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 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

 األوىل :املادة 

 .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

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

 جنة االستعانة به أو تكليفه مبهام فنية.ومن ترى الّل اجلامعي،المة واألمن العامة للّس

العائلة  سجلن يف عائلته املضافوئحة عضو هيئة التدريس وأفراد يف هذه الال اإلطالقيقصد باألسرة عند  األسرة: -8

 م شرعًا مبوجب صك اإلعالة.من يعوهلومن لديه هوية وطنية مستقلة منهم وكذلك 

 أحكام عامة ثانيًا:

 الثانية : املادة 

وجيوز إسكان غريهم  من  ،خمصص ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم من احملاضرين واملعيدين اجلامعي اإلسكان 

 . وفق ضوابط تقرها هذه الالئحة  للعمل باجلامعةة إعار مبوجب عقود نياملكلفو اإلداريني

 الثالثة : املادة 

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

 ئحة.من هذه الال(  22، 21،  20،   19واد )قواعد توزيع الوحدات السكنية الواردة يف امل
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 الرابعة  :املادة 

يكون التقديم على الوحدات السكنية مفتوحًا طوال العام ويتم النظر يف الطلبات وإجراء املفاضلة والرفع لرئيس اللجنة 

لإلسكان عند توافر وحدات سكنية شاغرة لتحديد موعد املفاضلة وإعالن النتائج بعد العرض على اللجنة متى الدائمة 

  توافرت وحدات سكنية شاغرة ومبا ال يقل عن مفاضلة يف كل فصل دراسي عند توافر وحدات سكنية شاغرة.

 :  امسة اخل املادة

أكثر من وحدة سكنية واحدة، ويف  س وغريهم علىوز أن حيصل طالب السكن من أعضاء هيئة التدريال جي -1

 يف اإلسكان -رتبة ماألقل  -حق أحدهما  من عضوات هيئة التدريس يسقط حال اقرتان املنسوب بزوجة

اليت يستحقها اآلخر يف الدرجة العلمية جملموع نقاط املفاضلة املشار  كتفى حبق اآلخر، وتضاف النقاطوُي

 ئحة.الالمن هذه  (١9املادة ) إليها يف

ددًا وكانت إحدى زوجاته من عضوات هيئة التدريس يف اجلامعة فيحق هلا احلصول ـيف حال كان املتقدم مع -2

 ( من هذه الالئحة .21 أيضًا على وحدة سكنية مستقلة وبعقد مستقل وفق التحديد الذي نصت عليه املادة )

 :  سادسة الاملادة 

أو  املبكرالتقاعد اإلحالة على التقاعد أو  من اجلامعة أو االستقالة أو الفصل أوالساكن يف اإلسكان بانتقال احلق يسقط 

 مت النص عليه من استثناءات يف هذه الالئحة. مع مراعاة ماأو االبتعاث للخارج ألكثر من سنة الوفاة، 

 ة : ابعالساملادة 

 . ال جيوز اجلمع بني بدل السكن واحلصول على وحدة سكنية  -أ

 .ر نظامًا ابتداًء من تاريخ استالم الوحدة السكنية إيقاف بدل السكن املقّريتم  -ب

مبوجب عقود إعارة وأعضاء هيئة التدريس املتعاقدين ، ويستثنى املكلفون  تسري أحكام هذه املادة على األطباء -ج

( من 23( من املادة )هـ)الفقرة  ( و10يف املادة )لضوابط املنصوص عليها ا عليهمعلى أن تطبق  بالعمل يف اجلامعة 

 هذه الالئحة .

ويقدم األكثر نقاطًا  املتاحة،تكون أولوية التسكني لألطباء واملستحقني لبدل السكن وهلم أولوية التسكني يف الفلل  -د

 يف حال تقدم أكثر من مستحق.
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 : ثامنةالاملادة 

 :وفق الضوابط التالية  السكن  إلخالء مهلةمن هذه الالئحة  السادسةاكن الذي انتهت عالقته باجلامعة وفق املادة ـــيعطى الس

حدة اسنة ومهلة   إىل جهة أخرى أو االنتقال لسن النظامي أو املبكر أو االستقالة أو الفصلاملتقاعد وفق ايعطى  -1

 اجلامعة.اليت يقرها يف هذا الشأن تبعًا لظروف وإمكانات  طلضوابللس اجلامعة زيادة املهلة احملددة وفقًا جملو

وجمللس اجلامعة سنتني ، مهلة   اجلامعةكانوا يقيمون يف سكن  الذينمنسوبي اجلامعة املتوفني  عائالتنح مت -2

 .اجلامعةاليت يقرها يف هذا الشأن تبعًا لظروف وإمكانات  طلضوابلزيادة املهلة احملددة وفقًا 

تأمني ك( ريال 3000مبلغ ) مقدما إضافة إىل دفعالسابقتني اإلجيار الساكن املنصوص عليه يف الفقرتني  دفعي -3

 السكنية.تبقى منها عند إخالء الوحدة ما  ويعاد لهبفواتري اخلدمات  خاٍص

 :  تاسعةاملادة ال

، وجيوز إسكان ذوي املراتب األقل يف السكن اجلامعي ذوي املراتب الثانية عشر فأعلي  جيوز إسكان املوظفني اإلداريني 

 من الثانية عشر وفق الضوابط التالية : 

  أن يكون مديرًا إلحدى إدارات اجلامعة . -1

واألمن والسالمة واملشــاريع واإلسكان الصيانة  وظفييف اإلسكان كم همتواجدضي تتقطبيعة عملهم ن تكون أ -2

 .اخلدمات املساندةو و تقنية املعلومات 

 عن حاجة أعضاء هيئة التدريس  . فائضةأن تكون هناك وحدات ســـكنية  -3

 .إلسكان وموافقة رئيس اجلامعة لأن يكون إسكانه بتوصية من اللجنة الدائمة  -4

  العاشرة :املادة 

الدخول اجلامعي فإنه يستثنى من يف حالة رغبة أحد املكلفني مبوجب عقد إعارة  للعمل باجلامعة  باإلقامة يف السكن 

 هـ ( . /23يف املفاضلة على احلصول يف السكن على أن يلتزم بدفع أجرة املثل  وفق الضوابط املنصوص عليها يف املادة )

 عشر : اديةاحلاملادة 

 دون عذر من تاريخ إبالغه يومًا مخسة عشراستالمها ملدة  عنتأخر إذا ، املرشح هلالوحدة السكنية ل حرشيسقط حق امل

 . وحيق له التقديم مرة أخرى ،من رئيس اللجنة معترب
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 عشر :  نيةالثااملادة 

عترب العقد الغيًا ا تقبله اللجنةبدون عذر خالل ستني يومًا من تاريخ توقيع العقد الوحدة السكنية  ساكنال مل يشغلإذا 

ال حيق له التقديم ، و( يومًا من تاريخ إشعاره  بإلغاء العقد 15خالل ) السكنية إلدارة اإلسكانة عليه تسليم الوحدو

 من تاريخ التسليم.كاملة أخرى إال بعد مضي سنة  مرًة

 عشر :  الثالثةاملادة 

خالئه خالل عشرة أيام موجبة إلاللجنة وحدته السكنية ألي سبب من األسباب اليت تراها  إخالء الساكنجيب على 

 بقرار اإلخالء من اجلهة املختصة .من تاريخ تبلغه 

 عشر : رابعةالاملادة 

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

 خالء الناجتة عن عيوب إنشائية.حسم اإلجيار خالل فرتة اإل

 عشر :  امسةاخلاملادة 

 تطلب الدخول الفوريأو حالة طارئة ت وعند وجود خطر داهم الساكن،ال جيوز ألحد دخول الوحدات السكنية إال بإذن 

 اللجنة.ويتم رفعه لرئيس  حمضر بذلك عدالدخول وُي من ناملعنيو نمّكُي، وقت غياب الساكن 

 

 

 

 

 

 

 اجلامعي : اجلهات املختصة بإدارة اإلسكانلثًاثا

 عشر : السادسةاملادة 

كل من اللجنة الدائمة لإلسكان وإدارة اإلسكان كلٌ يف حدود اختصاصه واملهام إدارة اإلسكان اجلامعي تتوىل 

 املوكولة إليه يف هذه الالئحة .
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 عشر :  املادة السابعة

تشكل بقرار من رئيس اجلامعة اللجنة الدائمة لإلسكان وتكون مدتها سنتني قابلة للتجديد  -أ

 :برئاسة وكيل اجلامعة وعضوية كٍل من 

 .اعضًو                                                     الطالب شؤون عميد عمادة -

 . اعضًو                                                   ةاملوارد البشريعمادة  عميد -

 .عضوًا                                        املشرف العام على اإلدارة القانونية  -

 .  اعضًو                                 مدير عام إدارة املشاريع والصيانة واملرافق -

 . اعضًو                                                                                مدير إدارة اإلسكان -

  .اعضًو                                      أعضاء هيئة التدريس الساكنني  أحد -

 يعني للجنة سكرتريًا يف قرار تشكيلها . -ب

 يأتي:مبا  جنة الدائمة لإلسكانالّل ختتص -ج

 باعتمادها . والرفع وتعديلها   اقرتاح وضع لوائح اإلسكان اجلامعي  -1

 .ياسات واألنظمة العامة لإلسكانالّس وضع -2

 .منسوبي اإلسكان اجلامعي  تواجه اليت واملشكالت القضايا يف النظر -3

 .بشأنها اوى الواردة من الساكنني واختاذ اإلجراءات الالزمةحل اخلالفات والنزاعات والشك -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

 .يف تيسري أعماهلا  مبن تقتضي احلاجة االستعانة به االستعانة -9
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 عشر :  ثامنةاملادة ال

 مبا يأتي: التدريساإلدارة العامة إلسكان أعضاء هيئة ختتص 

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

 احلاجة من تعديالت أو إضافات.

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

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

 اإلسكان.

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

 .الدائمة لإلسكان  جنةالّلوالرفع بها اىل تلقي الطلبات والشكاوى واالقرتاحات من الساكنني،  -٥

 .لإلسكانجنة الدائمة تقارير دورية عن السكن إىل الّلرفع  -٦

 الساكنني.متابعة طلبات   -٧

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

 .ئحةالالمن هذه ( 27)املادة بنود من تطبيق  -دورية ومبا يضمن خصوصية الساكن  بصفٍة -ق حّقالّت -9

 سكنية.وضع ملف مستقل لكل وحدة   -١0

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

 املصلحة(تتطلبه  ما وة صيانو )سياراتعمل كافة التصاريح الالزمة   -١٢
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 قواعد توزيع الوحدات السكنية رابعًا:

 :  التاسعة عشراملادة 

حيصل عليها كل منسوب، وحتسب هذه  اإلسكان ممن تنطبق عليهم الشروط للمفاضلة حسب النقاط اليت راغبوخيضع 

 وفق ما يأتي: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 

 .( نقاط8حبد أعلى ) العمل نقطتني عن كل سنة كاملة يقضيها يفقسم  رئيس عمل من يعطى -١

 نقطة. (12حبد أعلى ) ،العمل يف يقضيها كاملة سنٍة لعن ك نقاط ثالث لعميد وكياًل عمل من يعطى -٢

 نقطة. (16) حبد أعلى  ،العملكل سنة كاملة يقضيها يف  عن نقاط أربع عميًدا عمل من يعطى -٣

 ( نقطة.20حبد أعلى ) العمليف  يقضيها كاملة سنة كل عن نقاط مخس للجامعة وكياًل عمل من يعطى -٤

 .نقاط (8)حبد أعلى  يقضيها يف العمل ةكامل ةنقطتني عن كل سن عامة ف بإدارةّليعطى من ُك  -٥

 .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

 حبد أعلى و كنيةــكن مخس نقاط عن كل مفاضلة ســـصل على سومل حييعطى من دخل يف مفاضلة سكنية  -

 يكون قد اعتذر عما خصص له يف حينها أو تأخر يف استالمها ومت سحبها منه.شريطة أال  نقاط ( 10)
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 اخلدمة:سنوات  -هـ 

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

 العشرون : املادة 

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

م التساوي يقّد داملنصب، وعنخدمة يف م األقدم وعند التساوي يقّدم األقدم يف الدرجة العلمية، الدرجات العلمية يقّد

 .، وعند التساوي جترى القرعةخدمة يف اجلامعةاألقدم 

 والعشرون :  الواحدةاملادة 

أفراد األسرة، وذلك عدد غرف النوم يف الوحدة السكنية حبسب عدد السكنية للمتقدم والوحدة يكون حتديد  -أ

 كاآلتي:

 .فأقل أربعة أشخاص الوحدة السكنية املكونة من غرفيت نوم ختّصص لألسرة املكونة من -١

 ستة أشخاص. إىلمخسة الوحدة السكنية املكونة من ثالث غرف نوم ختّصص لألسرة املكونة من  -٢

 إىل مثانية أشخاص. سبعة أشخاص ص لألسرة املكونة مناملكونة من أربع غرف نوم ختّص كنيةالوحدة الس -٣

 .أشخاص فأكثر الوحدة السكنية املكونة من مخس غرف نوم ختّصص لألسرة املكونة من تسعة -٤

للجنة االستثناء من التحديد السابق مبنح من يرغب بوحدة سكنية خمصصة لعدد أكثر من أفراد أسرته وفق  -ب

 الضوابط التالية : 

 أن يكون هناك فائض يف الوحدات السكنية  -

 أن يكون بعد انتهاء املفاضلة .   -

 أن يقدم مربرات تقبلها اللجنة . -

 أن يكون املنح بتوصية من اللجنة  بناء على مربرات  مقبولة ، و موافقة رئيس اجلامعة .  -

 مامل يرد أعاله حيال لّلجنة لتقديره والتوجيه بشأنه .  -ج

يتم تقسيم املتقدمني عند الفرز إىل جمموعات حبسب عدد أفراد األسرة وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة )أ( حبيث  -د

 تتم املفاضلة بالنقاط داخل كل جمموعة من تلك اجملموعات . 
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 والعشرون : الثانيةاملادة 

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

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

 فإن تساووا أجريت قرعه. الزائد ميالد املولود

حيق للعضو دخول مفاضلة أخرى بعد استالم الوحدة إال  المع عدم اإلخالل مبا ورد يف الفقرة السابقة )أ(  -ب

 ، وللجنة الدائمة اإلسكان االستثناء من ذلك . احلاليةبعد مرور سنة كاملة من تاريخ استالم الوحدة 

 

 أجور الوحدات السكنية واملرافق واخلدمات :خامسًا

 والعشرون : الثالثةاملادة 

من حني إبرام شهريًا من راتب الساكن  ويتم حتصيلها عن طريق االستقطاع تكون أجرة السكن سنوية -أ

اكن بند رقم ــاط املســاب إجيارات وأقســـودع يف حستو ريةــوارد البشـــمن قبل عمادة املد ــالعق

 : آلتيل وفقا (142161)

 .شهرًياريال  1066.67ريال سنويا بواقع  12800=   فأكثر غرف نوم أربعذات  فيال سكنيه -1

 .ريال شهرًيا933.34ريال سنويا بواقع  11200ثالث غرف نوم =  ذات سكنية فيال -2

 ريال شهرًيا. 800سنويًا بواقع ريال 9600= غرف نوم فأكثر  أربع ذات سكنية شقة -3

 ريال شهرًيا. 666.67ريال سنويًا بواقع  8000=  نوم غرف ثالث ذات  سكنية شقة -4

 ريال شهرًيا. 533.34ريال سنويا بواقع 6400=  نوم غرفيت ذات  سكنية شقة -5

 ريال شهرًيا. 400ريال سنويا بواقع 4800=  واحدة  نومغرفة  ذات سكنية شقة -6

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

 ية.اإلجيارختص حتديد القيم الصالحية 

يتجدد تلقائيا ما مل يشعر أحد الطرفني اآلخر قبل نهاية العقد مبدة ال تقل و اإلجيار سنة واحدةعقد مدة  -ج

 شهرين .عن 

                                                           
 هـ 9/9/1405( وتاريخ 10694بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) رتم تحديد األجو 
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 من هذه الالئحة . (7املادة ) هذه املادة  ما نصت عليهمن  الفقرتني ) أ ، ب ( يستثنى من أحكام -د

 ( وفق الضوابط التالية : 2ب//28( واملادة )10)تقدر أجرة املثل املنصوص عليها يف املادة  -هـ

السعر من التسعريات متوسط وإقرار  عقارية  ثالث مكاتب تسعريات معتمدة من  إحضار ثالثتتوىل إدارة اإلسكان  -1

 .الثالث 

 أن تكون أجرة املثل هي األجرة السائدة يف األحياء اجملاورة للجامعة . -2

 أن تتم مراجعة أجرة املثل كل ثالث سنوات .  -3

 والعشرون :  الرابعةاملادة 

من  حسم األجرة شهرًيا بعد حصوهلا على نسخة من العقد وحمضر استالم الوحدة السكنية املوارد البشريةتتوىل عمادة 

 تاريخ توقيع العقد .

 والعشرون : امسةاخلاملادة 

تكاليف ، و وغريها من اخلدمات والصرف الصحياستهالك املاء والكهرباء  اخلدمات من أجوريلتزم الساكن بدفع 

، وإذا تأخر يف السداد تقوم عمادة املوارد خالل شهر من تاريخ االستحقاق الناجتة عن سوء االستخدام  ح التلفيات الاص

 .مبوجب فواتري معتمدة تتقدم بها إدارة اإلسكان إىل عمادة املوارد البشرية  البشرية باستقطاعها من راتبه الشهري 

 والتزاماته اكنالّسمسؤوليات : سادسًا

 والعشرون : دسةالسااملادة 

 :  مسؤوليات الّساكن

 ما يلي :  عن اكن مسؤواًليكون الّس

 .تصرفاته وتصرفات مجيع من يسكن معه يف وحدته السكنية داخل املدينة اجلامعية  -1

 .اا كانوا أو صغاًرتصرفات من يستضيفهم كباًر  -2

ممتلكات الغري بسببه أو بسبب من هو مسؤول عنه، وعليه حتمل أي ضرر يلحق مبرافق اجلامعة أو  -3

 .تكاليف اإلصالح أو دفع التعويض املطلوب
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 والعشرون :  سابعةالاملادة 

 :التزامات الساكن 

 .الالئحة هذه يف عليها املنصـــــوص األجورمجيع  دفــــعيلتزم الساكن ب -١

بهذه الواردة  للتعليمات خمالفته بسبب حبقه اجلامعة تصدرها اليت الغرامات دفعيلتزم الساكن ب -٢

 .الالئحة

( ثالثة آالف ريـــال للوحـــدة الســـكنية غري املـؤثثة 3000مبلغ تأمني قـــدره  )دفع  الســـاكن على  -٣

 وإيداعه يف احلســــاب املخصص لذلك قبل إبراممخسة آالف ريال للوحدات املؤثثة ، ( 5000ومبلغ )

 معه .د ــالعق

 زم الساكن بدفع أجرة خدمات املياه والصرف الصحي حلني تركيب عدادات هلا على النحو التالي: يلت -٤

 ريال شهريا.50غرف نوم( مبلغ  5فلة كبرية مستقلة ) -

 ريال شهريا.45غرف نوم( مبلغ  4فلة متوسطة مستقلة ) -

 ريال شهريا.40غرف نوم( مبلغ  3فلة صغرية مستقلة ) -

 ريال شهريا.35مبلغ غرف نوم(  4شقة كبرية ) -

 ريال شهريا.30غرف نوم( مبلغ  3شقة متوسطة ) -

 ريال شهريا.25غرف نوم( مبلغ  2شقة صغرية ) -

 . ريال شهريًا 20شقة صغرية )غرفة نوم واحدة مبلغ  -

ويف حال عدم حتقق  ،يف الوحدات املخصصة للعوائل  مستمرةبتواجد أفراد عائلته معه بصفة الساكن  يلتزم  -٥

 .إخالء الوحدة السكنية و ، السكنذلك يسقط حقه يف 

استخدام الوحدة السكنية  أو ، التأجريال حيق للساكن متكني غريه من استخدام السكن سواء بالتنازل أو  -٦

 .ألغراض أخرى غري السكن
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مثل فرتات اإلجازات  أسبوع عن تزيد فرتة السكنية لوحدته مغادرته حال يف كتابيًا اإلسكان إدارة إبالغ -٧

وأسلوب فتح وحدته السكنية يف حال غيابه يف حاالت  والسفر وغريها، وعليه حتديد طريقة االتصال به،

 قفل حمابس املاء داخل مسكنه، وإطفاء مجيع األنوار، وفصل مجيع املعدات كما جيب عليه .الطوارئ 

وإلدارة اإلسكان حق التثبت من تواجد الساكن بأفراد أسرته  النوافذ.لكهربائية غري الضرورية، وقفل ا

 بالطرق الالئقة وعلى الساكن التعاون يف ذلك.

السالمة إدارة  وتعليمات والنظافة، والصيانة التشغيل تعليمات من خيصه ما تنفيذجيب على الساكن  -8

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

التغيري، وجيب عليه  من الداخل أو اخلارج بأي شكل من أشكال السكنية وحدته يف تغيري أي إحداث معد -9

ذلك تغيري األقفال( فإن عليه تعبئة النموذج  يف مبا). وعند حاجته إلجراء تغيري ما مهاتسلَّإبقاؤها كما 

 اخلطوات احملددة يف النموذج.اإلسكان واتباع اخلاص بذلك لدى إدارة 

 األبواب أو عمل فتحات أو متديدات بها. أو اجلدران على املسامري تثبيت عدم -١0

 .العامة واملرافق السكنية بالوحدات الضرر وإحلاق العبث عدم -١١

 .غرض ألي العامة األسطح أو املمرات استخدام عدم -١٢

 .ذلك غري أو التدفئة أو الطبخ يف الغاز استخدام عدم -١٣

 ة.الزين وطيور أمساك ذلك من ويستثنى احليوانات، اقتناء عدم -١٤

 .املخصصة للعائالت السكنية الشقق يف الرجال واخلدم السائقني إسكان عدم -١٥

 .اجلامعية املدينة داخل املرور بأنظمة التقيدجيب على الساكن  -١٦

حتتاجها املباني  اليت والرتميمات الصيانة بأعمال القيام من اجلامعة يف والصيانة التشغيل إدارة متكني -١٧

 الداخل واخلارج وفق خطط اإلدارة للمحافظة على اإلسكان.من 

 السكنية. الوحدة يف ظهر لهتات تلفي أوأو عيوب  عطل أي عن فوًرا اإلسكان إدارة إبالغ -١8

برازه لرجال األمن داخل اجلامعة عند إااللتزام بوضع تصريح دخول السكن يف مكان بارز يف املركبة و -١9

 طلبه.

ا، وعدم إيذاء ا ومظهًرسلوًكة يلتزم الساكن ومن يسكن معه ومن يستضيفهم باآلداب واألخالق اإلسالمي  -٢0

 .اآلخرين بأي شكل من أشكال اإليذاء
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 والعشرون :  املادة الثامنة

تقوم إدارة اإلسكان بإبالغ اللجنة الدائمة لإلسكان يف حالة ظهر هلا قرائن تدل على أن أحد الساكنني قام  -أ

 مكني الغري يف السكن ، وعلى اللجنة استدعاء الساكن ألخذ إفادته .بت

 ما يلي :  كني الغري من السكن فيطبق عليهإذا ثبت للجنة مت -ب

 سحب الوحدة السكنية . -1

 دفع أجرة املثل .  -2

 املنع من التقديم على السكن ملدة سنتني . -3

 : تاسعة والعشرونالاملادة 

بعد حسم تكاليف الصيانة و أجور اخلدمات يف حالة عدم ، تعادة مبلغ التأمني ـــاسخالء السكن عند إ لساكن حيق ل

 ه .  عها مسبقًا أو استقطاعها  من راتبدف

 الثالثون : املادة 

وأنظمة  السعودية العربية ارية يف اململكةق بشأنه األنظمة والتعليمات الّسطّبئحة ُتص عليه يف هذه الالّنيتم الما مل 

 اجلامعات ولوائحها.

 :والثالثون  اديةاملادة احل

ويتم عرض  ذلكلقتضت احلاجة اوالتعديل عليها متى ما ها جنة حق تفسرييعمل بهذه الالئحة من تاريخ اعتمادها ولّل

 .التعديالت العتمادها على جملس اجلامعة
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 املالحق

 التأثيث والتجهيز األول:امللحق 

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

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

نقله معه إذا ب عليه يتوّجوعلى حسابه اخلاص أخرى اكن تأمني ما حيتاج إليه من أثاث وأجهزة : يتوىل الّسثانيًا

 كنية املخصصة له.أخلى الوحدة الّس

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

 االستفسار عن ذلك من خالل التواصل مع إدارة الصيانة.وميكنه 

 يانةشغيل والّصوالّتظافة امللحق الثاني: تعليمات الّن

 ظافـةالّن :أواًل

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

وغرف للنفايات يف كل طابق  حاويات جبانب كل فيال وجدتصة هلا، حيث  األماكن املخّصمغلقة بإحكام، ووضعها يف

 اخلارجية.أو يف الصناديق املخصصة  السكنية،من العمارات 

العامة واملناطق اخلارجية ومداخل املباني  ونظافة أماكنها من فاياتالّن مجع النظافة مقاول خالل من اجلامعة تتوىل - ٢

 العمارات السكنية والدرج واملمرات.

 شغيـلالّت :ثانيًا

اليت يقيم بها، وميكنه  اكن تشغيل التجهيزات الكهربائية وامليكانيكية املوجودة بالوحدة السكنيةالس يتوىل - ١

 ، وتتوىل اجلامعة تشغيل ما هو خارج الوحدات السكنية.يانة يف ذلكاالستعانة بإرشادات إدارة الّص
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برامج  واالستفادة منعلى ذلك،  مجيع أفراد العائلة لكهرباء واملاء، وحّثا استخدام يف رشيدالّت أهمية على التأكيد - ٢

 املعنية بهذه اخلدمات. التوعية اليت تقدمها اجلامعة وغريها من اجلهات

 يانـةالّص :ثالثًا

جيوز للساكن القيام بهذه األعمال وال  زمة،الال واإلصالحية الوقائية يانةالّص أعمال مجيع بإجراء اجلامعة تقوم - ١

من آثار، سواء داخل وحدته السكنية أو  على ذلكذلك يتحمل ما يرتتب  بواسطة غريه، ويف حال خمالفتهبنفسه أو 

 خارجها.

 اإلسكان بالتنسيق مع إدارة إدارة تعدها اليت النماذج على السكنية الوحدات شاغلي من يانةالّص طلبات مقّدُت - ٢

 عنها. األعطال وأولوية اإلبالغ يةيانة، وجتري عمليات اإلصالح حسب أهّمالتشغيل والّص

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

 املآخذ الكهربائية للجهاز املستخدم، ويف حال خمالفة ذلك يتحمل الساكن ما النموذج املخصص لذلك مبا يضمن مناسبة

 خمالفته من أضرار.يرتتب على 

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

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

 ذلك. والتشققات فإنه يتحمل التكاليف املرتتبة على

يف حال تسبب الساكن يف تلف أو كسر الرتكيبات الصحية يطالب بقيمة البديل املماثل للتالف يف املواصفات الفنية  -6

 واجلودة.

 المة واألمـنامللحق الثالث: تعليمات الّس

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

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

 أوقات حمددة، وال يسمح لغريهم بالدخول إال بإذن من إدارة اإلسكان.
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 بالنسبة للدخول من أجلبالدخول لإلسكان للتنزيل فقط، أما  هاونقل األثاث وما شابهسمح لسيارات األجرة ُي :ثالثًا

 إليه. احلاجة ملتابعة دخوله عند إدارة األمن والسالمةالتحميل فيتم ذلك بعد التنسيق مع 

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

 ة.املختّص

 ـكنالّس امللحق الرابع: إجـراءات إخـالء

 :يأتير إخالء وحدة سكنية يتبع ما إذا تقّر

 :يأتياكن مبا يقوم الّس :أواًل

 .اإلسكان إدارة لدى بذلك اخلاص موذجالّن تعبئة - ١

 -هاتف-ماء  -)كهرباءمن  اخلدمات فواتري أو كنيةالّس الوحدة إجيار ختص متبقية مبالغ من عليه ما تصفية - ٢

 (.صرف صحي

 .االستخدام سوء بسبب حدثت اليتالتلفيات  قيمة تسديد - ٣

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

التلفيات إخالؤها، وحصر  يانة بفحص الوحدة السكنية املرادشغيل والّص: تقوم جلنة من إدارة اإلسكان وإدارة الّتثانيًا 

 وجدت.إن بها اليت 

 إدارة اإلسكان حمضر اإلخالء.ر : حتّرثالثًا 

رة ـــديد كل ما عليه من مبالغ يف الفقــوتس اكن إخالء طرف قبل حصوله على حمضر اإلخالءلّس: ال يتم إعطاء ارابعًا

 .يف أواًل (2 و1)

 انتهى،
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