجلامعة من أعضاء هيئة التدريس اإلسكان خمّص

 ئحة.من هذه الال (18)

 (٣املادة )

بتوافر وحدة سكنية ذلك تبط وير، يف هذه الالئحة املنصوص عليهانح السكن ملن تنطبق عليه الشروط مي

 ئحة.من هذه الال (15)ووفق قواعد توزيع الوحدات السكنية الواردة يف املادة  شاغرة

 (٤املادة )

من عضوات هيئة  أكثر من وحدة سكنية واحدة، ويف حال اقرتان املنسوب بزوجة اكنللّسال حيق 

 كتفى حبق اآلخر، وتضاف النقاطيف اإلسكان، وُي -األقل يف املرتبة  -حق أحدهما  التدريس يسقط

من هذه  (١٥املادة ) اليت يستحقها اآلخر يف الدرجة العلمية جملموع نقاط املفاضلة املشار إليها يف

 ئحة.الال

 (٥املادة )

اإلحالة على التقاعد أو  يف اإلسكان باالنتقال من اجلامعة أو االستقالة أو الفصل أو اكنّسيسقط حق ال

أو الوفاة، مع مراعاة  ةألكثر من سن للخارج أو االبتعاث اإلعارة أو الندب أو اإليفادأو املبكر التقاعد 

 هذه الالئحة.مت النص عليه من استثناءات يف  ما
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 (٦املادة )

ر نظامًا ال جيوز اجلمع بني بدل السكن واحلصول على وحدة سكنية ويتم إيقاف بدل السكن املقّر

ابتداًء من تاريخ استالم الوحدة السكنية مقابل ذلك، وتسري أحكام هذه املادة على األطباء وأعضاء 

 هيئة التدريس املتعاقدين.

 (٧املادة )

 على النحو اآلتي:السكن  إلخالء مهلة( 5) الذي انتهت عالقته باجلامعة وفق املادةيعطى الساكن 

 واحدة(. )سنة الندب أو اإلعارة املبكر أو النظامي، أو التقاعد -1

 اللجنة.وبقرار من  أقصى(أشهر كحد  )ستة االستقالة أو الفصل -2

 )سنتني(. الوفاة  -3

 .ئحةيف هذه الال املقررجيار مجيع احلاالت السابقة يتم دفع اإل يف -4

 (8املادة )

ألي  من السكن الئهبإخ اقراًر جنةالّل إصدار أيام( من )عشرةخالل خلي الساكن وحدته السكنية ُي

 جنة خالف ذلك. مل تقرر الّل ماخالئه ألسباب اليت تراها موجبة إلسبب من ا

 (9املادة )

من تاريخ  استالمها ملدة ثالثني يومًا عنتأخر إذا ، املرشح هلاالوحدة السكنية  يسقط حق املرشح يف

 .وحيق له التقديم مرة أخرى ،معترب دون عذر إبالغه
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 (١0املادة )

بدون عذر ومل يشغلها خالل ستني يومًا من تاريخ توقيع العقد وعقد الوحدة السكنية  ساكنع الإذا وقَّ

 ، وال حيق له التقديم مرًةغيًا ويعترب العقد ال السكنية إلدارة اإلسكانة عليه تسليم الوحدفمعترب 

 من تاريخ التسليم. أخرى إال بعد مضي سنة واحدة

 

 (١١املادة )

بها عيوب إنشائية،  إخالء وحدته السكنية أو جزء منها إذا ظهرت ساكنحيق للجامعة أن تطلب من ال

 إنشائية.خالء الناجتة عن عيوب ويتم إيقاف حسم اإلجيار خالل فرتة اإل

 (١٢املادة )

أو حالة طارئة  وعند وجود خطر داهم الساكن،ال جيوز ألحد دخول الوحدات السكنية إال بإذن 

ويتم  حمضر بذلك عدالدخول وُي من ناملعنيو نمّكُيتطلب الدخول الفوري، والساكن غري موجود، ت

 اللجنة.رفعه لرئيس 

 (١٣املادة )

ويتم النظر يف الطلبات وإجراء املفاضلة وإعالن طوال العام  مفتوحًايكون التقديم على الوحدات السكنية 

  نتيجتها يف األسبوعني األخريين من كل فصل دراسي.
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 اجلامعي : اجلهات املختصة بإدارة اإلسكانلثًاثا

 (14املادة )

 يأتي:املختصة بإدارة اإلسكان اجلامعي فيما تتمثل اجلهات 

 لإلسكان:جنة الدائمة الّل :أواًل

 من: الدائمة لإلسكان تتكون الّلجنةو –أ 

 (.رئيسا) وكيل اجلامعة -١

 (.ا)عضًو الطالب شؤون عميد عمادة -٢

 (.اعضًو) واملوظفني التدريس هيئة أعضاء شؤونعمادة  عميد -٣

 (.اعضًومدير عام إدارة املشاريع والصيانة واملرافق) -٤

ا اعضًومدير إدارة اإلسكان ) -٥
ً
 (.وأمين

 .جنةويتم ترشيحه من قبل الّل (اعضًوأعضاء هيئة التدريس الساكنني ) أحد -٦

 جديد.جنة بقرار من مدير اجلامعة، وتكون مدتها سنتني، وقابلة للّتكون هذه الّلتت 

 .جنة أن تستعني مبن تقتضي احلاجة االستعانة بهولّل

 يأتي: فيماجنة الدائمة لإلسكان الّل تتمثل اختصاصات :جنةالّل اختصاص –ب 

 .والتعديل عليها باعتمادها،الئحة إسكان أعضاء هيئة التدريس والرفع  وضع -1

 .ياسات واألنظمة العامة لإلسكانالّس وضع -2

 .اإلسكان تواجه اليت واملشكالت القضايا يف النظر -3
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 .بشأنهاحل اخلالفات والنزاعات والشكاوى الواردة من الساكنني واستكمال ما يلزم  -4

 جان الفنية ذات العالقة.تشكيل الّل  -5

 ترشيح مدير اإلدارة واملوظفني وإقرار اهليكل التنظيمي. -6

 متابعة جتهيز الوحدات السكنية بالصورة املناسبة. -7

 .ومسؤولياتها اعتماد مهام إدارة اإلسكان -8

 مبا يأتي: وختتّص التدريس،: اإلدارة العامة إلسكان أعضاء هيئة ثانيًا

الصالحية، صاحب  من إقرارها بعد جنةالّل وتوصيات اإلسكان الئحة تطبيق متابعة -١

 واقرتاح ما تتطلبه احلاجة من تعديالت أو إضافات.

 .أصحابها خيليها اليت الوحداتوَتسلُّم  يها،ملستحّق السكنية الوحدات تسليم -٢

لتنفيذ ما  واألمن اجلامعي للسالمة العامة واإلدارة والصيانة التشغيل إدارة مع التنسيق -٣

 خيصهما يف منطقة اإلسكان.

 مع اجلهات ذات العالقة.والتنسيق االحتياجات املختلفة للوحدات السكنية  يف النظر -٤

 جنة.الّلوالرفع بها اىل تلقي الطلبات والشكاوى واالقرتاحات من الساكنني،  -٥

 .لإلسكانجنة الدائمة تقارير دورية عن السكن إىل الّلرفع  -٦

 الساكنني.متابعة طلبات   -٧

 والساكنني إىلوالرفع باملخالفات واملالحظات على السكن متابعة تنفيذ شروط اإلسكان   -8

 جنة.الّل

من ( 26)املادة بنود من تطبيق  -دورية ومبا يضمن خصوصية الساكن  بصفٍة -ق حّقالّت -9

 .ئحةالالهذه 

 سكنية.وضع ملف مستقل لكل وحدة   -١0

 احلسم.ومتابعة قرارات  العقود،وتعبئة  ونسخها،جتهيز النماذج  -١١

 .املصلحة(ماتتطلبه  -ة صيان – )سياراتعمل كافة التصاريح الالزمة   -١٢
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 قواعد توزيع الوحدات السكنية رابعًا:

 (15املادة )

حيصل عليها كل  اإلسكان ممن تنطبق عليهم الشروط للمفاضلة حسب النقاط اليت راغبوخيضع 

 وفق ما يأتي:منسوب، وحتسب هذه النقاط 

 الدرجة العلمية: -أ  

 .نقاط مخس معيد درجة يف هو من يعطى – ١

 .نقاط عشر حماضر درجة يف هو من يعطى – ٢

 .نقطة عشرة مخس مساعد أستاذ درجة يف هو من يعطى – ٣

 .نقطة عشرين مشارك أستاذ درجة يف هو من يعطى – ٤

 .نقطة وعشرينً مخسا أستاذ درجة يف هو من يعطى – ٥

 

 األعمال اإلدارية: -ب 

( 8حبد أعلى ) العمل نقطتني عن كل سنة كاملة يقضيها يفقسم  رئيس عمل من يعطى -١

 .نقاط

حبد أعلى  ،العمل يف يقضيها كاملة سنٍة لعن ك نقاط ثالث لعميد وكياًل عمل من يعطى -٢

 نقطة. (12)

 حبد أعلى  ،العملكل سنة كاملة يقضيها يف  عن نقاط أربع عميًدا عمل من يعطى -٣

 نقطة. (16)
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حبد أعلى  العمليف  يقضيها كاملة سنة كل عن نقاط مخس للجامعة وكياًل عمل من يعطى -٤

 ( نقطة.20)

 حبد أعلى  يقضيها يف العمل ةكامل ةنقطتني عن كل سن عامة ف بإدارةّليعطى من ُك  -٥

 .نقاط (8)

 .واحدة( )نقطةمقابل ذلك  له حيسب أعاله إليها املشار األعمال يف السنة يكمل مل من -٦

 األسرة:أفراد  -ج

 نقطة. (30)حتتسب نقطتان لكل فرد من أفراد األسرة وحبد أعلى 

 ومل حيصل على سكن: من دخل يف مفاضلة سكنية -د

 صل على سكن مخس نقاط عن كل مفاضلة سكنيةومل حييعطى من دخل يف مفاضلة سكنية  -

 حينها أو تأخر يف استالمها ومت سحبها منه.ا يكون قد اعتذر عما خصص له يف شريطة أّل

 .نقاط( 10أعلى  )حبد -

 اخلدمة:سنوات  -هـ 

 (16 وحبد أعلى )نيبنقطتحتتسب كل سنة كاملة من تاريخ تعيني عضو هيئة التدريس  -

 نقطة.

 (16املادة )

األعلى درجة علمية،  أفراد األسرة ثمعدد األكثر يف  مقاط ألكثر من شخص يقّدعند تساوي جمموع الّن

خدمة يف م األقدم وعند التساوي يقّدم األقدم يف الدرجة العلمية، وعند تساوي الدرجات العلمية يقّد

 .، وعند التساوي جترى القرعةخدمة يف اجلامعةم األقدم التساوي يقّد داملنصب، وعن
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  (17)املادة 

 سكن احملاضرين واملعيدين.

 احلصول على سكن وفق الضوابط التالية:حيق للمحاضر واملعيد 

 .توفر وحدات سكنية كافية عند املفاضلة -1

 رتبته العلمية احلالية ثالث سنوات أو أكثر.يكون قد مضى على تعيينه على  أال -2

 سنتني.تزيد مدة إقامته يف السكن عن  أال -3

 املصلحة. تقتضيهجنة االستثناء من ذلك وفق ما لّل -4

  (18املادة )

 اجلامعي: باإلسكانسكن املوظفني 

من مراتبهم من املوظفني تعادل أستاذ مساعد فأكثر ميكنهم دخول املنافسة على السكن  -1

 اجلامعي.

يتم توفري سكن مناسب باإلسكان اجلامعي ملدير إدارة اإلسكان ومدير إدارة اخلدمات  -2

حاجتهم لذلك حبكم األمن والسالمة عند ومدير إدارة الصيانة ومدير إدارة املساندة 

 .الدائمة لإلسكان وبقرار من اللجنة اقتضاء طبيعة العمل لتواجدهم

 (19املادة )

، أفراد األسرةعدد غرف النوم يف الوحدة السكنية حبسب عدد الوحدة السكنية للمتقدم ويكون حتديد 

 كاآلتي:وذلك 

 أربعة أشخاص. شخصني إىل من املكونة لألسرة صختّص نوم غرفيت من املكونة السكنية الوحدة – ١

 ستة أشخاص. إىلمخسة من  املكونة لألسرة صختّص نوم غرف ثالث من املكونة السكنية الوحدة – ٢
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إىل مثانية  سبعة أشخاص ص لألسرة املكونة مناملكونة من أربع غرف نوم ختّص السكنية الوحدة – ٣

 أشخاص.

 .أشخاص فأكثر تسعةمن  املكونة لألسرة صختّص نوم غرف مخس من املكونة السكنية الوحدة – ٤

 جنة.مامل يرد أعاله حيال لّل  – 5

 (20املادة )

أكرب فإنه يتقدم  ةسكني راد األسرة ورغب الساكن احلصول على وحدةزيادة يف عدد أف تيف حال طرأ

 ُيعتدبتاريخ التقدم بالطلب فإن تساووا يف حالة تقدم أكثر من مستفيد  وتكون األولوية ذلك،مبا يثبت 

 فإن تساووا أجريت قرعه. الزائد تاريخ ميالد املولودب

حيق للعضو دخول مفاضلة أخرى بعد استالم الوحدة إال بعد مرور سنة كاملة من تاريخ استالم  كما ال

 احلالية.الوحدة 

 أجور الوحدات السكنية واملرافق واخلدمات :خامسًا

 (21املادة )

( ١0٦9٤)جملس الوزراء رقم  يلتزم الساكن بتسديد أجرة السكن غري املؤثث ملدة عام واحد وفقا لقرار

من قبل عمادة شؤون أعضاء هيئة باقتطاع مبلغ شهري من راتبه  كهـ، وذل9/9/١٤0٥ؤرخ يف امل

 :آلتيل وفقا (142161)التدريس واملوظفني ويودع يف حساب إجيارات وأقساط املساكن بند رقم 

ريال 933.34ال سنويا بواقع ري 11200ثالث غرف نوم =  ذات سكنية فيال -1

 .شهرًيا

ريال  1066.67ريال سنويا بواقع  12800فيال سكنيه ذات مخس غرف نوم =  -2

 .شهرًيا

 .شهرًياريال  400ريال سنويا بواقع ٤800=  نوم غرفة ذات سكنية شقة -3
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 ريال شهرًيا. 533.34ريال سنويا بواقع ٦٤00=  نوم غرفيت ذات سكنية شقة -4

 .شهرًياريال  666.67ريال سنويًا بواقع  8000=  نوم غرف ثالث ذات سكنية شقة -5

 .شهرًياريال  800ريال سنويًا بواقع 9٦00=  فأكثر نوم غرف أربع ذات سكنية شقة -6

ن عقرارات  ةصدور أي عندما ذكر أعاله بدفع األجرة يف حال اختالفها ع يلتزم الساكن  -7

 ية.اإلجيارختص حتديد القيم اجلهات ذات الصالحية 

قد مل يشعر أحد الطرفني اآلخر قبل نهاية العقد أو الع العقد سنوي يتجدد تلقائيا ما -8

ومبا ال يتعارض  سابعةباستثناء ما نصت عليه املادة ال شهرين،املتجدد مبدة ال تقل عن 

 .ئحةمن هذه الال (17)مع املادة 

 ئحة.الاليف هذه  (6)ما نصت عليه املادة  هذه املادةيستثنى من  -9

 

 (22املادة )

واعتبارا من تاريخ العقد  بناء علىرة للوحدة السكنية اليت يشغلها الساكن قّريتم حتصيل األجرة امل

 الساكن.ب وذلك عن طريق االستقطاع الشهري من مرّتلوحدة السكنية عقد اتوقيع 

 

 (23املادة )

اليت توفرها  الساكن بدفع مصروفات استهالك املاء والكهرباء واهلاتف وغريها من اخلدمات يلتزم

  . اجلامعة

 (24املادة )

ناجتة عن سوء االستخدام أو وجود فواتري خدمات متأخرة عن السداد ومل   حال وجود تلفياتيف

يقابل ذلك من مستحقاته  يستجب الساكن إلصالح التلفيات أو سداد الفواتري تقوم اجلامعة حبسم ما

 وليس له حق يف االعرتاض.
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 (25املادة )

بعد حصوهلا على شهرًيا تتوىل عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني إصدار قرار حسم األجرة 

دفع  ، وإذا تأخر املستفيد يفالعقدمن تاريخ توقيع  من العقد وحمضر استالم الوحدة السكنية ةنسخ

أثناء إقامته يف السكن تقوم اجلامعة باستقطاعها من راتبه الشهري التلفيات أجور اخلدمات أو إصالح 

 .بعد مضي شهر من تاريخ االستحقاق

 

 والتزاماته اكنالّسمسؤوليات : سادسًا

  (26املادة )

 الّساكن:مسؤوليات 

عن تصرفاته وتصرفات مجيع من يسكن معه يف وحدته السكنية  اكن مسؤواًليكون الّس -أ

ا كانوا أو ه مسؤول عن تصرفات من يستضيفهم كباًرداخل املدينة اجلامعية، كما أّن

 .اصغاًر

عن أي ضرر يلحق مبرافق اجلامعة أو ممتلكات الغري بسببه أو  اكن مسؤواًليكون الّس -ب

 .بسبب من هو مسؤول عنه، وعليه حتمل تكاليف اإلصالح أو دفع التعويض املطلوب
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 (27املادة )

 :التزامات الساكن 

 يفاجلامعي يلتزم عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه يف حال احلصول على السكن  -١

ويف حال عدم حتقق  مستمرة،بتواجد أفراد عائلته معه بصفة الوحدات املخصصة للعوائل 

 .وجيب عليه إخالء الوحدة السكنية السكن،ذلك يسقط حقه يف 

جيوز له  وال التأجري،ال حيق للساكن متكني غريه من استخدام السكن سواء بالتنازل أو  -٢

 .كناستخدام الوحدة السكنية ألغراض أخرى غري الس

 .الالئحة هذه يف عليها املنصـــــوص األجور دفــــع -٣

السالمة إدارة  وتعليمات والنظافة، والصيانة التشغيل تعليمات من خيصه ما تنفيذ -٤

 أخرى. واألمن اجلامعي املذكورة يف هذه الالئحة وما يصدر من تعليمات

مثل  أسبوع عن تزيد فرتة السكنية لوحدته مغادرته حال يف كتابيًا اإلسكان إدارة إبالغ -٥

وأسلوب فتح  فرتات اإلجازات والسفر وغريها، وعليه حتديد طريقة االتصال به،

قفل حمابس املاء داخل  وحدته السكنية يف حال غيابه يف حاالت الطوارئ وجيب عليه

لكهربائية غري الضرورية، وقفل ا مسكنه، وإطفاء مجيع األنوار، وفصل مجيع املعدات

ة اإلسكان حق التثبت من تواجد الساكن بأفراد أسرته بالطرق الالئقة وإلدار النوافذ.

 وعلى الساكن التعاون يف ذلك.

بهذه الواردة  للتعليمات خمالفته بسبب حبقه اجلامعة تصدرها اليت الغرامات دفع -٦

تاريخ  الالئحة، وللجامعة احلق يف حسمها من مستحقاته بعد ثالثني يوما من

 االستحقاق.

 من الداخل أو اخلارج بأي شكل من أشكال السكنية وحدته يف تغيري أي إحداث عدم -٧

ذلك  يف مبا). وعند حاجته إلجراء تغيري ما مهاتسلَّالتغيري، وجيب عليه إبقاؤها كما 

اخلطوات اإلسكان واتباع تغيري األقفال( فإن عليه تعبئة النموذج اخلاص بذلك لدى إدارة 

 احملددة يف النموذج.
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 األبواب أو عمل فتحات أو متديدات بها. أو اجلدران على املسامري تثبيت عدم -8

 .العامة واملرافق السكنية بالوحدات الضرر وإحلاق العبث عدم -9

 .غرض ألي العامة األسطح أو املمرات استخدام عدم -١0

 .ذلك غري أو التدفئة أو الطبخ يف الغاز استخدام عدم -١١

 ة.الزين وطيور أمساك ذلك من ويستثنى احليوانات، اقتناء عدم -١٢

 .املخصصة للعائالت السكنية الشقق يف الرجال واخلدم السائقني إسكان عدم -١٣

 .اجلامعية املدينة داخل املرور بأنظمة التقيد -١٤

 اليت والرتميمات الصيانة بأعمال القيام من اجلامعة يف والصيانة التشغيل إدارة متكني -١٥

 اإلدارة للمحافظة على اإلسكان.حتتاجها املباني من الداخل واخلارج وفق خطط 

 الوحدة يف ظهر لهتات تلفي أوأو عيوب  عطل أي عن فوًرا اإلسكان إدارة إبالغ -١٦

 السكنية.

برازه لرجال األمن داخل إااللتزام بوضع تصريح دخول السكن يف مكان بارز يف املركبة و -١٧

 طلبه.اجلامعة عند 

أي وحدة خمصصة لألسر أن  تسلُّميلتزم الساكن بشروط السكن العائلي فال حيق له عند   -١8

 ا أو يسمح ألحد بذلك.يسكن فيها عازًب

ا سلوًكة يلتزم الساكن ومن يسكن معه ومن يستضيفهم باآلداب واألخالق اإلسالمي  -١9

 .ا، وعدم إيذاء اآلخرين بأي شكل من أشكال اإليذاءومظهًر
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 (28املادة )

وتتخذ يف هذه ، خداماستأو سوء  اجتة عن إهمالالّن كليفاتللّتأعمال اإلصالح  تكاليف ل الساكنيتحّم

 :اآلتيةاخلطوات  احلالة

 املطلوبة، األعمال تكاليفبالتنسيق مع إدارة اإلسكان  والصيانة التشغيل إدارة ُتقدر -أ

 بها.الساكن  وُتخطر

اإلصالح عقب تنفيذ  والصيانة التشغيل إدارة وتبدأ املطلوبة، التكاليف اكنالّس يسدد -ب

 .أو ما يثبت السداد صورة من سند القبض تسلُّمها

 (29املادة )

قتضت احلاجة اوالتعديل عليها متى ما ها جنة حق تفسرييعمل بهذه الالئحة من تاريخ اعتمادها ولّل

 .ويتم عرض التعديالت العتمادها على جملس اجلامعة ذلكل

 (30املادة )

 العربية ارية يف اململكةق بشأنه األنظمة والتعليمات الّسطّبئحة ُتص عليه يف هذه الالّنال ميتما مل 

 ولوائحها.وأنظمة اجلامعات  السعودية
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 املالحق سابعًا:

 التأثيث والتجهيز األول:امللحق 

باحملافظة عليها ويلتزم د ِعاكن وَيسكنية عند تسليمها على الّسيتم جرد حمتويات كل وحدة : أواًل

 الساكن.على  ًةاحملتويات عهد وُتعدُّ تلكجنة الفنية لذلك بعمل الصيانة الدورية والتنسيق مع الّل

ب عليه ويتوّجعلى حسابه اخلاص أخرى اكن تأمني ما حيتاج إليه من أثاث وأجهزة : يتوىل الّسثانيًا

 كنية املخصصة له.نقله معه إذا أخلى الوحدة الّس

الشبكة  اكن عند شرائه أجهزة كهربائية أن تكون هذه األجهزة متطابقة مع: يراعي الّسثالثًا

 االستفسار عن ذلك من خالل التواصل مع إدارة الصيانة.الكهربائية يف اإلسكان وميكنه 

 

 يانةشغيل والّصوالّتظافة امللحق الثاني: تعليمات الّن

 ظافـةالّن :أواًل

يف  القمامة إخراج ىيتوّل كما ،من الداخل فيها يقيم اليت السكنية الوحدة نظافة اكنالّس يتوىل – ١

حاويات جبانب  وجدتصة هلا، حيث  األماكن املخّصأكياس بالستيكية مغلقة بإحكام، ووضعها يف

 اخلارجية.أو يف الصناديق املخصصة  السكنية،وغرف للنفايات يف كل طابق من العمارات  كل فيال

العامة املباني  ونظافة أماكنها من فاياتالّن مجع – النظافة مقاول خالل من – اجلامعة تتوىل – ٢

 واملناطق اخلارجية ومداخل العمارات السكنية والدرج واملمرات.
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 شغيـلالّت :ثانيًا

اليت يقيم  اكن تشغيل التجهيزات الكهربائية وامليكانيكية املوجودة بالوحدة السكنيةالس يتوىل – ١

، وتتوىل اجلامعة تشغيل ما هو خارج يانة يف ذلكاالستعانة بإرشادات إدارة الّصبها، وميكنه 

 الوحدات السكنية.

على ذلك،  مجيع أفراد العائلة لكهرباء واملاء، وحّثا استخدام يف رشيدالّت أهمية على التأكيد – ٢

 املعنية بهذه اخلدمات. برامج التوعية اليت تقدمها اجلامعة وغريها من اجلهات واالستفادة من

 يانـةالّص :ثالثًا

جيوز للساكن وال  زمة،الال واإلصالحية الوقائية يانةالّص أعمال مجيع بإجراء اجلامعة ستقوم – ١

من  على ذلكذلك يتحمل ما يرتتب  القيام بهذه األعمال بنفسه أو بواسطة غريه، ويف حال خمالفته

 آثار، سواء داخل وحدته السكنية أو خارجها.

اإلسكان  إدارة تعدها اليت النماذج على السكنية الوحدات شاغلي من يانةالّص طلبات مقّدُت – ٢

 ية األعطال وأولوية اإلبالغيانة، وجتري عمليات اإلصالح حسب أهّمالتشغيل والّص بالتنسيق مع إدارة

 عنها.

موافقة إدارة التشغيل  ات كهربائية كبرية إال بعد أخذمعد أو أجهزة ةأي تركيب للساكن جيوز ال – ٣

املآخذ الكهربائية للجهاز املستخدم، ويف  والصيانة حسب النموذج املخصص لذلك مبا يضمن مناسبة

 خمالفته من أضرار.يرتتب على  حال خمالفة ذلك يتحمل الساكن ما

 القطع واألدوات االستهالكية مثل مصابيح اإلضاءة ولوازم دورات املياه.يتوىل الساكن تأمني  -4

عمال أتالف بعض مرافق الوحدة السكنية نتيجة لعدم اإلبالغ عن إب الساكن يف يف حالة تسّب -5

 الصيانة مثل التسربات والتشققات فإنه يتحمل التكاليف املرتتبة على ذلك.

بب الساكن يف تلف أو كسر الرتكيبات الصحية يطالب بقيمة البديل املماثل للتالف يف يف حال تس -6

 املواصفات الفنية واجلودة.
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 المة واألمـنامللحق الثالث: تعليمات الّس

 وراحته. خاضعة ألنظمة السالمة واألمن اجلامعي مبا يضمن أمن الساكن زيارة املختصنيتكون  :أواًل

بطاقات خاصة بهم بطلب من جهاتهم  واألمن اجلامعي اإلسكانصيانة منح العاملون يف ُي :ثانيًا

 أوقات حمددة، وال يسمح لغريهم بالدخول إال بإذن من إدارة اإلسكان. ختوهلم الدخول يف

بالدخول لإلسكان للتنزيل فقط، أما بالنسبة  هاونقل األثاث وما شابهسمح لسيارات األجرة ُي :ثالثًا

 احلاجة ملتابعة دخوله عند إدارة األمن والسالمةالتحميل فيتم ذلك بعد التنسيق مع  من أجل للدخول

 إليه.

ازمة رتيبات الّلالّت خاذالّت المةبإدارة األمن والّسصال مشكلة أمنية يتم االّت ةيف حال حدوث أي :رابعًا

 ة.مع اجلهات املختّص
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 ـكنامللحق الرابع: إجـراءات إخـالء الّس

 :يأتير إخالء وحدة سكنية يتبع ما إذا تقّر

 :يأتياكن مبا يقوم الّس :أواًل

 .اإلسكان إدارة لدى بذلك اخلاص موذجالّن تعبئة – ١

 اخلدمات فواتري أو كنيةالّس الوحدة إجيار ختص متبقية مبالغ من عليه ما تصفية – ٢

 (.صرف صحي -هاتف –ماء  -)كهرباء

 .االستخدام سوء بسبب حدثت اليتالتلفيات  قيمة تسديد – ٣

 جهزة.وأ وموكيت أثاث من خيصه وما أمتعته من كنيةالّس الوحدة إخالء – ٤

 يانة بفحص الوحدة السكنية املرادشغيل والّص: تقوم جلنة من إدارة اإلسكان وإدارة الّتثانيًا 

 وجدت.إن بها اليت التلفيات إخالؤها، وحصر 

 إدارة اإلسكان حمضر اإلخالء.ر : حتّرثالثًا 

وتسديد كل ما عليه من  اكن إخالء طرف قبل حصوله على حمضر اإلخالءلّس: ال يتم إعطاء ارابعًا

 .يف أواًل (2 – 1)مبالغ يف الفقرة 

 انتهى،
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