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 مقدمة

 

هععو مقععرر بنظععام العمععل وفقععامل ملععا الصععندوق  (نيأو غععس سعععودي نيمتعاقععدي عسعععوديخيضعع  

ونظععام التيمينععات االجتماعيععة   هععع1426 8 23( وتععاري  51صععادر باملرسععوم امللكععي رقععم عم   ال

تهعدف هعذا الالئحعة إىل تنظعيم     و ،هعع 1421 9 3( وتاري  33الصعادر باملرسعوم امللكي رقم عم 

ومصعلحة الطعرفني وليكعون كعالمل      مبعا ققعق املصعلحة العامعة     يهمتعاقدوالعالقة بني الصندوق 

حبقوقه وواجباته  املتعاقد تعريفمنهما على بينة من أمرا وملم مبا له وما عليه كما تهدف إىل 

 .وفقملا هلذا الالئحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل األول

 أحكام عامة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
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 وزارة التعليم العالي
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 إدارة صندوق الطالب

 (:1مادة رقم )

 :كٍل منهااملعاني املوضحة أمام ئحة الواردة يف هذا الال باأللفاظ و العباراتيقصد 

 اململكة العربية السعودية اململكة  .1

 جامعة امللك سعود اجلامعة  .2

 صندوق الطالب جبامعة امللك سعود الصندوق  .3

 جملس إدارة الصندوق اجمللس  .4

 .الطالب إدارة صندوق اإلدارة  .5

 ععميد شؤون الطالب(. رئيس جملس إدارة الصندوق رئيس اجمللس  .6

 ملوظععف أو العامععل ا  .7

عسععععععودي أو غعععععس 

 سعودي(

 كل شخص طبيعي يعمل ملصلحة الصندوق وحتت إدارته أو إشرافه مقابل أجروهو 

 .ما مل ينص على خالف ذلكهجريامل عشر شهرامل  اثنا السنة  .8

 ثالثون يومامل مامل ينص على خالف ذلك  يف عقد العمل أو يف الئحة تنظيم العمل. الشهر  .9

تنفيعذامل لعقعد عمعل بصعرف النظعر ععن       ، املبذول يف النشعاطات اإلنسعانية كافعة   اجلهد  العمل  .10

عضعلية  ، أو غسهعا ، ، أو زراعيعة أو فنيعة  صناعية كانت أو جتارية، و نوعهاطبيعتها أ

 0كانت أو ذهنية

األسعاس العذي يعتمعد عليعه يف      اللغعة الواجبعة االسعتعمال و هعي     تعترب اللغة العربيعة هعي   اللغة  .11

ويف حالععة كتابععة العقععد باللغععة األجنبيععة توضععع لععه تر ععة عربيععة         ، عقععود املععوظفني 

 . اللغة املعتمدة باعتبارها

 مهما كان نوع هذا األجر أو طريقة أدائه مقابل عمله،  متعاقدكل ما يعطى لل االجر األساسي  .12

 متعاقععدللاألجععر األساسععي مضععافامل إليععه سععائر الزيععادات املسععتحقة األخععر  العع  تتقععرر   األجر الفعلي  .13

أو العع  تتقعععرر  ، أو خمعععاطر يتعععرض هلععا يف أداء عملععه   ، مقابععل جهععد بذلععه يف العمععل    

 لقاء العمل مبوجب عقد العمل أو الئحة تنظيم العمل . متعاقدلل

يتعهععد األخععس مبوجبععه أن يعمععل حتععت إدارة   ، هععو عقععد مععربم بععني الصععندوق واملتعاقععد   عقد العمل  .14

 الصندوق أو إشرافه مقابل أجر .

 العائلة  .15

 عغس السعودي(

عمعارهم  ن ال تزيعد أ األبنعاء  ع   وحمرمها وأثعنني معن   تعاقداامل وأوزوجته املتعاقد تشمل 

و مبوافقعععة إدارة  مععععهمعععرافقني نظاميعععامل  املتعاقعععد ان تكعععون عائلعععة  و عامعععامل، 18ععععن 

وال  شعرعا، ويععوهلم  شعهور كحعد أدنعى     6يف اململكعة ملعدة    مستقرين معهالصندوق و 

 أخر .ين على رأس عمل آخر أو على كفالة جهٍة تشمل الذ
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 التوظيفشروط 

 (:2مادة رقم )

 ما يلي : الصندوقيف  للتوظيفيشرتط 

غس السعودي وفقامل  توظيف ااستثناًءجيوز و، سعودي اجلنسية املتقدم أن يكون 1 – 2

  .ظام العمليف نللشروط واألحكام الواردة 

 .التوظيفحمل لعلمية واخلربات املطلوبة للعمل أن يكون حائزامل على املؤهالت ا 2 – 2

و مقععابالت شخصععية  مععن اختبععارات أ  الصععندوققععررا يأن جيتععاز بنجععا  مععا قععد    3 – 2

 .تتطلبها الوظيفة

إدارة أن يكعععون الئقعععامل طبيعععامل مبوجعععب شعععهادة طبيعععة معععن اجلهعععة الععع  حتعععددها   4 – 2

 .الصندوق

ا السعوديني معن شعرط أو أكثعر معن هعذ      املتقدمنيإعفاء  إلدارة الصندوقجيوز  5 – 2

 .الشروط عدا شرط اللياقة الطبية

احعععدامل أن يكعععون قعععد أل معععن العمعععر مانيعععة عشعععر عامعععامل بالنسعععبة للسععععودي وو  6 – 2

 .وعشرين عامامل لغس السعودي

ه حبد شرعي أو ُسجن أن يكون حسن السسة والسلوك ومل يسبق احلكم علي 7 – 2

تنفيعذ العقوبعة سعنة     انتهعاء يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة حتى ميضعى علعى   

 على األقل.

 الصندوق.إال مبوافقة إدارة عقد مع جهة أخر  بيي أال يكون مرتبطامل  8 – 2
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 التوظيف مسوغات

 (:3مادة رقم )

 :تاليةتقديم الوثائق ال الصندوقعلى كل من يرغب العمل لد  

 .مع األصل للمطابقة للسعوديني اهلوية الوطنيةصورة من بطاقة  1 – 3

لغعععس جعععواز السعععفر  وأاإلقامعععة ورخصعععة العمعععل  رخصعععةصعععورة معععن  1-1- 3

 .مع األصل للمطابقة السعوديني

 .ؤهالته العلمية وخرباته العمليةصورة مصدقة من م  1-2 – 3

 .إدارة الصندوقحتددها  شهادة طبية تثبت لياقته الطبية من جهة  3 – 1 – 3

 .املتعاقد عسعودي أو غس سعودي(يف ملف خدمة  وثائقحتفظ هذا ال  2 – 3

 

 عقد العمل 

 (:4مادة رقم )

تسعلم إحعداهما   ، مبوجب عقد عمل قعرر معن نسعختني باللغعة العربيعة      املرشح توظيفيتم 

ويتضمن العقد  قالصندووتودع األخر  يف ملف خدمته لد   للمتعاقد عسعودي أو غس سعودي( 

املتفق عليه وما إذا كان العقد حمدد املدة أو غس حمعدد   واملستحقات املاليةبيانامل بطبيعة العمل 

جانعب اللغعة    إىل خعر  أاملدة أو ألداء عمل معني وأية بيانات ضرورية، وجيعوز حتريعر العقعد بلغعة     

 .ون النص العربي هو املعتمد دوماملأن يك ىالعربية عل

 :(5مادة رقم )

الذي ال يباشر مهام عملعه دون   (سعودي أو غس سعوديعاملتعاقد إلغاء عقد  للصندوققق 

العقعد بعني الطعرفني إذا كعان متعاقعدامل مععه معن        توقيعع  ( يومعامل معن تعاري     15عذر مشروع خالل ع

للمملكعععة إذا كعععان  قدومعععهالصعععندوق خعععالل يعععومني معععن دارة إ يبلععع وإذا مل  ،داخعععل اململكعععة

 . ن اخلارجمتعاقدامل معه م
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الفعليعة للعمعل   سعودي أو غس سعودي( املتعاقد ع تهيعترب عقد العمل نافذامل من تاري  مباشر

إىل اململكعة   املتعاقعد عغعس السععودي(   ومن تعاري  وصعول    ،إذا كان متعاقدامل من داخل اململكة

 .قدومهيبل  بوصوله خالل يومني من إذا كان مستقدمامل من اخلارج شريطة أن 

 (:7مادة رقم )

املتعاقعد عسععودي أو غعس    إذا مل تثبعت صعالحية   تكون الثالث أشعهر األوىل فعرتة جتربعة و    

فس  عقد العمعل دون مكافعية    إلدارة الصندوقللقيام بواجبات العمل املتفق عليه جاز سعودي( 

 .أو تعويض أو إنذار

 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث الفصل 

 وظائفتصنيف ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



12 
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 (:8مادة رقم )

للسععوديني وغعس السععوديني     مبسعتويات األعمعال والوظعائف واملهعن     إدارة الصندوق تصنف

 .مساعدا وباإلضافة إىل وظيفة املدير التنفيذي للصندوق 

 (:9مادة رقم )

ععدا وظيفعة املعدير التنفيعذي للصعندوق      -يكون التعيني يف وظعائف الصعندوق    1 – 9

صالحية رئعيس جملعس إدارة الصعندوق أو معن ينيبعه بنعاًء علعى         من -مساعداو

 توصية من املدير التنفيذي.

ملقابلعة  أو معن ينيبعه    يتم تشكيل جلنة ثالثية برئاسعة املعدير التنفيعذي للصعندوق     2 – 9

 .املطلوبة للتوظيفاملتقدمني للعمل بالصندوق وفحص مؤهالتهم 

 (:10مادة رقم )

من جملس اإلدارة بناًء على توصيه من رئيس جملعس   بقرارا ومساعد يعني املدير التنفيذي

 اإلدارة.

 (:11مادة رقم )

 يف سلم الرواتب ما يلي :  مستو ُيحدد لكل 

علعى املعؤهالت    اعتمعادا راتب أساسي يبدأ حسب ما هو حمدد يف سعلم الرواتعب    1 – 11

 واخلربات.

 السكن.ي( لمتعاقد عسعودي أو غس سعودلبدل سكن إذا مل يؤمن  2 – 11

أو تعيمني وسعيلة   ا املسعتو   ري العذي يسعتحقه املعينعون علعى هعذ     بدل النقعل الشعه    3 – 11

 نقل.

 من بدالت أو عالوات أخر . للمتعاقدما يتقرر  4 – 11

****** 
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 ململكة العربية السعوديةا
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 إدارة صندوق الطالب

 (:12مادة رقم )

وفقععا  ت وخععربات املرشععح ملختلععف الوظععائف املناسععب ملععؤهال سععتو يكععون التعععيني علععى امل

 . لالئحة الرواتب و آليات التسكني

 (:13مادة رقم )

الصندوق يف نهاية كل سنة ماليعة مبعدأ معنح الععالوة الدوريعة      جملس إدارة يقرر  1 – 13

 أو عدم منحها.

يف حالة إقرارهعا متعى   السنوية العالوة  عسعودي أو غس سعودي( املتعاقديستحق  2 – 13

العدوري علعى تقعدير جيعد      ما أمضى سعنة كاملعة يف اخلدمعة وحصعل يف تقريعرا     

 .على األقل

 بالنسب اآلتية : السنوية يف حالة إقرارها يتم منح العالوة   3 – 13

 للحاصل على تقدير  تاز. ةالنسبة املقرر% من 100 1 -3 – 13

 % من النسبة للحاصل على تقدير جيد جدامل.75 2 – 3 – 13

 % من النسبة للحاصل على تقدير جيد.50 3 – 3 – 13

 (:14مادة رقم )

براتبعه العذي يتقاضعاا قبعل تطبيعق       احلعالي املتعاقدين عسعوديني أو غعس سععوديني(   قتفظ 

هذا الالئحة إذا كان أعلى  ا ورد بسلم الرواتعب ويصعرف لعه بعدل النقعل وبعدل السعكن ومعا         

 .قد يتقرر له من عالوات أخر  مبوجب هذا الالئحة

 (:15مادة رقم )

دون  لقعاء حقعوق خاصعة   املتعاقد عسععودي أو غعس سععودي(    ال جيوز حسم أي مبل  من أجر 

 إالَّ يف احلاالت التالية :  موافقة خطية منه

معن   قسعم السلف أو ما ُيدفع إليه زيادة عن حقه بشرط أن  ال يزيد ما  اسرتداد 1 – 15

 عمل.عن احلدود ال  ينص عليها نظام الاملتعاقد 

األقسععاط املسععتحقة للتععيمني االجتمععاعي وأي أقسععاط حتقععق هععذا اهلععدف مبععا ال   2 – 15

 يتعارض مع أنظمة العمل.
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

بهععا وكععذلك ارتكابسععبب املخالفععات العع  املتعاقععد الغرامععات العع  توقععع علععى   3 – 15

املبال  ال  ُتقتطع منه مقابل ما أتلفه وذلك وفقامل ملا هعو منصعوع عليعه بينظمعة     

 .العمل

كل دين ُيستويف نفاذامل ألي حكم قضائي على أن ال يزيعد معا ُيحسعم لقعاء ذلعك       4 – 15

بشرط أن يْسَتوفى دين النفقة ثم دين ، على ما هو منصوع عليه بينظمة العمل

 امليكل وامللبس واملسكن قبل الديون األخر .

 (:16مادة رقم )

الصععندوق بديععداع رواتبععه أو   علععى تفععويضاملتعاقععد عسعععودي أو غععس سعععودي(  يعتععرب توقيععع 

بتحويعل رواتبعه ومسعتحقاته    املتعاقعد  مستحقاته يف حسابه البنكي اخلاع به مبثابة إقعرار معن   

 نقص برواتبه أو مستحقاته.زيادة أو يف حال ظهور أي  اإلداريةوقق له مراجعة إدارة الشئون 

 (:17مادة رقم )

لععد   واسععتحقاقاتهلقععبض أجععرا أن يوكععل مععن يشععاء للمتعاقععد عسعععودي أو غععس سعععودي( 

 .الصندوق وذلك مبوجب توكيل شرعي 

 (:18مادة رقم )

أي مبعال  مسعتحقه للصعندوق معع      حسعم يتم صرف األجور يف كل شهر هجري وذلك بعد 

مراعاة أحكعام نظعام العمعل والقعرارات واللعوائح الصعادرة تنفيعذامل لعه وإذا صعادف اليعوم امل حعدد            

 ة أو يوم عطلة رمسية يتم الصرف يف يوم العمل السابق له.يوعلدفع األجر يوم الراحة األسب

 (:19مادة رقم )

لسععودي ويعتم دفعهعا وفقعامل ملعا      بالريعال ا  املتعاقدين عسعوديني أو غعس سععوديني(  ُتدفع أجور 

 :  يلي

 .مباشرة العملُيستحق األجر من تاري   1 – 19

 شهر هجري.بيجر شهري يف نهاية كل  للمتعاقدينُتدفع أجور  2 – 19
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

بعال  املسعتحقة لعه    العذي ُينهعي الصعندوق خدمتعه وسعائر امل      ملتعاقداُتصرف أجور  3 – 19

اريعة بالصعندوق بعدخالء    ن يعتم تزويعد إدارة الشعؤون اإلد   أوبععد  ، فور تعرك العمعل  

 . تعاقدطرف امل

ه الذي يرتك العمل من تلقاء نفسه وسائر املبعال  املسعتحقة لع   للمتعاقد ُيدفع أجر  4 – 19

 الذي يرتك العمل .املتعاقد بعد أن ُتزود إدارة الشئون اإلدارية بدخالء طرف 

 

****** 
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 (:20مادة رقم )

، آخععذامل يف اسععتثناًءتعاقديععه عسعععوديني أو غععس سعععوديني( مل ةمكافععيجيععوز للصععندوق مععنح 

 يف احلاالت اآلتية :، تعاقداملالدورية املقدمة عن التقارير  االعتبار

الععذين يثبتععون نشععاطامل وإخالصععامل وكفععاءة بشععكل يععؤدي إىل زيععادة        املتعاقععدين 1 – 20

 اإلنتاج.

إضعافة إىل أعمعاهلم العاديعة يف حعدود      اسعتثنائية الذين يعؤدون أعمعاالمل    املتعاقدين 2 – 20

 .اختصاصهم

أساليب وتنظيمات جديدة يف العمعل تعؤدي إىل رفعع     الذين يستحدثون املتعاقدين 3 – 20

 الكفاءة واإلنتاجية.

العععذين يقومعععون بعععدرء اخلطعععر أو دفعععع ضعععرر حمعععدق بالصعععندوق أو     املتعاقعععدين 4 – 20

 به. تعاقدينامل

 (:21مادة رقم )

 ُتصنف املكافآت إىل فئتني : 

 : وتشمل مكافآت معنوية  1 – 21

 . والتقدير  شهادات الشكر  كتابات 1 – 1 – 21

 . الدروع و اهلدايا التذكارية 2 – 1 – 21

 :تشملو مكافآت مادية 2 – 21

  .الدورات التدريبية 1 – 2 – 21

منح درجة إضافية يف السلم بععد اخعذ املوافقعة واالعتمعاد معن جملعس        2 – 2 – 21

 اإلدارة 

 قعععدينللمتعاومتععنح مبوافقععة جملععس اإلدارة     ، الرتقيععات االسععتثنائية   3 – 2 – 21

احلاصعلني علعى تقععدير امتيعاز يف تقيععيم    عسععوديني أو غعس سعععوديني(   

 . ووفق ضوابط يعتمدها اجمللس ثالث سنواتاألداء الوظيفي آلخر 

 (:22مادة رقم )

الصععندوق مععن قبععل   تعاقديععه عسعععودي أو غععس سعععودي( ملتكععون صععالحية مععنح املكافععية  

 .رئيس اجمللستوصية من و للصندوق املدير التنفيذياإلدارة بناء على توصية من جملس 
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 اإلجازة العادية 

 (:23مادة رقم )

 ثالثعني ال تزيعد ععن    مدفوععة األجعر   إجازة عاديعة املتعاقد عسعودي أو غس سعودي( يستحق 

اإلجعازة السعنوية   أن تؤخعذ أيعام   علعى  ، يتفق على خالف ذلك يف عقد العمل ما مليف السنة يومامل 

قصعى  أحبعد  لسنة اخلدمة على حنو متتابع ما أمكن ذلك. و باإلمكان جتزئة اإلجعازة السعنوية   

 أيام يف الفرتة الواحدة . عشرةعلى أن ال تقل مدة اإلجازة عن  جزئيني

 (:24مادة رقم )

افقعة  إال مبوقطع إجازته من تلقاء نفسعه ومباشعرة العمعل     عالغس سعودي( للمتعاقدال جيوز 

اجملعاز  للمتعاقعد   اسعتدعاء ال جيعوز  كمعا   املباشعر، من رئيسة وصية بتاملدير التنفيذي للصندوق 

 ويف هذا احلالة يتحمعل الصعندوق  التنفيذي للصندوق  ومبوافقة املديرإال عند الضرورة القصو  

 .(عذهابامل مرجعامل للمتعاقدتكاليف تذاكر سفر  قيمة

 (:25مادة رقم )

التمتعععع باإلجعععازة العاديعععة السعععنوية إال بععععد إكمعععال      لغعععس سععععودي( عا متعاقعععدال قعععق لل

 :إلجراءات التاليةا

 استكمال إجراءات اإلجازة. 1 – 25

 تسوية ما بعهدته من عهد ونقود مبعرفة اإلدارات املختصة. 2 – 25

 نقديعة واألقسعاط املسعتحقة للصعندوق    من السعلف ال  التزاماتهالتيكد من سداد  3 – 25

 .ينيل لغس السعودو وجود كفيأ

 (:26مادة رقم )

املتعاقد عسعودي أو غس سعودي( يدفع أجر اإلجازة السنوية مقدمامل وفق آخر أجر يتقاضاا 

قد أمضى يف خدمة الصندوق أحعد عشعر    املتعاقدوللموافقة عليها للمرة األوىل ينبغي أن يكون 

 شهرامل على األقل.
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 (:27مادة رقم )

أجعرا ععن أيعام    املتعاقعد عسععودي أو غعس سععودي(     يسعتحق  عمعل  مبا ال يتعارض مع نظعام ال 

 .عمل قبل متتعه بهااإلجازة السنوية املستحقة إذا ترك ال

 (:28مادة رقم )

 العمل لد  أي جهة أخر  أثناء متتعه بدجازته. للمتعاقد عسعودي أو غس سعودي(وال جيوز 

 (:29مادة رقم )

اعتمععاد املععدير التنفيععذي   ة رئيسععة املباشععر و ومبوافقعع للمتعاقععد عسعععودي أو غععس سعععودي(  

 .فقط أيامامل منها إىل السنة التالية أن يؤجل إجازته السنوية أو للصندوق

 (:30مادة رقم )

بعععد نهايععة سععنة    املتعاقععد عسعععودي أو غععس سعععودي(   حععق تيجيععل إجععازة    إلدارة الصععندوق

فعدذا اقتضعت ظعروف    ، يومعامل تزيد علعى تسععني    استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ملدة ال

علعى أال يتععد  التيجيعل    ، كتابعة املتعاقعد  العمل استمرار التيجيل وجعب احلصعول علعى موافقعة     

 جازة.نهاية السنة التالية لسنة استحقاق اإل

 

  احلججازة إ

 (:31مادة رقم )

ال تقعل معدتها ععن     احلق يف احلصعول علعى إجعازة بعيجر     للمتعاقد عسعودي أو غس سعودي(

وذلعك ألداء فريضعة   ، على مخسة عشر يومامل مبعا فيهعا إجعازة عيعد األضعحى      دال تزيو أيامعشرة 

ويشعرتط السعتحقاق هعذا    دمتعه إذا مل يكعن قعد أداهعا معن قبعل       احلج ملعرة واحعدة طعوال معدة خ    

، سععنتني متصععلتني علععى األقععلالصععندوق قععد أمضععى يف العمععل لععد  املتعاقععد اإلجععازة أن يكععون 

الضعععوابط الالزمعععة لعععذلك كمعععا إلدارة الصعععندوق حتديعععد ععععدد       ددحتعععأن  إلدارة الصعععندوقو

 الذين مينحون هذا اإلجازة سنويامل .  للمتعاقدين
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

  االستثنائيةاإلجازة 

 (:32مادة رقم )

رصعيد إجازاتعه    ذاسعتنفا بععد   املتعاقد عسعودي أو غس سععودي( جيوز إلدارة الصندوق منح 

وباعتمعاد  د تقعديم معربرات تقبلعها إدارة الصعندوق     وبعع  العادية إجازة بعدون راتعب بنعاًء علعى طلبعه     

علععى أال حتتسععب أيععام هععذا اإلجععازة ضععمن  أشععهرسععتة  وحبععد أقصععىالتنفيععذي للصععندوق  املععدير

 .املتعاقدخدمة 

 

 اإلجازات اخلاصة

 (:33مادة رقم )

ة بكامعل األجعر يف األحعوال    إجعاز متعاقد عسعودي أو غس سععودي(  متنح إدارة الصندوق لل

 :اآلتية

 ثالثة أيام لزواجه إذا مل يكن متزوجامل. 1 – 33

 ثالثة أيام يف حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه. 2 – 33

 يومامل واحدامل يف حالة والدة مولود له. 3 – 33

 .املسلمة للمتعاقدةإجازة عدة وفاة  4 – 33

 يف حال وفاة الزوج .  ،لغس املسلمة ( أيام3عإجازة   5 – 33

 .الوثائق املؤيدة هلذا احلاالت  تقديم املتعاقد واملتعاقدةى عل 6 – 33

 

 اإلجازات الدراسية

 (:34مادة رقم )

وافقععة املععدير التنفيععذي للصععندوق    و مباملنتسععب إىل مؤسسععة تعليميععة   السعععودي متعاقععد لل

إجعازة بعيجر كامعل لتيديعة االمتحعان ععن سعنة غعس مععادة           يف توصية من الرئيس املباشر احلعق و

أمععا إذا كععان االمتحععان عععن سععنة معععادة فيكععون    ، الفعليععة مععدتها بعععدد أيععام االمتحععان   حتععدد

تقديم تعاقد املطلب من ت أنوإلدارة الصندوق ألداء االمتحان .  احلق يف إجازة دون أجرمتعاقد لل
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

أن يتقعدم  تعاقعد  املجعازة وكعذلك معا يعدل علعى أدائعه االمتحعان . وعلعى         لطلعب اإل  الوثائق املؤيدة

من أجر هعذا اإلجعازة   تعاقد املموعدها خبمسة عشر يومامل على األقل . وقرم  اإلجازة قبلبطلب 

 .مل يؤد االمتحان، مع عدم اإلخالل باملساءلة التيديبية إذا ثبت أنه

 

 اإلجازات املرضية

 (:35مادة رقم )

الذي يثبعت مرضعه مبوجعب شعهادة طبيعة      تعاقد عسعودي أو غس سعودي( املمينح الصندوق 

درة من جهة معتمدة لد  اإلدارة إجازة مرضية خالل السنة الواحدة طبقامل لنظعام العمعل علعى    صا

 تي:النحو اآل

 األجر الكامل للثالثني يومامل األوىل. 1 – 35

 ثالثة أرباع األجر للستني يومامل التالية. 2 – 35

 دون اجر للثالثني يومامل التالية .  3 – 35

ويقصد بالسنة الواحعدة السعنة الع  تبعدأ      ،أم متقطعة سواء أكانت هذا اإلجازات متصلة

 . من تاري  أول إجازة مرضية

 (:36مادة رقم )

يف  يعع األحععوال أن خيطعر إدارة الصعندوق بييععة    املتعاقعد عسععودي أو غععس سععودي(    علعى  

 ساعة من ختلفه عن العمل متى كانت حالته تسمح بذلك. 24مبرضه خالل  اتصالوسيلة 

 :(37مادة رقم )

العمعل أو   تيديعة حلادث أثناء املتعاقد عسعودي أو غس سعودي( تعترب إصابة عمل إذا تعرض 

بشععينه نظععام األخطععار املهنيععة للتيمينععات االجتماعيععة وعلععى إدارة الصععندوق إبععال   بسععببه ويطبععق

 ساعة من وقوع اإلصابة. 24بدصابات العمل خالل  االجتماعيةالتيمينات 

 (:38مادة رقم )

أثنععاء إجازتععه السععنوية وهععو خععارج اململكععة وتععيخر يف  املتعاقععد عغععس السعععودي(  إذا مععرض
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

العودة للعمل وجب عليه تصديق  يع التقارير الطبية من سفارة اململكة يف البلعد املوجعود فيعه    

 .هاالعتمادإدارة الصندوق وذلك   قارير من جهة العالج املعتمدة لدوكذلك تصديق الت

 

 ةواألمومإجازة الوضع 

 (:39مادة رقم )

بالصندوق تقدر بيربععة أسعابيع   للمتعاقدة عسعودية أو غس سعودية( متنح إجازة وضع بيجر 

علعى أن يكعون حتديعد التعاري  املتوقعع للعوالدة        مباشعرة، قبل الوضع وستة أسابيع الحقة للوالدة 

 إدارة الصندوق.لد  معتمدة من جهة مبوجب شهادة طبية 

 (:40مادة رقم )

فعرتة السعتة أسعابيع الالحقعة      انتهعاء قبعل  املتعاقدة عسعودية أو غس سعودية( تشغيل  ال جيوز

 للوالدة مباشرة.

 (:41مادة رقم )

بدون من تعيينها إجازة أمومة يف السنة األوىل  املتعاقدة عسعودية أو غس سعودية(متنح 

 يف إجازة الوضع على الرتتيب التالي : املتعاقدة يكون أجر ، وأجر

 الوضع ألول مرة منذ تعيينها بصندوق الطالب.كامل إن كان الشهري األجر  41-1

إذا كععان الوضععع للمععرة الثانيععة منععذ تعيينهععا بصععندوق      الشععهري نصععف األجععر   41-2

 الطالب.

مخسة وعشرون يف املائة من األجر الشهري إذا كان الوضعع للمعرة الثالثعة منعذ      41-3

 تعيينها بصندوق الطالب.

مععن إجععازة  اسععتفادتأجععر إجازتهععا السععنوية إن كانععت قععد   املتعاقععدة ال تسععتحق 41-4

 وضع بيجر كامل يف نفس السنة.

نصف أجر اإلجازة السنوية إن كانت قعد متتععت بدجعازة وضعع      متعاقدالليعطى  41-5

 بنصف األجر يف نفس السنة.
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 واملناسبات إجازة األعياد

 (:42مادة رقم )

 إجازة بيجر كامل يف األعياد واملناسبات التالية: دي( تعاقد عسعودي أو غس سعومينح امل

 .إجازة عيد الفطر املبارك  1 -42

 .إجازة عيد األضحى املبارك  2 -42

 .إجازة اليوم الوطين للمملكة  3 -42

 (:43مادة رقم )

بععدة  تقوم إدارة الصندوق باإلعالن عن أيام العطلعة الرمسيعة ليعيعاد قبعل حلعول موععدها       

 .أيام

 (:44ة رقم )ماد

العذين حتتعاج إىل   عالسععوديني أو غعس السععوديني(    ين تعاقعد تقوم إدارة الصندوق بدخطار امل

عععن ذلععك حسععب التنظععيم   ليعيععاد وغسهععا ويععتم تعويضععهم    اإلجععازات الرمسيععة خععدماتهم أثنععاء  

 الداخلي للصندوق.

 

****** 
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 السابع الفصل 

 العالج والرعاية الصحية
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 (:45مادة رقم )

 .  العناية الصحية الوقائية والعالجية إدارة الصندوقوفر ت

 (:46مادة رقم )

يف املستشفيات أو املستوصفات ال  يتم متعاقدين عسعوديني أو غس سعوديني( لليتم عالج 

حمعل الصعندوق   من قبل الصندوق وحسب العقود املوقعة معهم. ويف كعل األحعوال ال يت   اختيارها

 :عالج احلاالت اآلتية

 .ومستلزماتها العمليات التجميلية 1 – 46

 النظارات الطبية والعدسات الالصقة. 2 – 46

 جتميل وتركيب األسنان. 3 – 46

 األمراض املستعصية. 4 – 46

 األطراف الصناعية. 5 – 46

 

****** 
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 الثامن الفصل 

 إصابات العمل واألمراض املهنية
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 (:47مادة رقم )

يطبععق بشععين إصععابات العمععل واألمععراض املهنيععة أحكععام فععرع األخطععار املهنيععة مععن نظععام      

 .االجتماعيةالتيمينات 

 (:48مادة رقم )

ملفامل طبيامل قتو  على البيانات متعاقد عسعودي أو غس سعودي( تعد إدارة الصندوق لكل 

 .نصوع عليها يف نظام العملامل

 (:49مادة رقم )

أجر الشعهر العذي    ةللورثأثناء العمل يصرف متعاقد عسعودي أو غس سعودي( يف حالة وفاة 

 .بالكامل  تعاقداملتويف فيه 

 (:50مادة رقم )

املتععوفى إىل موطنعه علععى نفقعة الصععندوق أو يععدفن يف   املتعاقعد عغععس سععودي(   ينقعل جثمععان  

ابة عمععل فتتكفععل التيمينععات   أمععا إذا كانععت الوفععاة بسععبب إصعع    أهلععه،اململكععة بعععد موافقععة   

 .يف هذا الشين تحسب ما تنظمه اللوائح والتعليما املتعاقداالجتماعية بنقل اجلثمان إىل موطن 

 

****** 
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 التاسعالفصل 

 البدالت
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 (:51مادة رقم )

ذي بتوصعية معن املعدير التنفيع    اد معن رئعيس جملعس إدارة الصعندوق و    تصرف البدالت باعتم

 للصندوق . 

 

 بدل السكن

 (:52مادة رقم )

ويف حالعة  ، معهعم السعكن املناسعب    للمتعاقدين عسععودي أو غعس سععودي(   يؤمن الصندوق 

 . حسب ما توضحه هذا الالئحةبدل سكن سنوي  للمتعاقدعدم توفر السكن يدفع الصندوق 

 (:53مادة رقم )

 8000دنعى مبلع    أساسي حبعد  من الراتب اال راتب شهرينبواقع كون قيمة بدل السكن ي

 .ريال  20.000قصى أريال وحبد 

 (:54مادة رقم )

، وال جيعوز  الصعندوق يتم احتساب بدل السعكن األعلعى يف حالعة عمعل كعال العزوجني يف       

 صرف بدل السكن لكال الزوجني.

 (:55مادة رقم )

للعزوج ويعتم إخطعار عمعل     يصعرف بعدل السعكن    فيف حال عمل كال الزوجني يف اململكة 

 لزوجة بعدم صرف بدل سكن هلا.ا

 

 بدل النقل

 (:56مادة رقم )

بالصندوق ملن ال تؤمن هلم املواصعالت بعني   للمتعاقدين عسعوديني أو غس سعوديني( يصرف 

 سكنهم و مقر عملهم بدل نقل شهري حسب ما هو موضح بسلم الرواتب املعتمد . 
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 

 بدل االنتداب

 (:57مادة رقم )

 متعاقعد عسععودي أو غعس سعععودي(   أو معن ينيبعه أن ينتعدب أي     جيعوز لعرئيس جملعس اإلدارة   

ذلك مصعلحة الصعندوق وجيعوز جمللعس اإلدارة      اقتضتملدة ال تزيد عن مخسة أيام يف الشهر إذا 

 جتاوز هذا املدة.

 (:58مادة رقم )

 .حسب ما هو حمدد بسلم الرواتب املعتمداليومي  االنتدابقدد بدل 

 (:59مادة رقم )

املنتععدب السععكن للمتعاقععد عسعععودي أو غععس سعععودي( منععت إدارة الصععندوق أإذا  1 – 59

 الطعام خفض البدل إىل الربع .و

 له السكن فقط خفض البدل إىل النصف .  أمنتإذا  2 – 59

ال يتيثر البدل يف حال تقديم السكن و الطعام من أي جهة غس الصعندوق معامل    3 – 59

 حتتسب التكاليف على الصندوق .

 

 كابراال

 (:60مادة رقم )

 :  اآلتيةتذاكر يف احلاالت  للمتعاقد عغس السعودي(يؤمن الصندوق 

 اسعتقدم أو  معن البلعد العذي ل فيعه التعاقعد      مع غعس السععودي   عند بداية التعاقد 1 – 60

 منه إىل مقر عمله سواء ل التعاقد يف الداخل أو اخلارج.

، (يف بلعدا عخعارج اململكعة   إلجعازة السعنوية   با عغس السععودي( املتعاقد  متتععند  2 – 60

 منه وفقامل ملا يتفق عليه يف عقد العمل. استقدممن مقر عمله إىل املكان الذي 
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

وطلبععه العععودة إىل املكععان الععذي     عغععس السعععودي( املتعاقععد خدمععة  انتهععاءعنععد  3 – 60

 وفقامل لنظام العمل.منه وذلك  أستقدم

 تتعلق بالعمل ويتطلب إجنازها السفر بالطائرة. مبهامتعاقدين املعند تكليف  4 – 60

تعذاكر سعفر عنعد     عائلته املعتمدين( وغس السعودينيع للمتعاقد يؤمن الصندوق 5 – 60

 حالعععة متتععععه ويف، عقعععدا أو خدمتععه  انتهعععاءويف حالععة  ، التعاقععد مععععه ألول معععرة 

 .باإلجازة السنوية

املستحقة له عوض عن التذاكر فياو استخدم وسيلة أخر  يف حالة عدم السفر  6 – 60

 .من قيمتها  % 50بنسبة 

 (:61مادة رقم )

 ركاب وفق ما يلي : االحتدد درجة 

 الدرجة األوىل ألعضاء جملس اإلدارة و للمدير التنفيذي .  1 – 61

 درجة رجال األعمال ملساعد املدير التنفيذي .  2 – 61

 درجة الضيافة ملنسوبي الصندوق .  3 – 61

 

 شرا بدل اإل

 (:62مادة رقم )

 يلي: ماللمتعاقدين ريال شهريامل (  200ع وقدرا مببل   إشراف متنح إدارة الصندوق بدل

 دوام كامل .  د قمتعاقد مع الصندوق بعلل 1 – 61

 أن يكون التكليف صادر من رئيس جملس اإلدارة أو من يفوضه .  2 – 61

 .أن تكون الوظيفة اإلشرافية املدير التنفيذي ومساعدا ورؤساء األقسام 3 – 61

معتمدة باهليكل التنظيمي للصندوق واملعتمد من  اإلشرافيةتكون الوظيفة  أن 4 – 61

 جملس اإلدارة . 

 يتوقف صرف البدل يف حال انتهاء فرتة التكليف .  5 – 61

 : اليةوالبدالت التأن ال جيمع بني هذا البدل  6 – 61

 بدل عهدا مالية أو عينية 1- 6 – 61
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 بدل طبيعة عمل .  2 - 6 – 61

 

 بدل عهده 

 (:63مادة رقم )

 وفعععقللمتعاقعععدين  ريعععال شعععهريامل ( 150ع وقعععدرا متعععنح إدارة الصعععندوق بعععدل عهعععدا مببلععع   

 : الشروط التالية

 د دوام كامل .  قمتعاقد مع الصندوق بع 1 – 63

 د . أن يكون مستلم للعه 2 – 63

 .ريال (  200.000قل قيمة العهد عن مبل  ع تأن ال  3 – 63

إىل توقععف صععرف هععذا البععدل يف حععال نقععل املتعاقععد عسعععودي أو غععس سعععودي(   ي 4 – 63

أو ، أو تكليفه بعمعل وظيفعة أخعر    ، وظيفة أخر  غس مقرر هلا مثل هذا البدل

 فقدان أي شرط من الشروط الواردة أعالا . 

 

 موال مباشرة األبدل 

 (:64مادة رقم )

ريععال شععهريامل ( ملععن يقععوم    150ع وقععدرا مببلعع   مباشععرة األمععوالمتععنح إدارة الصععندوق بععدل  

 اذات العالقعة بهعذ   األخعر   باألعمعال والقيعام   مبختلعف أنواعهعا  مباشرة أموال الصعندوق  بيعمال 

 مع اشرتاط ما يلي :  اجملال

تسليم املبعال  املاليعة   مباشرة باستالم وغلها هلا عالقة أن تكون الوظيفة ال  يش 1 – 64

 النقدية . 

 دوام كامل .د قمتعاقد مع الصندوق بع 2 – 64

 :يتوقف صرف البدل يف حال 3 – 64

 .تعاقد عسعودي أو غس سعودي(نقل امل 1 - 3 – 64

 عدم مباشرة استالم و تسليم املبال  النقدية .  2 - 3 – 64

 رد او ااحماسبة . وجود عجز مقصود عند اجل 3 - 3 – 64
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

وتسععوية بعععد التيكععد مععن إعععداد   سععتة أشععهريصععرف البععدل دفعععة واحععدة كععل   4 – 64

  واإليداعات.النقدية  األرصدة

 

 بدل طبيعة عمل

 (:65مادة رقم )

ريعال شععهريامل ( وفعق الضععوابط    150ع وقععدرة متعنح إدارة الصعندوق بععدل طبيععة عمععل مببلع      

 : الشروط التاليةو

 مع الصندوق بعقد دوام كامل .متعاقد  1 – 65

 يعمل خارج املكتب طوال الوقت أو غالبيته . أن تكون طبيعة العمل ميدانية و 2 – 65

 

****** 
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 العاشر الفصل 

 احلقوق و الواجبات
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 (:66مادة رقم )

بشعععكل الئعععق  ( متعاقعععديها عسععععوديني أو غعععس سععععوديني  تلتعععزم إدارة الصعععندوق مبعاملعععة  

 واإلمتناع عن كل قول أو فعل ميس كرامتهم. 

 (:67مادة رقم )

بطاقعة خدمعة موقععة معن اإلدارة     متعاقعد عسععودي أو غعس سععودي(     للتسلم إدارة الصعندوق  

 .انات املشار إليها يف نظام العملاملختصة وخمتومة خبامتها يذكر فيها البي

 (:69مادة رقم )

بنعاًء علعى طلبعه وبعدون مقابعل شعهادة اخلدمعة أو        س سععودي(  للمتعاقد عسععودي أو غع  تسلم 

 نظام العمل. يفاخلربة املنصوع عليها 

 (:69مادة رقم )

مراعععاة مواعيعد العمععل والقيععام بالعمععل املنععوط بععه  املتعاقععد عسعععودي أو غععس سعععودي( علعى  

عليععه  داء واجبععات وظيفتععه كمععا ينبغععيبيمانععة ودقععة وختصععيص وقععت العمععل  أل بنفسععه وتيديتععه 

 تنفيذ التعليمات ال  تصدرها إدارة الصندوق.

 (:70مادة رقم )

اإللتععزام بسععاعات الععدوام الرمسيععة وعععدم    عسعععودي أو غععس سعععودي(  جيععب علععى املتعاقععد  

 .مغادرته مقر العمل أثناء الدوام الرمسي إال بعذر مقبول أو إذن من رئيسه

 (:71مادة رقم )

أن قععافظ علععى أمععوال الصععندوق و تلكاتععه      املتعاقععد عسعععودي أو غععس سعععودي(   علععى 

يف غس ما خصصعت لعه وعليعه حفعظ العدفاتر       استعماهلاكمحافظته على أمواله اخلاصة وعدم 

وععععدم نقعععل    االنصعععراف واملسعععتندات واألوراق واألدوات يف األمعععاكن املخصصعععة لعععذلك قبعععل      

 .مستندات أو سجالت أو أوراق خاصة بالصندوق للخارج دون إذن من اإلدارة
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 (:72مادة رقم )

بااحمافظعة علعى  يعع أسعرار العمعل وقظعر عليعه        املتعاقد عسعودي أو غس سعودي( يلتزم 

أن يفشي األمور ال  يطلع عليها حبكم وظيفته لغعس جهعة قضعائية أو جهعة حتقيعق ويظعل هعذا        

 للخدمة. تعاقداملقائمامل ولو بعد ترك  االلتزام

 (:73مادة رقم )

أن قتفظ لنفسه بيصل أو صورة أي ورقعة معن   ودي أو غس سعودي( للمتعاقد عسعال جيوز 

 األوراق اخلاصة بالعمل.

 (:74مادة رقم )

ااحمافظة على مظهرا وكرامته وسعلوكه ومسعتعه   املتعاقد عسعودي أو غس سعودي( على 

وأن يبذل جهدا يف خدمة املستفيدين واملتعاملني مع الصعندوق وإجنعاز أعمعاهلم    مقر العمل داخل 

 على أكمل وجه.

 (:75مادة رقم )

عملعه وال   مقعر أن ينجعز عملعه اليعومي قبعل مغادرتعه      املتعاقد عسعودي أو غس سعودي( على 

 بدون أمر أو إذن اإلدارة. إنتهاء الدوام الرمسيجيوز له العودة إىل مقر العمل بعد 

 (:76مادة رقم )

 الصععندوق لتحقيععق  وظيفتععه يف اسععتخدامعععدم املتعاقععد عسعععودي أو غععس سعععودي(    علععى 

 مصاحل شخصية له أو لغسا.

 (:77مادة رقم )

 عدم اإلساءة للصندوق بيي شكل من األشكال.املتعاقد عسعودي أو غس سعودي( على 
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 (:78مادة رقم )

إبال  إدارة الصندوق بيي تغسات تطرأ علعى بياناتعه   املتعاقد عسعودي أو غس سعودي( على 

( 48خعالل ع  أو اجلنسعية  االجتماعيعة أو رقعم اهلعاتف أو احلالعة     الشخصية كتغعيس حمعل اإلقامعة   

 إخل.ساعة عمل ... 

 

****** 
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 احلادي عشر الفصل 

 التسلسل اإلداري 

 لتظلم من القرارات اإلداريةاو
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 (:79مادة رقم )

أوالمل يف كععل مععا   أن يراجععع رئيسععه املباشععر متعاقععد عسعععودي أو غععس سعععودي(   علععى كععل  

 يصادفه من مشكالت إدارية أو فنية.

 (:80مادة رقم )

من أي قعرار يتخعذ يف   يوم عمل  15خالل  حق التظلمللمتعاقد عسعوديني أو غس سعوديني( 

، م وقف تنفيعذ القعرار املعتظلم منعه    حقه بتقديم طلب لرئيسه املباشر وال يرتتب على تقديم التظل

معن رئيسعة    تظلمعه ن يلي رئيسة املباشر إذا مل قصعل علعى رد علعى    وقق له التقدم بتظلم إىل م

 يوم عمل .  15خالل املباشر 

 (:81مادة رقم )

مبعا ققعق العدالعة وال جيعوز      املتعاقعد عسععودي أو غعس سععودي(     جيب حبث ودراسة تظلم 

 بسبب تقدميه للتظلم. املتعاقدمطلقامل أن يضار 

 (:82مادة رقم )

بععالقرار الععذي أختععذ فيععه خععالل  املتعاقععد عسعععودي أو غععس سعععودي(  يبععت يف الععتظلم ويبلعع   

 على األكثر من تاري  تقدميه التظلم. يوم عمل ثالثني

 (:83مادة رقم )

يف اللجوء إىل مكتب العمعل أو  املتعاقد عسعودي أو غس سعودي( ال خيل هذا التظلم حبق 

 اللجان العمالية للمطالبة مبا يعتقد أنه حق له.

 

****** 
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 الثاني عشر الفصل 

 أو فسخه و إلغائهأو إنهائه أجتديد العقد 
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 (:84مادة رقم )

بيحكععام اإلخطععار وإجراءاتععه وتقععدير التعويضععات   ةُتراعععى أحكععام نظععام العمععل واملتعلقعع 

 قبل أو بعد تطبيق قرار الفصل. واملكافآت

 (:85مادة رقم )

بلة للتجديد ولرئيس اجمللس متديدا معدة أطعول إذا إقتضعت    مدة العقد ااحمدد املدة سنة قا

 املصلحة ذلك.

 (:86مادة رقم )

جيععدد العقععد تلقائيععامل مععا مل خيطععر أحععد الطععرفني الطععرف األخععر برغبتععه كتابيععامل يف عععدم  

 التجديد قبل إنتهاء مدة العقد بشهرين على األقل.

 (:87مادة رقم )

 :اآلتيةبالعمل بيحد األسباب ودي( املتعاقد عسعودي أو غس سعتنتهي عالقة 

 مدة العقد ااحمدد املدة دون جتديد. انتهاء 1 – 87

الصندوق بسعبب مشعروع كالفصعل بقعرار      قبلمن  املتعاقدعن خدمة  االستغناء 2 – 87

أو بدنتهعاء  تعاقعد  تيدييب أو للمصلحة العامة أو بدلغاء الوظيفة أو لععدم كفعاءة امل  

العمعل العرضعي أو املؤقعت املتعاقعد      بانتهعاء ومسيعامل أو  متعاقعد  املاملوسم إذا كان 

 معه ألجله.

وتكون الوفاة حكمامل مبوجب حكعم قضعائي   ، حقيقة أو حكماملتعاقد املوفاة  3 – 87

 ·نهائي

عليهعععا فيلتعععزم بعععدفع تعاقعععد املوأصعععر  اسعععتقالتهوإذا مل تقبعععل  املتعاقعععد اسعععتقالة 4 – 87

ن سععفرا وأسععرته يف هععذا احلالععة تعويضععامل للصععندوق مسععاويامل لراتععب شععهر ويكععو

يومعامل قبعوالمل    15ملعدة   االسعتقالة ويعترب ععدم العرد علعى طلعب     ، على نفقته اخلاصة

 هلا.

 عجزامل كليامل عن أداء عمله األصلي. املتعاقدعجز  5 – 87

 خالل فرتة التجربة. املتعاقدثبوت عدم صالحية  6 – 87
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

األجنيب تعاقد عغس السعودي( املة رخصة عمل أو إقام اجلهات احلكوميةإلغاء  7 – 87

 أو عدم جتديدها أو إبعادا من البالد.

مبباشعرة عملعه خعالل مخسعة      السععودي  املتعاقعد يفس  العقد تلقائيامل إذا مل يقعم   8 – 87

عشر يومامل من املوعد ااحمدد عنعد التعاقعد معا مل توافعق اإلدارة علعى منحعه مهلعة        

 أخر .

 أيععام ةذر مشعروع تقبلععه اإلدارة ملعدة تزيعد علععى عشعر    ععن العمععل دون عع   االنقطعاع  9 – 87

 .يف السنة الواحدةمتوالية أو عشرين يومامل متقطعة 

اجعة ألي إخطعار سعابق ودون مكافعية     احليعترب العقد الغيامل من تلقاء نفسه دون  10 – 87

نتيجععة  قععد لتعاقععد عسععودي أو غععس سعععودي(  املأو تععويض إذا ثبععت أن توظيععف  

 أو مستندات غس صحيحة أو مزورة. تقدميه معلومات

 

****** 
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 عشر  الثالثالفصل 

 تعاقدين عسعوديني أو غس سعوديني(املتسوية حقوق 

 اخلدمة انتهاءعند 
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 (:88مادة رقم )

الععذي تنتهععي خدمتععه أو   املتعاقععد عسعععودي أو غععس سعععودي(   تلتععزم اإلدارة بتصععفية حقععوق   

 رف له طبقامل لنظام العمل.يستقيل وتص

 (:89مادة رقم )

استحق مرتبعه  املتعاقد عسعودي أو غس سعودي(  استقالةاخلدمة بناء على  انتهاءإذا كان 

 بعدها مقبولة. االستقالةاملدة ال  تعترب  انتهاءأو  االستقالةحتى التاري  ااحمدد يف قرار قبول 

 (:90مادة رقم )

نتهعت خدمتعه إال بععد    االعذي  عسععودي أو غعس سععودي(     للمتعاقعد ال تصرف أي مستحقات 

 .عليه من أموال للصندوق ماوسداد تسليم ما لديه من عهد 

 (:91مادة رقم )

مععع  ،العمععلنظععام الصععندوق وفقععامل ألحكععام   ملنسععوبيتععتم تسععوية مكافععية نهايععة اخلدمععة  

ر السععنة عنععد حسععاب املكافععية عععن كسععو املتعاقععد عسعععودي أو غععس سعععودي( مراعععاة مصععلحة 

سععنة كاملععة لععه وذلععك إذا أصععبحت تلععك الكسععور معادلععة لتسعععة أشععهر علععى األقععل     باعتبارهععا

 مخس سنوات فيكثر. املتعاقدوكانت مدة خدمة 

 (:92مادة رقم )

تكاليف عودته إىل بلدا يف حالة عدم صعالحيته  املتعاقد عسعودي أو غس سعودي( يتحمل 

 روع.إذا رغب يف العودة دون سبب مشللعمل أو 

 

****** 
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 الرابع عشر الفصل 
رسوم  –نقل الكفالة  – املتعاقدين عسعوديني أو غس سعوديني(سلف 

 اإلقامة
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 تعاقدين )سعودي ن وو غ ر سعودي ن(سلف امل

 (:93مادة رقم )

 : بالصندوق وفقامل للشروط التاليةللمتعاقدين عسعوديني أو غس سعوديني( يتم منح سلف  

املتعاقعد عسععودي أو غعس    ُتّحدد قيمة السلفة املوافق عليهعا يف حعدود مسعتحقات     1- 93

 .السلفةغطي مستحقاته مبل  يلد  الصندوق إال إذا قدم ضامنامل سعودي( 

معن تعاري     ُتسدد السلفة على أقساط شهرية خالل مدة ال تزيعد ععن سعنة واحعدة     2- 93

 .يف اململكة  وفقامل لينظمة املعمول بها صرف السلفة

 أن يكون طالب السلفة قد أمضى سنتني على األقل يف خدمة الصندوق. 3- 93

إال بععد سعداد مبلع  السعلفة     ال جيوز ملن مينح سعلفة املطالبعة مبنحعة سعلفة أخعر        4- 93

 وبعد مضي سنة مامل يستثنى ذلك من جملس إدارة الصندوق.  األوىل

 

  نقل الكفالة

 (:94مادة رقم )

رسععوم نقععل   الصععندوقنقععل كفالععة املتعاقععد معهععم مععن الععداخل و يتحمععل     ندوقالصععيقبععل 

معا مل  م  انععة معن الكفيعل احلعالي،     ععد  إحضعار كتعاب   فقعط شعريطة  الكفالة للمرة األوىل 

 ير  جملس إدارة الصندوق خالف ذلك 

 

 تأش رة االستقدام و رسوم االقامة

 (:95مادة رقم )

ورسععوم  اجلديععدمتعاقععد عغععس السعععودي(  ام للتيشععسات االسععتقدرسععوم  الصععندوقتحمععل ي

 .و مبا ال يتعارض مع نظام العمل العمل و اإلقامة االستقدام ورخصة
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 (:96مادة رقم )

غرامات التيخر يف استخراج أو جتديعد اإلقامعة أو تصعريح    املتعاقد عغس السعودي( يتحمل 

يف التععيخس فععدن   صععندوقالأمععا يف حالععة تسععبب    إهمالععه،العمععل إذا كععان التععيخر ناجتععامل عععن     

  الغرامات.يتحمل  الصندوق

 (:97مادة رقم )

رسوم تيشسات اخلروج والععودة وفقعامل لاجعازة السعنوية املعتمعدة يف عقعد        الصندوقيتحمل 

 . املتعاقد عغس السعودي(

 

 

****** 
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 اخلامس عشر الفصل 

 تقارير الكفاءة
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 (:98مادة رقم )

املتعاقعععدين عسععععوديني أو غعععس ُيععععد الصعععندوق نظامعععامل لتقعععويم األداء بصعععفة دوريعععة جلميعععع 

  .نظام هذا التقويم من جملس اإلدارة اعتمادوذلك بعد  ،سعوديني(

 (:99مادة رقم )

تعاقعد عسععودي   بععد مناقشعة امل   املدير التنفيذيمن  العتمادا التقويمُيحيل الرئيس املباشر 

رسل لرئيس جملس اإلدارة، ولرئيس جملعس اإلدارة  تو، نتائج تقوميه الوظيفيلأو غس سعودي( 

 أو التصديق على كل أو بعض ما ورد بالتقرير. االعرتاضحق 

 (:100مادة رقم )

بنتيجععة تقوميععه يف موعععدامل أقصععاا  املتعاقععد عسعععودي أو غععس سعععودي(  ُيخطععر  1- 100

  .تعاقداململف خدمة  التقويمعشرة أيام من تاري  إيداع 

لرئيسة املباشر ويف حالة عدم الرد خعالل   التقويمأن يتظلم من متعاقد للقق  2- 100

 .خالل عشرة أيام املدير التنفيذي عشرة أيام قق له رفع تظلم كتابي إىل
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 وزارة التعليم العالي
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 السادس عشر الفصل 

 الرتقيات
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 (:101مادة رقم )

مباشعرة يف   ليعه ي العذي  املسعتو  إىل  يشعغله  العذي  املسعتو  معن  السععودي  تعاقعد  املتتم ترقية 

 .  الواردة يف هذا الالئحةالضوابط السلم بناًء على 

 (:102مادة رقم )

 أعلى متى توفرت الشروط اآلتية :  مستو للرتقية إىل  مؤهالمل السعودي املتعاقديكون 

 .توفر املؤهالت واخلربات الالزمة لشغل الوظيفة األعلى 1- 102

 وجود الشاغر يف الوظيفة األعلى. 2- 102

 األداء لععه آلخععر سععنتني  تقععويمجيععد جععدامل علععى األقععل يف   حصععوله علععى درجععة   3- 102

 .ماضيتني 

املستو  العذي  على األقل يف  ربع سنواتأأن يكون املرشح للرتقية قد أمضى  4- 102

 .يشغله

 (:103مادة رقم )

فعدذا كعان راتبعه    ، مستواا الذي رقي لعه درجة يف  املرقى راتب أول السعوديتعاقد مينح امل

 . عند الرتقية يساوي راتب هذا الدرجة أو يزيد عليه مينح راتب أول درجة تتجاوز راتبه

 (:104مادة رقم )

الععذي يشععغل وظيفععة سعععودي الاملتعاقععد عنععد تسععاوي املرشععحني يف جممععوع النقععاط يرشععح  

يرشعح صعاحب املؤهعل األعلعى ويف حالعة       ةواحعد  فئة الوظيفة الشاغرة فدذا كعانوا يف فئعة  بنفس 

التسععاوي يععرجح األقععدم يف املرتبععة احلاليععة ثععم األقععدم يف املرتبععة السععابقة ثععم األكثععر خدمععة يف    

ين أو اكثعر يف جممعوع اخلدمعة فيعتم إجعراء مسعابقة       متعاقعد استمر التساوي بني الصندوق فدن 

 درجة يف املسابقة .  مقفلة بني املتساويني يف اخلدمة ومن ثم يرشح األكثر

 (:105مادة رقم )

حبسم تيدييب  قرارحبقه ون قد صدر الذي يكسعودي الاملتعاقد ال جيوز النظر يف ترقية 

سععتة أشعهر علععى   انقضعاء أو اإليقععاف ععن العمععل ملعدة مخسععة أيعام إال بعععد     راتبعه مخسعة أيعام مععن   
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

ااحمععال إىل التحقيععق أو  اقععد املتعصععدور القععرار، ويف  يععع األحععوال ال جيععوز النظععر يف ترقيععة     

 ااحماكمة التيديبية إالَّ بعد الفصل فيما نسب إليه نهائيامل.

 (:106مادة رقم )

تععتم الرتقيععة ملسععتو  أعلععى مععن املسععتو  الععذي يلععي مسععتو  املرشععح للرتقيععة بعععد انطبععاق         

 لجدول التالي :وفقامل لالشروط والضوابط يف هذا الالئحة 

 البيان املستو 

 األول
 .   على األقل سنوات 2 خدمةئي + ابتدا

 متوسط 

 الثاني
 .  على األقل سنوات 2 خدمةمتوسط + 

 ثانوية . 

 الثالث
 .  على األقل سنوات 2 خدمةثانوية + 

 دبلوم إداري .

 الرابع
 .  على األقل سنوات  2 خدمةدبلوم إداري + 

 دبلوم علمي .

 اخلامس
 .  على األقلسنوات  2 خدمةدبلوم علمي + 

 لوريوس اداريبكا

 السادس
   سنوات على األقل. 2 خدمةداري + إبكالوريوس 

 بكالوريوس علمي .

 السابع
 .  على األقلسنوات  2 خدمةبكالوريوس علمي + 

 ماجستس .

 الثامن
   على األقل. سنوات 2 خدمةماجستس + 

 دكتوراا .  

 

****** 
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 السابع عشر الفصل 

 الراحة األسبوعيةيام العمل و أ ساعات 
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 (:107مادة رقم )

راحعة أسعبوعية بعيجر    و السعبت  ويكعون يعوم اجلمععة    ، أيعام يف األسعبوع   مخسعة أيام العمل 

 .لجميعلكامل 

 (:108مادة رقم )

 . سبوعياملأربعون ساعة أمان وعن ساعات العمل أن ال تزيد عدد 

 (:109مادة رقم )

ارك للمسععلمني لسععت سععاعات يف الل شععهر رمضععان املبععختفععض سععاعات العمععل الفعليععة خعع 

 . اليوم

 (:110مادة رقم )

تنظيم أيام و ساعات العمل وفعق  ، نظام العملومبا ال يتعارض مع ، جمللس إدارة الصندوق

 راا ملصلحة العمل . يما 

 

****** 
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عشر  الثامنالفصل 

 العمل اإلضايف
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 (:111مادة رقم )

بالعمعل اإلضعايف   املتعاقعد عسععودي أو غعس سععودي(     جيوز حسب متطلبات العمل تكليعف  

وبعد املوافقة املسبقة معن رئعيس اجمللعس    ، ويف حدود املوازنة املعتمدة نظام العمل وفقامل ألحكام

 أو من ينيبه على العمل اإلضايف.

 (:112مادة رقم )

املتعاقعد عسععودي   حة كل عمعل ُيكلعف بعه    يعترب عمالمل إضافيامل مبوجب أحكام هذا الالئ

ويشعرتط  ، الرمسيعة واألعيعاد   اإلجعازات بعد سعاعات العدوام الرمسعي أو يف أيعام     أو غس سعودي( 

للقيام بهذا العمل أن يكون هناك تكليف كتعابي مسعبق صعادر معن العرئيس املباشعر وُمعتمعد        

ودا علعى أن ُيعبني يف   وأن تقتضعي مصعلحة العمعل مسعوغات وجع     ، من رئيس اجمللعس أو معن ينيبعه   

امل كلعف وععدد األيعام الالزمعة     تعاقد املذلك التكليف عدد ساعات العمل اإلضافية ال  يعملها 

 لذلك.

 (:113مادة رقم )

 يتم إحتساب العمل اإلضايف على النحو اآلتي :  

( السعععاعة األسعععبوعإجعععازة نهايعععة  و، عيعععد األضعععحى ، عيعععد الفطعععر األعيعععاد ع 1- 113

 .بساعتني

 .نصف و األيام العادية الساعة بساعة 2- 113

 

****** 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 التاسع عشر الفصل 

 االنصراف قواعد احلضور و

 الدخول إىل أماكن العملو
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 (:114مادة رقم )

إىل أمعاكن العمعل وإنصعرافهم منهعا     املتعاقدين عسعوديني أو غس سععوديني(  يكون دخول 

 من األماكن املخصصة لذلك.

 (:115دة رقم )ما

أن يثبععت حضععورا وإنصععرافه بععالتوقيع يف الععدفاتر املتعاقععد عسعععودي أو غععس سعععودي( علععى 

 أو بيي طريقة قددها الصندوق وفق ما يقررا يف هذا الشين.، املعدة لذلك

 (:116مادة رقم )

اإلمتثال للتفتيش متى ط لب منعه ذلعك عنعد العدخول     املتعاقد عسعودي أو غس سعودي( على 

 خلروج.وا

 (:117مادة رقم )

أن يغععادر مقععر العمععل خععالل سععاعات العمععل   للمتعاقععد عسعععودي أو غععس سعععودي(  ال جيععوز 

معربرات تعرك العمعل ومعدة     فيعه  معن املعدير املخعتص مبينعامل      مسعبق الرمسية إال إذا حصل على إذن 

 تغيبه وفق منوذج يعد هلذا الغرض.

 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  العشرونالفصل 

 زاءات اجل
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 (:118مادة رقم )

يعتعععرب خمالفعععة تسعععتوجب توقيعععع اجلعععزاء املنصعععوع عليعععه يف هعععذا الالئحعععة      1 – 118

أي فعععل مععن األفعععال الععواردة     املتعاقععد عسعععودي أو غععس سعععودي(     ارتكععاب

ول املخالفات واجلزاءات امللحق بهذا الالئحة والذي يعترب جزءامل ال يتجزأ اجبد

 منها.

تشكل جلنة بددارة الصندوق للنظر يف املخالفات و حتديعد اجلعزاءات حسعب     2 – 118

 نظمة والتعليمات املعمول بها باململكة .األ

 (:119مادة رقم )

 : هياملتعاقد عسعودي أو غس سعودي( اجلزاءات ال  جيوز توقيعها على 

 : التنبيه 1- 119

ئيسه املباشر يشار من قبل ر املتعاقدوهو تذكس شفهي أو كتابي يوجه إىل 

ويطلعب منعه ضعرورة مراععاة النظعام والتقيعد        ارتكبهعا فيه إىل املخالفعة الع    

باألصعععول املتبععععة يف أداء واجبعععات وظيفتعععه وععععدم الععععودة ملثعععل معععا بعععدر منعععه 

 مستقبالمل.

 اإلنذار:  2- 119

معع   ارتكبهعا موضعحامل فيعه نعوع املخالفعة الع       املتعاقعد  وهو كتاب يوجه إىل 

املخالفععة أو  اسععتمرارىل إمكععان تعرضععه جلععزاء أشععد يف حالععة    لفععت نظععرا إ 

 .املتعاقدوجيوز أن يتضمن اإلنذار لزوم تسجيله يف ملف ، العودة ملثلها

 من الراتب:  احلسم 3- 119

األجعر اليعومي   ما بني نسبة معن األجعر يف حعدود جعزء معن       احلسميرتاو  هذا 

 حتى أجر مخسة أيام يف الشهر كحد أقصى.

 : إليقاف عن العمل دون أجرا 4- 119

معن مزاولعة العمعل خعالل فعرتة معينعة معع حرمانعه معن أجعرا            املتعاقعد وهو منع 

 خالل هذا الفرتة على أال تتجاوز مخسة أيام خالل الشهر.

ذلعك ملعدة ال تزيعد     أو تيجيعل أو املعنح أو الرتقيعة    املكافعية معن   املتعاقعد حرمان  5- 119

 : عن ثالثة أشهر

متعاقعد  لليعل أيعة زيعادة يف األجعر أو أيعة منحعة أو مكافعية        وهو حجعب أو تيج 
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

حسب أحكام هذا الالئحعة أو النظعام العداخلي للصعندوق أي نعص أو إتفعاق       

 آخر أو مبقتضى العرف والتعامل.

 : املكافيةصرف الفصل من اخلدمة مع  6- 119

املخالفعة معع إعطائعه املكافعية      الرتكابعه بسعبب مشعروع   تعاقعد  املوهو فصعل   

 عن مدة خدمته. ةستحقامل

 : تعويضالكافية أو مع احلرمان من املالفصل من اخلدمة  7- 119

فعالمل  الرتكابه( دون مكافية أو تعويض املتعاقدعقد عمل إنهاء وهو فصل ع 

أو أكثععر مععن األفعععال املنصععوع عليهععا يف نظععام العمععل أو خمالفععة تسععتوجب   

 هذا العقوبة مبوجب الئحة اجلزاءات.

 (:120مادة رقم )

يرتكععب أي مععن املخالفععات الععواردة يف اجلععداول  املتعاقععد عسعععودي أو غععس سعععودي(  كععل 

 ُيعاقب باجلزاء املوضح قرين تلك املخالفة.، املوضحة بالتفصيل يف هذا الالئحة

 (:112مادة رقم )

صالحية توقيع اجلعزاءات املنصعوع عليهعا يف هعذا الالئحعة لعرئيس جملعس اإلدارة أو معن         

لك وجيوز له إبدال جزاء أخف باجلزاء املقرر ألية خمالفة يف حعال إرتكابهعا للمعرة    يفوضه يف ذ

 األوىل.

 (:212مادة رقم )

مائة و مانون نفس املخالفة بعد مضي املتعاقد عسعودي أو غس سعودي( يف حال إرتكاب 

تكبععت للمععرة للمععرة األوىل فدنععه ال يعتععرب عائععدامل وُتعععد املخالفععة وكينهععا ار  ارتكابهععاعلععى  يومععامل

 وتطبق بشينها األحكام املقررة بالالئحة بالنسبة ألول مرة.، األوىل

 (:312مادة رقم )

إذا نشععيت عععن الفعععل الواحععد أكثععر مععن خمالفععة ُيكتفععى بتوقيععع اجلععزاء األشععد مععن بععني   

 اجلزاءات املقررة هلذا املخالفات.
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 (:124مادة رقم )

إال بععد إبالغعه كتابعة مبعا     أو غس سععودي(  املتعاقد عسعودي ال جيوز توقيع أي جزاء على 

هو منسوب إليه ومساع أقواله وإتاحة الفرصة له لتقعديم دفاععه وذلعك مبوجعب حمضعر ُيعودع يف       

 ملفه اخلاع.

 (:125مادة رقم )

املتعاقعد عسععودي أو غعس    مع عدم اإلخالل بيحكام نظام العمل ال جيوز توقيع جعزاء علعى   

 ن العمل إال إذا كانت له عالقة مباشرة بالعمل.خارج مكا ارتكبهألمر  سعودي( 

 (:126مادة رقم )

كتابععة مبععا طبععق عليععه مععن جععزاءات ونوعهععا      املتعاقععد عسعععودي أو غععس سعععودي(   خيطععر 

يرسعل إليعه بالربيعد    ، عن إستالم اإلخطار أو رفض التوقيع بالعلماملتعاقد فدذا إمتنع ، ومقدارها

 .املسجل على عنوانه املبني مبلف خدمته

 (:127مادة رقم )

علعى اجلعزاء املوقعع عليعه أمعام العرئيس        االععرتاض حعق  لمتعاقد عسعودي أو غس سععودي(  ل

املباشر ثم الرئيس األعلعى وذلعك معع ععدم اإلخعالل حبقعه يف اإللتجعاء إىل اللجنعة املختصعة وفعق           

 أحكام نظام العمل.

 (:128مادة رقم )

وتععاري   ارتكبهععااملخالفععة العع   ُيخصععص لكععل عامععل صععحيفة جععزاءات ُيععدون فيهععا نععوع   

 .تعاقداملوقوعها واجلزاء املوقع عليه وحتفظ هذا الصحيفة يف ملف خدمة 

 (:129مادة رقم )

يف سععجل خععاع وفععق عسعععوديني أو غععس سعععوديني(  ينتعععاداملُتقيععد الغرامععات املوقعععة علععى 

 نظام العمل.أحكام 
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 (:130مادة رقم )

علعى كشعفها  أكثعر معن     مبخالفة مضعى  غس سعودي(  املتعاقد عسعودي أوال جيوز إتهام 

تاري  وثبوتهعا  يوًما من  بعد مضي أكثر من ثالثون وال جيوز توقيع جزاء تيدييبعمل  ثالثني يوم

 .املتعاقديف حق 

 

****** 
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول املخالفات و اجلزاءات 
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 خمالفات تتعلق مبواعيد العمل :

 

 اءاجلز

 م نوع املخالفة (كامل عالنسبة ااحمسومة هي نسبة من األجر اليومي

 أول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة

تنبيه أو  5% 10% 20%

إنذار 

 كتابي

دقيقة دون  15التيخر عن مواعيد احلضور للعمل لغاية 

 موظفنيإذن أو عذر مقبول إذا مل يرتتب على ذلك تعطيل 

 آخرين 

1 1 

تنبيه أو  15% 25% 50%

إنذار 

 كتابي

دقيقة دون  15التيخر عن مواعيد احلضور للعمل لغاية 

 موظفنيذن أو عذر مقبول إذا ترتب على ذلك تعطيل إ

 آخرين 

1  2 

دقيقة  15التيخر عن مواعيد احلضور للعمل أكثر من  10% 15% 25% 50%

دقيقة دون إذن أو عذر مقبل إذا مل يرتتب علي  30لغاية 

 آخرين  موظفنييل ذلك تعط

1 3 

دقيقة  15التيخر عن مواعيد احلضور للعمل أكثر من  %25 %50 %75 يوم

دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب علي ذلك  30لغاية 

 آخرين  موظفنيتعطيل 

1  4 

دقيقة 30التيخر عن مواعيد احلضور للعمل أكثر من  %25 %50 %75 يوم

مقبول إذا مل يرتتب علي دقيقة دون إذن أو عذر  60لغاية 

 آخرين موظفنيذلك تعطيل 

1 5 

دقيقة  30التيخر عن مواعيد احلضور للعمل أكثر من  %30 %50 يوم  يومان

دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب علي ذلك  60لغاية 

 آخرين موظفنيتعطيل 

1 6 

تنبيه أو  يوم يومان  ثالثة أيام

إنذار 

 كتابي

ضور للعمل ملدة تزيد علي ساعة التيخر عن مواعيد احل

دون إذن أو عذر مقبول سواء ترتب أو مل يرتتب علي ذلك 

 آخرين  موظفنيتعطيل 

1 7 

 حسم أجر ساعات التيخر باإلضافة إىل
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 تابع : خمالفات تتعلق مبواعيد العمل :

 

 اجلزاء

 م نوع املخالفة (الكامل عالنسبة ااحمسومة هي نسبة من األجر اليومي

 أول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة

تنبيه أو  %10 %25 يوم

إنذار 

 كتابي

ترك العمل أو االنصراف قبل امليعاد دون إذن أو عذر 

 دقيقة 15مقبول مبا ال يتجاوز 

1 8 

 حسم أجر مدة ترك العمل باإلضافة إىل

 ترك العمل أو االنصراف قبل امليعاد دون إذن أو عذر %10 %25 %50 يوم

 دقيقة 15مقبول مبا يتجاوز 

1 9 

 حسم أجر مدة ترك العمل باإلضافة إىل

تنبيه أو  %10 %25 يوم

إنذار 

 كتابي

البقاء يف أماكن العمل أو العودة إليها بعد انتهاء 

 مواعيد العمل دون مربر

1 10 

 الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من يوم إىل يوم يومان ثالثة أيام أربعة أيام

 ثالثة أيام

1 11 

 حسم أجر مدة الغياب باإلضافة إىل

فصل مع 

صرف 

 املكافية

الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من أربعة أيام  يومان  ثالثة أيام أربعة أيام

 إىل ستة أيام 

1 12 

 حسم أجر مدة الغياب باإلضافة إىل

فصل مع 

صرف 

 املكافية

إذن كتابي أو عذر مقبول من سبعة أيام  الغياب دون أربعة أيام مخسة أيام

 إىل عشرة أيام

1 13 

 حسم أجر مدة الغياب باإلضافة إىل

الفصل دون مكافية أو تعويض على أن يسبقه إنذار 

كتابي بعد الغياب مدة مخسة أيام يف نطاق حكم 

  ( من نظام العمل80املادة ع

االنقطاع عن العمل دون سبب مشروع مدة تزيد على 

 أيام متصلة عشرة

1 14 

الفصل دون مكافية أو تعويض على أن يسبقه إنذار 

كتابي بعد الغياب مدة عشرة أيام يف نطاق حكم املادة 

 ( من نظام العمل 80ع

الغياب املتقطع دون سبب مشروع مددامل تزيد يف 

 جمموعها على عشرين يومامل يف السنة الواحدة

1 15 
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 خمالفات تتعلق بتنظيم العمل :

 

 اجلزاء

 م نوع املخالفة (الكامل عالنسبة ااحمسومة هي نسبة من األجر اليومي

 أول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة

 1 2 التواجد دون مربر يف غس مكان العمل أثناء وقت الدوام  %10 %25 %50 يوم

تنبيه أو  10% 15% 25%

إنذار 

 كتابي

دون إذن  العمل  أماكنيف الصندوق يمتعاقداستقبال زائرين من غس 

 من اإلدارة

2  2 

تنبيه أو  10% 15% 25%

إنذار 

 كتابي

األكل يف مكان العمل أو غس املكان املعد له أو يف غس أوقات 

 الراحة

2 3 

تنبيه أو  10% 25% 50%

إنذار 

 كتابي

 4 2 النوم أثناء العمل

 5 2 قظة مستمرةالنوم يف احلاالت ال  تستدعي ي %50 يوم  يومان  ثالثة أيام

التجول أو وجود متعاقدين عسعوديني أو غس سعوديني( يف غس مكان  %10 %25 %50 يوم

 أو أثناء ساعات العمل  عمله

2 6 

 7 2 التالعب يف إثبات احلضور واالنصراف %25 %50 يوم  يومان

لتعليمات عدم إطاعة األوامر العادية اخلاصة بالعمل أو عدم تنفيذ ا  %25 %50 يوم يومان

 اخلاصة بالعمل واملعلقة يف مكان ظاهر

2 8 

فصل مع 

صرف 

 املكافية

 9 2 التحريض على خمالفة األوامر والتعليمات اخلطية اخلاصة بالعمل يومان ثالثة أيام مخسة أيام

فصل مع 

صرف 

 املكافية

ظة على سالمة ا للمحافالتدخني يف األماكن ااحمظورة واملعلن عنه يومان  ثالثة أيام مخسة أيام

 الصندوقاملوظفني و

2 10 

فصل مع 

صرف 

 املكافية

اإلهمال أو التهاون يف العمل الذي قد ينشي عنه ضرر يف صحة  يومان  ثالثة أيام مخسة أيام

 املوظفني أو سالمتهم أو يف املواد أو األدوات واألجهزة 

2 11 
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 ابع خمالفات تتعلق بتنظيم العمل :ت

 

 

 اجلزاء

 م نوع املخالفة (الكامل ااحمسومة هي نسبة من األجر اليوميعالنسبة 

 أول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة

تنبيه أو  10% 25% 50%

إنذار 

 كتابي

 12 2 ألغراض خاصة دون إذن الصندوقاستعمال آالت ومعدات وأدوات 

ه حق يف أي عمل ليس دون وجاملتعاقد عسعودي أو غس سعودي( تدخل  %50 يوم يومان  ثالثة أيام

 يف اختصاصه أو مل يعهد به إليه

2 13 

تنبيه أو  10% 15% 25%

إنذار 

 كتابي

 14 2 اخلروج أو الدخول من غس املكان املخصص لذلك

اإلهمال يف تنظيف اآلالت وصيانتها أو عدم العناية بها أو عدم التبلي   %50 يوم  يومان ثالثة أيام

 عن ما بها من خلل

2 15 

تنبيه أو  %25 %50 يوم

إنذار 

 كتابي

عدم وضع أدوات اإلصال  والصيانة واللوازم األخر  يف األماكن 

 املخصصة هلا بعد االنتهاء من العمل

2 16 

قراءة الصحف واجملالت وسائر املطبوعات يف أماكن العمل خالل  %20 %50 يوم يومان

 الدوام الرمسي دون مقتضى من واجبات الوظيفة

2 17 

ع فصل م

صرف 

 املكافية

 18 2 متزيق أو إتالف إعالنات أو بالغات إدارة الصندوق يومان  ثالثة أيام مخسة أيام
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 :املتعاقد عسعودي أو غس سعودي(خمالفات تتعلق بسلوك 

 

 اجلزاء

 م نوع املخالفة (الكامل عالنسبة ااحمسومة هي نسبة من األجر اليومي

 أول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة

 1 3 التشاجر مع الزمالء أو إحداث مشاغبات يف حمل العمل يوم يومان ثالثة أيام مخسة أيام

 2 3 كذبامل أنه أصيب أثناء العمل أو بسببهتعاقد املالتمارض أو إدعاء  يوم يومان ثالثة أيام مخسة أيام

أو  الصندوقيب عند طلب طبيب االمتناع عن إجراء الكشف الط يوم  يومان  ثالثة أيام  مخسة أيام

 رفض اتباع التعليمات الطبية أثناء العالج

3 3 

 4  3 خمالفة التعليمات الصحية املعلقة بيمكنة العمل %50 يوم يومان مخسة أيام

تنبيه أو  10% 25% 50%

إنذار 

 كتابي

 5 3 كتابة عبارة علي اجلدران أو لصق إعالنات

 6 3 ند االنصرافرفض التفتيش ع %25 %50 يوم  يومان

تنبيه أو  10% 25% 50%

إنذار 

 كتابي

 7 3  ع إعانات أو نقود بدون إذن

فصل مع 

صرف 

 املكافية

عدم تسليم النقود ااحمصلة حلساب الصندوق يف املواعيد ااحمددة دون  يومان ثالثة أيام مخسة أيام

 تربير مقبول

3 8 

تنبيه أو  يوم  يومان مخسة أيام

إنذار 

 كتابي

 9 3 تناع عن ارتداء املالبس واألجهزة املقررة للوقاية وللسالمة االم

 

 

 

****** 
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احلادية والعشرون الفصل 

 تطبيق الالئحة
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 ململكة العربية السعوديةا

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك سعود

 إدارة صندوق الطالب

 

 (:134مادة رقم )

يف حالععة عععدم وجععود نععص يف مععواد الئحععة املععوارد البشععرية وورد هععذا الععنص بنظععام العمععل     

 .هع1426 8 23العمل والعمال الصادر بتاري   والعمال فيطبق ما هو بنظام

 (:513مادة رقم )

معع   املتعاقعدين عسععوديني أو غعس سععوديني(    تسري أحكام هذا الالئحة على  يعع  كما 

 ها من صاحب الصالحية.اعتباًرا من تاري  إقرارالصندوق 

 

****** 

 


