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 ƙيف غري السعوديșالتعريفات/ تو 

 املادة األوىل
 :تعƗ التعبريات الواردة يف هذه الالئحة املعاƆ املوضحة أدناه

 .من يعمل يف اجلامعة من غري السعوديƞ ƙوجǢ عقد وفق هذه الالئحة:  املتعاقد- ١
قيم فيها وقت التعاقد موطنا له إذا الدولة اليت Ʒمل املتعاقد جنسيتها وجيوز اعتبار الدولة اليت ي:  املوطن- ٢

ƙمتتاليت ƙزادت مدة اإلقامة عن سنت. 
 .اثنا عشر شهرأ هجريأ ما مل يرد نص على خالف ذلك:  السنة- ٣
 .الشهر ثالثون يومأ ما مل ينص على خالف ذلك:  الشهر- ٤
 .أال يكون معارأ من جامعته أو جهة أخرى:  التعاقد الشخصي- ٥

 املادة الثانية
 -:سري أحكام هذه الالثحة على الفǞات اɇتيةت
 . أعضاء هيǞة التدريس، واǂاضرين، ومدرسي اللغات، وا ملعيدين- ١
 من يف حكم أعضاء هيǞة التدريس وهم الباحثون، ومساعدوهم، والفنيون من ƥلة الشهادة اجلامعية فما - ٢
وق الذين يتم التعاقد معهم على وșائف باحث، أو مساعد باحث، أو فƗ باملرتبة السادسة فما فوق ولعملهم ف

ȓعالقة مباشرة بالتدريس، وجمللس اجلامعة يف احلاالت االستثنائية التجاوز عن هذا الشر. 
 . األطباء، والعاملƙ يف التخصصات الصحية- ٣
٤ -ƙاملهندس . 
 .االت التخصصية العاملƙ يف اجمل- ٥
 . العاملƙ يف اجملاالت اإلدارية والكتابية- ٦
٧ -ƙواحلرفي ،ƙاملساعدين الفني . 
 . املدرسƙ يف املدارس، واملعاهد دون املستوى اجلامعي- ٨

 املادة الثالثة
 تراه إىل  وجيوز للجامعة إضافة ما-)٢( امللحق رقم -تكون صياغة العقد وفقأ لألƴوذǯ امللحق هبذه الالئحة

 . بنود العقد فيما Ƹدم املصلحة العامة وال يتعارض مع هذه الالئحة



 ƙيف غري السعوديșيف/ توșالتو 

 املادة الرابعة
 :يشترȓ للتوșيف

١ - Ǣيف ضمن بند الرواتșصص لغرض التوƯ يفة شاغرة معتمدة يف امليزانية أو توفر اعتماد مايلșوجود و 
 .املقطوعة

 . عدم توفر مواطن مؤهل لشغل الوșيفة- ٢
 .لك احلد األدƅ للمؤهالت املطلوبة لشغلها أن يتوفر وصف لواجبات الوșيفة ومسؤولياهتا ƞا يف ذ- ٣

 املادة اخلامسة
 -:يشترȓ يف املتعاقد أن يكون

 قد اكمل من العمر عشرين سنة، ومل يتجاوز الستƙ سنة ميالدية، وجيوز جمللس اجلامعة Ɵاوز احلد األعلى - ١
اتذة املساعدين، وذلك بناءă للعمر يف حدود عشر سنوات لألساتذة، وا ألساتذة املشاركƙ، وƦس سنوات لألس

 .على توصية جملس القسم وجملس الكلية، وثالǫ سنوات بالنسبة للفǞات األخرى بناءă على توصية جهة عملهم
 .عة الئقأ صحيأ للخدمة، ƞوجǢ شهادة صحية حديثة صادرة من جهة طبية تعترف هبا اجلام- ٢
 . حسن السرية واألخالق- ٣
 . حائزأ على املؤهالت املطلوبة للوșيفة- ٤
 . غري مرتبط بعقد مع جهة أخرى باململكة- ٥
 . متفرغأ للعمل يف اجلامعة- ٦

 املادة السادسة
 .يƎم العقد ملدة سنة أو أقل أو اكثر قابأل للتجديد مثل مدته أو للمدة اليت حتددها اجلامعة

 ةاملادة السابع
تبدأ مدة العقد اعتبارأ من اليوم الذي يغادر فيه املتعاقد موطنه متوجهأ إىل مقر عمله يف اململكة بأقصر طريق 

على أال تزيد املدة بƙ مغادرة املوطن والتقدم ملباشرة العمل على ثالثة أيام وال تسبق املوعد اǂدد من قبل 
يه املتعاقد ملباشرة العمل وفقأ لتعليمات اجلامعة إذا كان مقيمأ يف اجلامعة لبداية العقد، أو من اليوم الذي يتقدم ف
 . البلد الذي توجد فيه الوșيفة ووقع فيه العقد



 ƙيف غري السعوديșوالعالوات/ تو Ǣالروات 

 املادة الثامنة
املرافق هلذه الالئحة بعد حتديد اجلدول املناسǢ ) ١( حتدد الرواتǢ وفقأ للجداول الواردة يف امللحق رقم - ١

اقد للوșيفة اليت سيتم التعاقد عليها وتعتƎ التعليمات امللحقة بكل جدول جزءأ متممأ له، وجيوز للجامعة التع
 .براتǢ يقل عن املوضح يف اجلداول املشار إليها إذا اتفق الطرفان على ذلك

 بعد إقرار اجلامعة ترقية عضو هيǞة التدريس واليت Ƣت من خارǯ اجلامعة من درجة علمية إىل درجة أعلى - ٢
قية يزيد أو يتساوى مع جيوز أن يعطى عند Ɵديد عقده بداية راتǢ الدرجة املرقى إليها، فǚذا كان راتبه قبل التر

بداية راتǢ الدرجة املرقى إليها جاز أن يعطى الراتǢ الذي يعلو مباشرة الراتǢ الذي كان يتقاضاه يف درجته 
أما من تتم ترقيته من قبل اجلامعة فيعطى الراتǢ الذي . السابقة وƹنح العالوة السنوية من الدرجة املرقى إليها

تقاضاه يف درجته السابقة، ƹ Żنح العالوة السنوية من الدرجة املرقى إليها عند يعلو مباشرة الراتǢ الذي كان ي
 .Ɵديد عقده

 جيوز نقل املتعاقد من غري أعضاء هيǞة التدريس واǂاضرين واملعيدين عند Ɵديد عقده من درجة إيل درجة - ٣
 .أعلى منها داخل الفǞة نفسها إذا توافرت فيه الشروȓ املطلوبة

 جمللس اجلامعة عند وصول املتعاقد لنهاية مربوȓ الدرجة املعƙ عليها، منحه عالوة تلك الدرجة، بعد  جيوز- ٤
 .كل سنتƙ بتوصية من رئيسه

 املادة التاسعة
من الرات٥ċ % Ǣ جيوز جمللس اجلامعة زيادة الرواتǢ اǂددة وفق جداول الرواتǢ بنسبة ال تتجاوز - ١

 .من أوربا أو أمريكا أو أية بلدان متقدمة يف مستواها Ʒددها جملس اجلامعةاملستحق ملن يتم التعاقد معه 
 جيوز جمللس اجلامعة التعاقد مع ذوي التخصصات النادرة، أو ذوي السمعة العلمية، أو اخلƎة، أو املهارة - ٢

س، ومن يف حكمهم، العالية، أو املؤهالت املمتازة املكتسبة بǚحدى اجلامعات املشهورة، من أعضاء هيǞة التدري
ولرئيس جملس اجلامعة باالتفاق مع رئيس . من الراتǢ املستحق% ١ċċوكذا األطباء، بزيادة ال تتجاوز نسبة 

 .الديوان العام للخدمة املدنية تطبيق أحكام هذه الفقرة على الفǞات األخرى
ء هيǞة تدريس بالتجاوز عن  جيوز التعاقد مع ذوي اخلƎة، أو السمعة العلمية املتميزة، للعمل كأعضا- ٣

 .الشروȓ العلمية اǂددة بقواعد التوșيف ƞوافقة جملس اجلامعة بناء على توصية من اجمللس العلمي
 املادة العاشرة

 له  الذي سبقت- من أعضاء هيǞة التدريس، ومدرسي اللغات، واǂاضرين، واملعيدين- يعطى املتعاقد- ١
 Ǣالعلمي، عالوات سنوية طبقأ جلداول الروات Ǣخدمة يف التدريس اجلامعي بعد حصوله على املؤهل، أو اللق

 ).١(الواردة يف امللحق رقم 
 جيوز احتساǡ اخلƎات ألعضاء هيǞة التدريس، ومدرسي اللغات، واǂاضرين، واملعيدين، يف غريالتدريس - ٢

وبعد احلصول على املؤهل العلمي الذي Ź التعاقد معه على أساسه بواقع اجلامعي إذا كانت يف جمال التخصص 



سنة لكل سنتƙ وذلك ألغراض التوșيف، كما جيوز احتساهبا ألغراض الترقية العلمية بقرار من اجمللس العلمي 
 .بناءă على توصية جملس الكلية املعنية

واǂاضرين، ومدرسي اللغات، واملعيدين بعد  حتتسǢ اخلƎة عند التعاقد لغري أعضاء هينة التدريس، - ٣
 ƙالدورة يف التخصص اليت تتم بعد هذا املؤهل بقدر مدهتا، وال جيمع ب Ǣخر مؤهل وحتتسسǓ احلصول على

 .مدة الدورة ومدة اخلدمة يف Ǔن واحد، ويشترȓ يف اخلƎة أو املؤهل أن يصدرا من جهة تقتنع هبا اجلامعة
 املادة احلادية عشرة

Ǣ اخلƎة ملن يتم التعاقد معهم من الفǞات اǂددة يف املادة الثانية من هذه الالئحة Ɯد أقصى Ʀس سنوات حتتس
عند بدء التعاقد وجيوز جمللس اجلامعة يف احلاالت االستثنائية التجاوز عن هذه الشرȓ وƜد أقصى Ʀس عشرة 

 .سنة
 املادة الثانية عشرة

مؤهأل أعلى له عالقة بطبيعة عمل الوșيفة املتعاقد عليها عالوات سنوية بعدد جيوز أن ƹنح املتعاقد الذي Ʒمل 
سنوات الدراسة عن املؤهل األعلى للوșيفة املتعاقد عليها Ɯيث ال تزيد العالوات عن عالوتƙ لفترة الدراسة 

Ʀاملاجستري والدكتوراه، و ƙعالوات لفترة الدراسة ب ǫالبكالوريوس واملاجستري، وثال ƙس عالوات لفترة ب
 .للوșيفة املتعاقد عليها) ١(الدراسة بƙ البكالوريوس والدكتوراه وفق جداول الرواتǢ املبينة بامللحق رقم 

 املادة الثالثة عشرة
من الراتǢ وال تتجاوز ما هو حمدد ƛداول الرواتǢ لكل فǞة، % ٥جيوز منح املتعاقد عالوة سنوية ال تزيد عن 

 سنة هلذا الغرض من أمضى عشرة أشهر ونصف من فترة عقده السابق ưن ترتبط مدة ويعد يف حكم من أكمل
 .عقده بالعام الدراسي

 املادة الرابعة عشرة
وملدير اجلامعة دون حاجة إىل أي . ال جيوز احلجز على راتǢ املتعاقد إال بأمر صادر من اجلهة املختصة نظامأ

لة قبل املتعاقد من أي مبالȠ مستحقة له قبل اجلامعة، وفيما إجراءات، اقتطاț أي مبالȠ تكون مستحقة للدو
عدا دين النفقة ال جيوز أن يزيد املقدار اǂجوز شهريأ عن ثلث الراتǢ وعند التزاحم تكون األولوية لدين 

 .النفقة Ż ملستحقات الدولة
 



 ƙيف غري السعوديșساعات العمل املطلوبة/ تو 

 املادة اخلامسة عشرة
 يؤدي أعضاء هيǞة التدريس، واǂاضرون، واملعيدون، ومدرسو اللغات أربعƙ ساعة عمل أسبوعيأ - ١

 يقضوŒا يف التدريس، والبحث، واإلرشا د األكا دƹي، واألعمال اإلدارية، واألكادƹية األخرى اليت يكلفون هبا
 .من اجلهات املختصة باجلامعة

٢ - ƙان وأربعƣ باجلامعة ƙا يف الواجبات التدريسية، ) ٤٨( يؤدي بقية العاملŒساعة عمل أسبوعيأ يقضو
تشفيات والبحثية، والتدريبية، واملهام اليت يكلفون هبا من اجلهات املختصة يف اجلامعة، ومن يعمل منهم باملس

 .ساعة) ٥٥(تكون ساعات عملهم ƞا ال يزيد عن 
 .وجيوز للجامعة Ƣشيأ مع مقتضيات مصلحة العمل حتديد بداية وŒاية الدوام اليومي أو Ɵزئته

 يعامل عضو هينة التدريس املتعاقد ومن يف حكمه فيما يتعلق بساعات النصاǡ التدريسي والقواعد اليت - ٣
 . اعات التدريسية اإلضافية معاملة السعوديƙ من أعضاء هيǞة ا لتد ريستتبع يف املكافأة عن الس



 ƙيف غري السعوديșالبدالت والتعويضات / تو 

 املادة السادسة عشرة
من أول مربوȓ الوșيفة ملن % ٣ċ جيوز جمللس اجلامعة صرف بدل ندرة للتخصصات النادرة Ɯد أعلى - ١

يعمل يف جمال ختصصه من أعضاء هيǞة التدريس ومن يف حكمهم، وƷدد جملس اجلامعة هذه التخصصات وبدل 
 .من املادة التاسعة) ٢، ١(ختصص مع عدم اجلمع بƙ بدل الندرة وبƙ ما ورد يف الفقرتƙ الندرة لكل 

 جيوز جمللس اجلامعة منح األطباء البشريƙ، وأطباء األسنان من أعضاء هيǞة التدريس، واǂاضرين، - ٢
إلضافية املطلوبة نظامأ واملعيدين، ومساعدي الباحثƙ العاملƙ باملسثشفيات بدل عمل باملستشفيات للساعات ا

من الراتǢ األساسي، وال جيوز اجلمع بƙ بدل الندرة وبدل % ٨ċعند عملهم هذه الساعات Ɯد أقصى 
 .العمل باملستشفى

 جيوز منح الصيادلة، واملتخصصƙ يف العلوم الطبية التطبيقية من أعضاء هيثة التدريس، واǂاضرين، - ٣
العاملƙ باملستشفيات بدل عمل باملستشفيات للساعات األضافية املطلوبة واملعيدين، ومساعدي الباحثƙ من 

من الراتǢ األساسي وال جيوز اجلمع بƙ بدل الندرة وبدل % ٥ċنظامأ عند عملهم هذه الساعات Ɯد أقصى 
 .العمل باملستشفى

 املادة السابعة عشرة
ذاكر سفر يف حدود أربعة أشخاص فقط ƞا يف تؤمن اجلامعة للمتعاقد، ولعائلته عند إحضارهم لغرض اإلقامة ت

źɇذلك تذكرة املتعاقد نفسه، وتستحق تذاكر السفر سواء سافروا بصحبة املتعاقد أم سافروا فرادى وفق ا:- 
 . مرة حƙ القدوم من موطنه إىل اململكة يف بداية التعاقد ما مل يكن مقيمأ باململكة عند التعاقد- ١
نه ذهابأ وإيابأ مرة كل سنة أثناء مدة التعاقد عندما يرخص له بǚجازة عادية، وكذا من  من اململكة إىل موط- ٢

 .كان تعاقده داخليأ ومضى سنتان على تعاقده، ما مل يكن مقيمأ يف اململكة عند التعاقد
كة عند  من اململكة إىل موطنه يف Œاية العقد عند مغادرته Œائيأ، ويستثƖ من ذلك من كان مقيمأ باململ- ٣

التعاقد وكانت مدة خدمته أقل من سنتƙ، أومن نقلت كفالته إىل جهة أخرى داخل اململكة وفق التعليمات 
 .املنظمة لذلك

 املادة الثامنة عشرة
 :يقصد بعائلة املتعاقد

 . الزوجة أو الزوǯ أو حمرم املتعاقدة- ١
 : من يعوهلم شرعأ من- ٢
 .من عمرهالبنư ƙن مل يتجاوز الثامنة عشر ) أ
ǡ (البنات غري املتزوجات. 
ǯ (الوالدين. 



 .األخوة القصر) د
øشريطة موافقة اجلهات املختصة على االستقدام، طبقأ لألنظمة املعمول هبا. األخوات غري املتزوجات) ه. 

 املادة التاسعة عشرة
 حكومية أخرى تصرف  إذا كان أىمن املرأة وحمرمها متعاقدأ مع اجلامعة وكان اɇخر متعاقدأ مع جهة- ١

 .التذاكر من اجلهة اليت تصرف بدل السكن
 يسقط حق املرافق أو املرافقة يف تذاكر العودة إىل بلده عند تنازل اجلامعة عن كفالته إىل جهة غري - ٢

 .حكومية
 املادة العشرون

توافرة، وتقدم يكون السفر بأقصر طريق جوي وعلى اخلطوȓ اجلوية العربية السعودية إذا كانت خدماهتا م
اجلامعة إىل املتعاقد تذاكر السفر املستحقة له، وجيوز هلا يف احلاالت االستثنائية أن تأذن له بشرائها وتدفع له 

 .قيمتها وإذا مل يرغǢ يف احلصول على التذاكر املستحقة فيجوز له أن يتقاضى من اجلامعة نصف قيمتها
 املادة احلادية والعشرون

فر املشار إليها أعاله على درجة األفق إذا كان املتعاقد برتبة أستاذ وعلى الدرجة  تكون تذاكر الس- ١
 .السياحية املخفضة ملن سواه

 للمتعاقد أن يستبدل تذاكر السفر املستحقة له من اململكة إىل موطنه بتذاكر سفر إىل أي بلد Ǔخر بدون - ٢
 .طوȓ اجلوية العربية ا لسعوديةأن تتحمل اجلامعة أي تكاليف إضافية ويف حدود أنظمة اخل

 املادة الثانية والعشرون
من هذه الالئحة تؤمن اجلامعة له تذاكر السفر للفترة األخرية ) ٣٣(إذا جزأ املتعاقد إجازته العادية وفقأ للمادة 

 .منها فقط، ويف حالة Ɵزئتها من قبل اجلامعة ملصلحة العمل ƹنح تذكرź سفر له وحده
 والعشروناملادة الثالثة 

 ȓيفته جوأ بالدرجة السياحية وعلى اخلطوșيكون سفر املتعاقد داخل اململكة أو خارجها الذي يقتضيه أداء و
وللجامعة أن تأذن للمتعاقد بأن يسافر برأ على نفقته اخلاصة إذا . اجلوية العربية السعودية مƓ كان ذلك ưكنأ

وعد اǂدد ويستحق املتعاقد عندئذ تعويضأ يعادل قيمة كان ذلك ال يؤثر على وصوله إىل مقر العمل يف امل
وإذا كان أداء الوșيفة يقتضي سفر . تذكرة السفر اجلوي بالدرجة السياحية املخفضة إذا كان ذلك ưكنأ

املتعاقد إىل جهة ال تربطها ƞقر عمله األصلي وسيلة نقل جوي أمنت له اجلامعة السفر برأ، وللجامعة أن تأذن 
 أن يسافر على نفقته اخلاصة ويستحق عندئذ تعويضأ يعادل قيمة تذكرة السفر برأ بوسائل النقل للمتعاقد
 .العامة

 املادة الرابعة والعشرون
) ١(تؤمن اجلامعة السكن للمتعاقد أو تدفع له بدل سكن سنوي وفق ماورد يف جداول الرواتǢ امللحق رقم 

د Ż يف بداية كل سنة من سنوات التجديد ويصرف ملن مدة وجيوز دفع هذا البدل مقدمأ يف بداية مدة العق
عقده أقل من سنة بنسبة مدة عقده إىل السنة ويف حالة التعاقد مع إمرأة وحمرمها يصرف بدل سكن واحد 



لصاحǢ البدل األعلى منهما، ويسري هذا احلكم إذا كان أحدƵا متعاقدأ مع جهة غري اجلامعة حكومية أو غري 
 .صرف بدل سكن للمتعاقدة املتزوجة من سعودي مقيم يف اململكةحكومية، وال ي

 املادة اخلامسة والعشرون
  ما مل تؤمن اجلامعة السكن املؤثث يصرف للمتعاقد املستجد من أعضاء هيǞة التدريس ومن يف حكمهم يف- ١

من بدل السكن يف السنة ويصرف بدل التأثيث مرة واحدة % ٥ċأول عقد له مع اجلامعة بدل تأثيث مقداره 
ويعتƎ يف حكم املستجد هلذا الغرض فقط من مضى على انقطاعه عن العمل ƛهة . طوال مدة التعاقد مع اجلامعة

 . يسبق صرفه لهحكومية باململكة سنتان على األقل وتعاقد مع اجلامعة من جديد ما مل
٢ - Ǣبديل التأثيث هلما بل يكتفى ببدل تأثيث واحد لصاح ƙيف حال التعاقد مع إمرأة وحمرمها فال جيمع ب 

 .البدل األعلى
 ال يستحق املتعاقد اǂرم أو املتعاقدة ذات اǂرم عند التعاقد مع اجلامعة بدل تأثيث إذا كان اɇخر يعمل - ٣

 .خل اململكةباجلامعة أو ƛهة أخرى دا
 داخل اململكة - أو العكس- إذا كان املتعاقد قد عمل يف أي جهة أخرى أو كان حمرمأ ملن قد عملت - ٤

 ƙقبل تعاقده مع اجلامعة فال يستحق بدل تأثيث ما مل يكن قد مضى على مغادرته اململكة مدة ال تقل عن عام
 .ومل يسبق صرف مثل هذا البدل له من جهته السابقة

ذا كان العقد أقل من سنة يصرف بدل التأثيث بنسبة مدة العقد للسنة ويصرف املتبقي من بدل التأثيث  إ- ٥
 .عند Ɵديد العقد ملدة أخرى ال تقل مع مدة العقد السابق عن سنة

 املادة السادسة والعشرون
ح يف جداول الرواتǢ تدفع اجلامعة للمتعاقد بدل انتقال شهري مقابل تنقالته يف مقر عمله وفقأ ملا هو موض

وال يستحق هذا . لكل فǞة وجيوز للجامعة بدال من دفع بدل االنتقال أن تؤمن للمتعاقد وسيلة النقل املناسبة
 .البدل من كان سكنه يف موقع العمل أو مالصقأ له

 املادة السابعة والعشرون
ف له بدل إنتداǡ يومي على النحو  إذا انتدǡ املتعاقد يف مهمة رمسية خارǯ مقر عمله داخل اململكة يصر- ١

źɇا:- 
 ريال) ٤٥ċ(ريال فاكثر ) ٧ċċċ(ملن راتبه الشهري ) أ
ǡ) (٣ċċ ( ريال ملن كان راتبه الشهري)٤٥ċċ ( ريال وأقل من)٧ċċċ (ريال 
ǯ) (٢٧(رياال ملن كان راتبه الشهري ) ٢٥٥ċċ ( ريال وأقل من)٤٥ċċ (ريال. 
 .ريال) ٢٧ċċ(هري أقل من رياال ملن كان راتبه الش) ١٦ċ) (د

 من بدل ٣ċ\١إذا كان االنتداǡ خارǯ اململكة ويصرف بدل نقل إضايف يعادل% ٥ċوجيوز أن يزاد البدل 
 .االنتقال الشهري املقرر

 ملدير اجلامعة، بناء على توصية جملس القسم وجملس الكلية أن يوافق على حضور عضو هيǞة التدريس - ٢
 .ون أن تتحمل اجلامعة أي نفقاتمؤƢرأ، أو ندوة علمية، د

 



 املادة الثامنة والعشرون
إذا Ź نقل عمل عضو هيǞة التدريس من مدينة إيل أخرى داخل اململكة وفقأ ملصلحة العمل يصرف له بدل نقل 
 ǯالف ريال وإذا كان النقل من داخل اململكة إىل خارجها أو العكس أو من جهة إىل أخرى خارǓ قدره أربعة

إىل ) ١٧(يصرف له بدل قدره Ʀسة Ǔالف ريال باالضافة إىل تذاكر السفر وفقأ ملا جاء يف املواد من اململكة 
ويصرف لغري عضو هيǞة التدريس بدل قدره ثالثة Ǔالف ريال يف احلالƙ باالضافة إىل تذاكر السفر، وإذا ) ٢٢(

احǢ البدل األعلى وال يصرف هذا كان النقل ملتعاقدين أحدƵا حمرم لɈخر استحقا بدل نقل واحد فقط لص
 .البدل ألكثر من مرة يف السنة املالية الواحدة

 املادة التاسعة والعشرون
إذا أكمل املتعاقد سنتƙ يف خدمة اجلامعة استحق مكافأة Œاية خدمة بواقع نصف راتǢ شهر عن كل سنة فǚذا 

مهم ưن هلم عالقة بالتدريس Ʀس سنوات أكمل عضو هيǞة التدريس، واǂاضر، واملعيد، والفƗ، ومن يف حك
يف خدمة اجلامعة استحق مكافأة خدمة بواقع راتǢ شهر عن كل سنة من سنوات اخلدمة وƜد أعلى مائة ألف 

ريال أو ما استحقه فعأل وفقأ لالئحة السابقة أيهماأكثر، تصرف عند Œاية اخلدمة وحتتسǢ على أساس Ǔخر 
رف وال تستحق هذه املكافأة إال عن السنوات الكاملة ومدة اخلدمة اإلمجالية راتǢ يتقاضاه املتعاقد عند الص

املتصلة، ويصرف ملن سواهم من املتعاقدين مكافأة Œاية خدمة بواقع نصف راتǢ شهر عن كل سنة وƜد أعلى 
تƙ من ويعد يف حكم من أمضى السن. Ʀسƙ ألف ريال أو ما استحقه فعأل وفقأ لالئحة السابقة أيهما أكثر

 .شهرا) ٥٨(شهرأ كما يعد يف حكم من أمضي Ʀس سنوات من كانت مدة خدمته ) ٢٢(كانت مدة خدمته 
بناء على توصية جملس الكلية، أو اجلهة املختصة، وتأييد %) ١ċċ(وجيوز زيادة مكافأة Œاية اخلدمة Ɯد أقصى 

كافأة يف مجيع األحوال احلدود القصوى الواردة جملس اجلامعة، وموافقة جملس التعليم العايل، على أال تتجاوز امل
 .يف هذه املادة

 املادة الثالثون
وجمللس اجلامعة يف . يستفيد املتعاقد وأفراد عائلته طيلة مدة العقد من اخلدمات الطبية العامة املتاحة باململكة

 .حاالت الضرورة القصوى أن يقرر غري ذلك
 املادة احلادية والثالثون

ل اجلامعة النفقات الفعلية لتعليم أوالد عضو هيǞة التدريس املتعاقد ومن يف حكمه عدا رسوم جيوز أن تتحم
 -:االنتقال من املدرسة وإليها اعتبارأ من املرحلة االبتدائية حƓ إكمال املرحلة الثانوية بالشروȓ اɇتية

 . أن يتعذر قبوهلم يف املدارس احلكومية- ١
 .ت سنوات وال يتجاوز ƣاƆ عشرة سنة أال يقل عمر أي منهم عن س- ٢
 . أن يكون تعليمهم داخل اململكة Ɯيث ال تصرف نفقات التعليم ملن يكون تعليمه خارǯ اململكة- ٣
 أال يتجاوز عدد من يدفع هلم عن أربعة وعلى أال تتجاوز النفقات اإلمجالية Ʀسة وعشرين ألف ريال يف - ٤

 .لس اجلامعة حتديد املبلȠ املخصص لكل طالǢ وفق ما يراه مناسباالسنة الدراسية الواحدة، ويتوىل جم
 



 اإلجازات

 ƙيف غري السعوديșاملادة الثانية والثالثون/ تو 
يستحق املتعاقد باإلضافة إىل عطلة Œاية األسبوț، والعيدين، إجازة سنوية براتǢ كامل يدفع عند بدايتها 

يوما ملن سواهم، وتستحق اإلجازة عن جزء ) ٤٥(يوما لعضو هيǞة التدريس، ومن يف حكمه و ) ٦ċ(مقدارها 
 ƞا يتناسǢ مع ذلك، ويعتƎ يف حكم املستحق لɌجازة كاملة من بدأ عقده خالل شهر واحد من من السنة

 .تاريǸ بدء العقود باجلامعة، وجمللس اجلامعة تعديل فترة اإلجازة السنوية وفقا ملتطلبات التقوƇ الدراسي
 احلق يف حتديد بداية اإلجازة وجيوز أن تقل مدة اإلجازة عما هو مقرر باتفاق مكتوǡ بƙ الطرفƙ، وللجامعة

ǡايتها، وال تستحق عن مدة اإلعارة، واالجازة ا الستثنانية، والغياŒو. 
 املادة الثالثة والثالثون

جيوز يف حالة الضرورة بناء على طلǢ املتعاقد، وتوصية جهة عمله وموافقة مدير اجلامعة أن Ɵزأ إجازة املتعاقد 
على أن ال تقل مدة أي منهما عن ثلث اإلجازة وعلى أن يتمتع املتعاقد بǚحدى السنوية إىل فترتƙ على األكثر 

 .الفترتƙ خالل نفس السنة اليت أستحقت عنها اإلجا زة
 املادة الرابعة والثالثون

 ملدير اجلامعة وفقأ ملتطلبات العمل أو بناء على طلǢ املتعاقد أن يؤجل حصول املتعاقد على اإلجازة - ١
 .زء منها على أال تتجاوز مدة التأجيل ستة أشهر من السنة اجلديدة للمتعاقدالعادية أو ج

 . ملدير اجلامعة تعديل موعد اإلجازة األسبوعية للمتعاقد وفقا ملقتضيات العمل- ٢
 ملدير اجلامعة إلغاء اإلجازة العادية كلها أو بعضها مع تعويض املتعاقد عنها على أن يكون هذا اإللغاء - ٣

 املتعاقد إال يف حالة الضرورة القصوى، ويكون التعويض عن املدة اليت ألغيت ƞا يعادل راتبه يف السنة ƞوافقة
 .امل إلجا زتهاليت استحق فيها اإلجازة ويسقط حق املتعاقد يف تذكرة السفر ƞفرده يف حالة اإللغاء الك

 ملدير اجلامعة إلغاء إجازة عيدي الفطر واألضحى أو جزء منهما وفقأ ملقتضيات العمل على أن يكون هذا - ٤
 .اإللغاء ƞوافقة املتعاقد إال يف حالة الضرورة ويكون التعويض عن مدة اإلجازة امللغاة ƞا يعادل راتبها أو مدهتا

 املادة اخلامسة والثالثون
ح املتعاقد إجازة إضطرارية ال يتجاوز جمموعها عشرة أيام يف السنة الواحدة ƞرتǢ كامل وختصم من للجامعة من

 .إجازته السنوية وال يستحق عنها تذاكر سفر
 املادة السادسة والثالثون

جيوز منح املتعاقد من أعضاء هيǞة التدريس ومن يف حكمهم إجازة استثنائية بدون راتǢ ملدة ال تزيد عن فصل 
دراسي لظروف تقدرها اجلامعة، وتعتƎ اخلدمة متصلة واليستحق عن هذه املدة أي من املميزات املنصوص 

 .عليها يف العقد
 
 
 



 املادة السابعة والثالثون
 Ǣنعه من أداء عمله بصورة مؤقتة إجازة مرضية مدهتا شهر واحد براتƹ رضƞ ǡيستحق املتعاقد الذي يصا

Ǔخرين بنصف الراتǢ وال تستحق اإلجازة املرضية إذا وقعت اإلصابة أو املرض كامل وجيوز Ƣديدها شهرين 
وإذا كان . أثناء وجود املتعاقد يف اخلارǯ يف إجازة وتسقط االجازة املرضية بǚنتهاء السنة اليت استحقت فيها

تتبع يف اثبات و. املرض ناشǞأ عن العمل أو بسببه فيكون للمتعاقد احلق يف ضعف اإلجازة املرضية املستحقة
ƙا لسعود ي ƙفșاملرض ويف حتديد مدة االجازة املرضية القواعد املقررة بالنسبة للمو. 

 املادة الثامنة والثالثون
 إجازة وضع مدهتا Ʀسة وأربعون يوما وإجازة عدة الوفاة للمتعاقدة املسلمة - براتǢ كامل-تستحق املتعاقدة

 .الزوǯوإجازة شهر لغري املسلمة يف حال وفاة 
 املادة التاسعة والثالثون

 ǡتوافرت أسبا Ɠأكثر من إجازة من اإلجازات املستحقة له م ƙجيوز للمتعاقد خالل السنة الواحدة أن جيمع ب
 .استحقاقها

 



 ƙيف غري السعوديșواإلعارة والنقل/ تو ǡالند 

 املادة األربعون
جمللس اجلامعة املوافقة على ندǡ املتعاقد أو إعارته من اجلامعة ملدة ال تزيد عن ستة أشهر وفق قواعد يضعها 

 عنها جملس اجلامعة على أن تتحمل اجلهة اليت سيندǡ إليها مستحقاته املالية وتعتƎ خدمته متصلة وال يستحق
 .مكافأة Œاية خدمة

 املادة احلادية واألربعون
 :للجامعة نقل املتعاقد إىل وșيفة أخرى داخل اجلامعة أو املوافقة على نقله من خارجها بالشروȓ اɇتية

 . أن ال تتوفر كفاءات سعودية لشغل الوșيفة املنقول إليها- ١
٢ -șللمؤهالت املطلوبة للو Ǆيفة املنقول إليها أن يكون املتعاقد مستوفيا. 
وإذا .  أن يوافق املتعاقد على النقل وكذلك اجلهة املنقول منها يف حال النقل إىل اجلامعة من جهة أخرى- ٣

عقد أو كان النقل قبل Œاية مدة العقد فتستمر معاملة املتعاقد وفقاǄ لعقده املعمول به ويعدل وضعه بعد انتهاء ال
 .أقرǡ سنة عقدية إذا كانت مدة العقد أكثر من سنة

 املادة الثانية واألربعون
źɇ إذا نقل املتعاقد إىل اجلامعة من جهة حكومية أخرى فيعامل وفق ا: 

وحتتسǢ مدة اخلدمة كخƎة بالنسبة ألعضاء هيǞة .  يعتƎ العقد مستمرأ بالنسبة لɌجازات ومدة اخلدمة- ١
 .من هذه الالئحة) ١ċ( حكمهم وفق ما جاء باملادة التدريس ومن يف

 بالنسبة ملكافأة Œاية خدمته السابقة فيعامل وفقأ لعقده مع جهته السابقة، أما خدماته يف اجلامعة فيعامل - ٢
 . وفقأ ألحكام هذه ا لالئحة



 ƙيف غري السعوديșوليات/ توǞالواجبات واملس 

 املادة الثالثة واألربعون
Ƹضع املتعاقد فيما مل ينص عليه يف هذه الالئحة للواجبات واملسǞوليات اليت تنص عليها لوائح اجلامعة وفيما مل 

 .ه التنفيذيةيرد فيه نص يف هذه اللوائح تطبق بشأŒا األحكام الواردة يف نظام اخلدمة املدنية ولوائح
 املادة الرابعة واألربعون

Ƹضع املتعاقد بالنسبة إىل األخطاء الوșيفية اليت يرتكبها أثناء اخلدمة ألحكام تأديǢ السعوديƙ يف اجلامعة 
 .ونصوص هذه الالئحة

 املادة اخلامسة واألربعون
يلتزم املتعاقد باتباț األنظمة واللوائح والتعليمات النافذة يف اململكة وجيǢ عليه وعلى من يعوهلم احترام 

 . العادات والتقاليد املرعية يف اململكة وعدم املساس بالدين أو التدخل يف السياسة



 ƙيف غري السعوديșاء/ توŒاإللغاءوالتجديدواإل 

 املادة السادسة واألربعون
جيوز للجامعة فسǸ العقد دون أية مسǞولية تترتǢ عليها إذا مل يباشر املتعاقد عمله خالل Ʀسة عشر يوما من 

 .املوعد الذي حتدده اجلامعة عند التعاقد
 املادة السابعة واألربعون

ا مل Ƹطر أحد الطرفƙ الطرف اɇخر برغبته كتابة يف إŒاء العقد قبل انتهاء مدته بشهرين يتجدد العقد تلقائيأ م
 .على األقل

 املادة الثامنة واألربعون
 :ينتهي العقد قبل انتهاء مدته يف احلاالت اɇتية

 . حلصول املتعاقد على اجلنسية السعودية- ١
 . قبول االستقالة- ٢
 .لى الرغم من عدم قبول اجلامعة هلا االصرار على االستقالة ع- ٣
 االنقطاț عن العمل دون عذر مشروț تقبله اجلامعة ملدة تزيد على Ʀسة عشر يوما متوالية أوثالثƙ يومأ - ٤

 .متفرقة مƓ رأت اجلامعة إŒاء العقد هلذا السبǢ ويعد املتعاقد يف هذه احلال يف حكم املصر على فسǸ العقد
 . إلغاء الوșيفة- ٥
 . العجز الدائم عن العمل- ٦
 . عدم الكفاءة- ٧
 . اƳفاض مستوى األداء الوșيفي- ٨
Ĕ -بقرار من اجلامعة Ƒالفصل التأدي . 
١ċ -مقتضيات املصلحة العامة . 
 . احلكم على املتعاقد Ɯد شرعي أو يف جرƹة Ưلة بالشرف واألما نة- ١١
 . الوفاة- ١٢
ويف هذه احلال تصرف ) ٣٧(ازة املرضية املنصوص عليها يف املادة  إذا Ɵاوزت مدة املرض مدة اإلج- ١٣

 .للمتعاقد تذاكر العودة وال تستعاد منه البدالت اليت صرفت له
 املادة التاسعة واألربعون

 :ترتǢ ما يأź) ٤٨(من املادة ) ١١، Ĕ، ٤، ٣( إذا انتهت خدمة املتعاقد وفق الفقرات - ١
 ولعائلته، ومكافأة Œاية اخلدمة واإلجازة أو التعويض عنها وجيوز ملدير اجلامعة سقȘ حقه يف تذاكر العودة له) أ

 .يف احلاالت االستثنائية املوافقة على صرف تذاكر العودة
ǡ ( يستعاد منه جزء بدل السكن عن الفترة املتبقية من العقد إذا كانت ستة أشهر فأكثر، وكذلك بدل التأثيث

Œ اء اخلدمة قبلŒاية السنة األوىل بستة أشهر على األقلإذا كان إ. 



ǯ ( ƙشهرين إذا كانت خدماته منتهية وفق الفقرت Ǣيدفع املتعاقد للجامعة رات)٤٨(من املاة ) ٤، ٣.( 
من املادة ) ٢(من هذه املادة على من تنتهي خدمته وفق الفقرة ) ١(من الفقرة ) ǡ( يطبق ما جاء يف - ٢
)٤٨.( 
 .يسقط حقه يف تذاكر العودة له ولعائلته) ٤٨(من املادة ) ١( يف حال انتهاء خدمة املتعاقد وفقا للفقرة - ٣

 املادة اخلمسون
جيوز جمللس اجلامعة يف حاالت استثنائية يقدرها أن يعفى املتعاقد من بعض أو كل املصروفات املترتبة على فسخه 

 ).٤٨(واردة يف املادة العقد أو إŒاء خدمته وفقأ لألحكام ال
 املادة احلاديه واخلمسون

١ - Ǣيفة أو مقتضيات املصلحة العامة تعويضأ يعادل راتșإلغاء الو Ǣيعطى املتعاقد الذي تنتهي خدمته بسب 
 .شهرين

 يعامل املتعاقد يف حال الوفاة أو اإلصابة بعجز أو عاهة Ƣنعه عن أداء العمل بصورة قطعية، أو بعجز جزئي - ٢
 عاهة مستدƹة ال Ƣنعانه من أداء عمله، وفقأ لألحكام املنصوص عليها يف نظام اخلدمة املدنية ولوائحه أو

 .التنفيذية بشرȓ أن يكون العجز أو الوفاة ناشثƙ بسبǢ العمل
 املادة الثانية واخلمسون

ائلته إىل موطنه، أما يف حال إذا تويف املتعاقد تتحمل اجلامعة مجيع النفقات الالزمة لنقل جثمانه ونقل أفراد ع
 .وفاة أحد أفراد عائلة املتعاقد فتتحمل اجلامعة نفقات نقل جثمانه وƹنح املرافق تذكرة إركاǡ ذهابأ وإيابأ

 املادة الثالثة واخلمسون
 مع مراعاة األحكام الواردة يف املادة اخلامسة جيوز للجامعة أن تتعاقد مع من سبق له التعاقد مع إحدى - ١
هات األخرى باململكة وذلك بعد موافقتها إذا كان سبǢ تركه العمل انتهاء مدة عقده أو االستقالة أو إلغاء اجل

 .على األقل) جيدا جدأ(الوșيفة شريطة أن يكون تقرير كفايته عن Ǔخر سنة عملها بتقدير 
 :احلاالت اɇتية ال جيوز التعاقد مع من سبق له التعاقد مع إحدى اجلهات األخرى باململكة يف - ٢
من سبق أن انتهت خدمته بسبǢ االنقطاț عن العمل إال بعد مرور سنتƙ على األقل من تاريǸ انتهاء ) أ

 .خدمته
ǡ (عدم الكفاءة Ǣمن سبق أن انتهت خدمته بسب. 
ǯ (من سبق أن انتهت خدمته ملقتضيات املصلحة العامة إال بعد موافقة اجلهة اليت قررت فصله. 
من ) ١١(أو فقأ للفقرة . ن انتهت خدمته بفصله تأديبيأ بقرار من جملس حماكمة أو إلدانته جنائيأمن سبق أ) د

  ).٤٨(املادة 
 



 ƙيف غري السعوديșأحكام عامة/ تو 

 املادة الرابعة واخلمسون
 .تعد هذه الالئحة وملحقاهتا جزءأ مكمأل لشروȓ عقد التوșيف املشار إليه يف املادة الثالثة من هذه الالئحة

 املادة اخلامسة واخلمسون
 .بق عليها عند Ɵديدها تطبق أحكام هذه الالئحة من تاريǸ صدورها، أما بالنسبة للعقود السارية فتط- ١
 مع مراعاة احلقوق املكتسبة للمتعاقدين ƞوجǢ اللوانح السابقة تلغي هذه الالئحة كل ما يتعارض معها - ٢

 .من أحكام
 املادة السادسة واخلمسون

Ƹ م وفق هذه الالئحة ويتعذر حله وديأƎتنفيذ العقد امل Ǣبسب ƙالطرف ƙتص بنظره القضاء كل خالف ينشأ ب
ƙائيأ وملزمأ للطرفŒ املختص يف اململكة ويكون قراره. 

 املادة السابعة واخلمسون
 .جمللس اجلامعة ومديرها أن يفوضا بعض صالحيات كل منهما املقررة يف هذه الالئحة

 املادة الثامنه واخلمسون
 .ئحةجمللس اجلامعة وضع قواعد تنفيذية ƞا ال يتعارض مع أحكام هذه الال
 املادة التاسعه واخلمسون

كل ما مل يرد فيه نص خاص يف هذه الالئحة يطبق بشأنه نظام جملس التعليم العايل واجلامعات ولوائحه التنفيذية، 
 .واألنظمة، وا ألوامر، والقرارات النافذة يف اململكة

 املادة الستون
 . جمللس التعليم العايل حق تفسري هذه الالئحة



 ƙيف غري السعوديșة التدريس/ توǞأعضاء هي Ǣروات 

 أعضاء هيǞة التدريس ، واǂاضرون ، ومدرسو اللغات ، واملعيدون

  

أول  الوظيفة
المربوط 
 الشهري

عالوة الخبرة 
 السنویة

نهایة المربوط 
 الشهري

 بدل السكن السنوي بدل اإلنتقال

 ٢٥٠٠٠ ٦٠٠ ١٣٦٠٠ ٥٠٠ ٩١٠٠ أستاذ

 ٢٥٠٠٠ ٦٠٠ ١١٣٠٠ ٤٥٠ ٧٢٥٠أستاذ مشارك

 ٢٥٠٠٠ ٦٠٠ ٩٢٠٠ ٤٠٠ ٥٦٠٠ أستاذ مساعد

 ١٧٠٠٠ ٥٠٠ ٦٨٠٠ ٣٥٠ ٤٠٨٠ مدرس لغة

 ١٨٠٠٠ ٥٠٠ ٦٥٥٠ ٣٥٠ ٣٤٠٠ محاضر

 ١٤٠٠٠ ٥٠٠ ٥٤٠٠ ٣٠٠ ٢٧٠٠ معيد

 

ƙالتعي ȓشرو 
على اللقǢ من يعƙ يف هذه الوșيفة احلاصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادهلا أو من حصل : األستاذ املساعد

 .جامعة تعترف هبا اجلامعة
ȫمن جامعة تعترف هبا اجلامعة:ا ألستاذ املشار Ǣيفة من حصل على اللقșيف هذه الو ƙيع . 

 . يعƙ يف وșيفة أستاذ من حصل على اللقǢ من جامعة تعترف هبا اجلامعة:األستاذ
رجة املاجستري على األقل أو أية درجة  يشترȓ يف اختيار اǂاضر أن يكون من احلاصلƙ على د:اǂاضرون 

 -:علمية أخرى تعتƎها اجلامعة معادلة للماجستري ويعƙ بأول املربوȓ عدا
 . اǂاضر يف ختصصات اهلندسة والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية فيعƙ باملربوȓ الثاƆ-أ 

 ǡ-الثالث ȓباملربو ƙاضر يف ختصص الصيدلة األكلينيكية فيعǂا . 
ǯ -الرابع ȓباملربو ƙاألسنان فيع Ǣالبشري وط Ǣاضر يف ختصص الطǂا . 

يشترȓ فيمن يعƙ لتدريس إحدى اللغات األجنبية باجلامعة أن تتوفر لديه أي من املؤهالت  :مدرسو اللغات
 :اɇتية
على األقل ) جيد( أن يكون حاصأل على درجة البكالوريوس يف اللغة اليت يقوم بتدريسها بتقدير عام - ١

ن سنة ويفضل من سبق له وعلى دبلوم تدريس اللغة كلغة أجنبية باالضافة إىل خƎة يف تدريسها ال تقل ع



ǡالعر ǡتدريسها للطال. 
على األقل ) جيد( أو أن يكون حاصأل على درجة البكالوريوس يف اللغة اليت يقوم بتدريسها بتقدير عام - ٢

ǡالعر ǡسنوات ويفضل من سبق له تدريسها للطال ǫة يف تدريسها ملدة ال تقل عن ثالƎباإلضافة إيل خ. 
لى درجة املاجستري يف اللغة اليت يقوم بتدريسها كلغة أجنبية ويفضل من تكون لديه  أو أن يكون حاصأل ع- ٣

ǡالعر ǡة يف تدريسها ملدة ال تقل عن سنة ومن سبق له تدريسها للطالƎخ. 
 -: يعƙ املعيد بأول املربوȓ من رتبة معيد عدا:املعيدون

 .بيقية فيعƙ باملربوȓ الثاƆ املعيد يف ختصصات اهلندسة والصيدلة والعلوم الطبية التط-أ 
 ǡ-الثالث ȓباملربو ƙاملعيد يف ختصص الصيدلة اإلكلينيكية فيع . 
 ǯ-الرابع ȓباملربو ƙاألسنان فيع Ǣالبشري وط Ǣاملعيد يف ختصص الط . 

 .ويشترȓ يف اختيار املعيدين أن يكونوا من احلاصلƙ على شهادة البكالوريوس وبتقدير جيد جدأ على األقل
 



 ƙيف غري السعوديșاء/ توøاألطب Ǣروات 

  

الراتب  المؤهالت
 األساسي

عالوة 
 الخبرة

 بدل السكن الحد األعلى للراتب بدل اإلنتقال

بكالوريوس 
 ٧٠٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠ ٤٠٠٠ طب

بكالوريوس 
دبلوم + طب 

لمدة ال تقل 
 عن سنة

٧٦٠٠ ٤٠٠ ٢٢٠ ٤٣٠٠ 

 طب ماجستير
أو مايعادلها 
بعد دراسة 
سنتين على 
األقل بعد 
 البكالوريوس

٨٣٥٠ ٤٠٠ ٢٥٠ ٤٦٠٠ 

دآتوراه في 
الطب أو 

مايعادلها بعد 
دراسة ثالثة 
سنوات بعد 
 البكالوريوس

١٠٠٠٠ ٥٠٠ ٣٠٠ ٥٥٠٠ 

راتب ثالثة أشهر وبحد 
  ريال٢٥٠٠٠أعلى  

 

ƙاألطباء البشري Ǣتعليمات جدول روات 
 :عند تقدير الرواتǢ وفقأ هلذا اجلدول جيǢ مراعاة مايلي

 البكالوريوس يف الطǢ بعد دراسة ست سنوات أو Ʀس سنوات بالنسبة لطǢ األسنان منها سنة حتضريية -أ 
 .والباقي تعليمية

 ǡ- هي اليت تقضى يف مستشفيات حكومية أو جامعية أو أهلية معترف هبا وال Ǣة يف حتديد الراتƎة املعتƎاخل 
 .تدخل يف ذلك فترة االمتياز أو اخلƎة اليت تقضى يف العيادات اخلاصة أو يف مستشفيات غري معترف هبا

 ǯ-الكامل للعمل ȟبالتفر Ǣعلى أساس التزام الطبي Ǣاحلكومي وأداء عمل إضايف ال يقل عن  يستحق الرات 
 .ثالǫ ساعات يف اليوم ا لوا حد

 جيǢ أن يتوفر لدى الطبيǢ عند التعاقد خƎة عملية ال تقل مدهتا عن سنتƙ وذلك فيما عدا احلاالت اليت -د 
ȓيتعذر فيها تطبيق هذا الشر. 

 øالذ-ه ƙة التدريس  يصرف لألطباء من األساتذة واألساتذة املساعدين واملدرسǞة كأعضاء هيƎين هلم خ
 .باجلامعات مكافأة مقطوعة مقدارها راتǢ شهرين يف السنة تصرف يف Œاية السنة

 .  يعامل الطبيǢ الشرعي معاملة الطبيǢ البشري-و 
 



 ƙيف غري السعوديșتو /ƙاملهندس Ǣروات 

  

الراتب  المؤهالت
الشهري

عالوة 
 الخبرة

الحد 
األعلى 
 للراتب

بدل 
 اإلنتقال

 بدل السكن

بكالوريوس 
 ٤٨٥٠ ١٣٠ ٢٩٠٠ هندسة

٣٥٠ 

ماجستير في 
 ٥٦٥٠ ١٥٠ ٣٤٠٠ الهندسة

٤٠٠ 

دآتوراة في 
 ٨٦٠٠ ٣٠٠ ٤١٠٠ الهندسة

٤٠٠ 

 ٨٠٠راتب ثالثة أشهر على أن ال يقل عن 
  ريال١٥٠٠٠ريال وال يزيد عن 

 

ƙاملهندس Ǣتعليمات جدول روات 
التعاقد معهم على وșائف ƞسمى مهندس مثل  يعامل وفق جدول رواتǢ املهندسƙ األشخاص الذين يتم -أ 

 . مهندس كهربائي أو مهندس معماري وما شابه ذلك
 ǡ- هي اليت تقضى يف أعمال هندسية وتكون ثابتة بشهادة صادرة عن جهات Ǣة يف حتديد الراتƎة املعتƎاخل 

 .Ąɇ،.حكومية أو نقابات أو مجعيات هندسية معترف هبا
 ǯ-على أسا Ǣالكامل للعمل احلكومي يستحق الرات ȟس التزام املتعاقد بالتفر. 
 جيǢ أن تتوفر لدى املتعاقد خƎة عملية ال تقل مدهتا عن سنتƙ وذلك فيما عدا احلاالت اليت يتعذر فيها -د 

ȓتطبيق هذا الشر. 
 



 ƙيف غري السعوديșتو /ƙاملتخصص ƙالعامل Ǣروات 

  

أول  المؤهالت
المربوط 
 الشهري

عالوة 
الخبرة 
 السنوية

نهاية 
المربوط 
 الشهري

 بدل السكن السنوي بدل اإلنتقال

 ٤٣٥٠ ١٥٠ ٢١٠٠ بكالوريوس

 ٥١٥٠ ١٥٠ ٢٩٠٠ ماجستير

 ٦٦٠٠ ٢٠٠ ٣٦٠٠ دآتوراه

 لمن راتبه ٣٠٠
 ٢٠٠أقل من 

 لمن راتبه ٣٥٠
 إلى ٢٠٠٠من 

٣٥٠٠ 
 لمن راتبه ٤٠٠

 ٣٥٠٠أآثر من 

راتب ثالثة أشهر على أن ال 
 وال يزيد عن ٨٠٠٠يقل عن 

١٢٠٠٠ 

 

 : يقصد بالوșائف التخصصية اليت يطبق عليها هذا اجلدول على سبيل احلصر مايلي- ١
 .ƙ يف دليل التصنيف عدا االطباء واملهندسƙ حسبما هو مب-اجملموعة العامة للوșائف التخصصية) أ
ǡ ( ،ائف اليت تكون مسمياهتا مصنفة يف مرتبة ال تقل عن السادسة، أخصائي تنظيم، باحث تنظيم وادارةșالو

أخصائي ختطيط، بǚحث ختطيط، أخصائي ميزانية، باحث ميزانية، حملل أساليǢ كمبيوتر، مƎمǰ، أخصائي 
 أخصائي مكتبات، مترجم، حملل حسابات، إحصاء، مفتǓ Ȉثار، أخصائي تصنيف، أخصائي امتحانات،

ي قوى عاملة، حماسǢ، أخصائي مستودعات، أخصائي اجتماعي، باحث اجتماعي، أخصائي رياضة، أخصائ
باحث صحفي، مذيع ومراقǢ أخبار، مراقǢ مطبوعات، مراقǢ برامƯ ،ǰرǯ، منفذ، مهندس زراعي، مراجع 
حسابات، مدقق حسابات، مراقǢ حسابات، حمرر صحفي إƱليزي، باحث اقتصادي، باحث إحصاء، باحث 

ايف، باحث Ưطوطات، قضايا، باحث تدريǢ، مدقق مايل، أخصائي Ɯوǫ تارƸية، باحث نفسي، باحث ثق
باحث وثائق، باحث مكتبات، باحث ائتمان زراعي، باحث إعالمي، أخصائي غابات، أخصائي قياس ذكاء، 
أخصائي دراسات إسالمية، أخصائي مواصفات تغذية، أخصائي معامل علوم كيميائي، مدرǡ، حمرر أخبار، 

șيفة أخرى يرى رئيس جملس اجلامعة إضافتها إخصائي تغذية، باحث إحصائي، حمرر جملة إƱليزي، منتǰ، وأية و
 .لذلك
 يتعƙ أن يكون املؤهل يف نفس ختصص الوșيفة ويستثƖ من ذلك الوșائف اليت ال يوجد هلا عادة ختصص - ٢

 .يف اجلامعات
 



 ƙيف غري السعوديșالعاملون يف اجملاالت اإلدارية والكتابية/ تو Ǣروات 

  

أول  المؤهالت
المربوط 
الشهري

عالوة 
الخبرة 
 السنوية

نهاية المربوط 
 الشهري

 بدل السكن السنوي بدل اإلنتقال

الثانوية 
العامة مع 
خبرة في 

مجال 
الترجمة 
المطلوبة 

لمدة ال تقل 
عن ثالثة 
 سنوات

٢٨٠٠ ٨٠ ١٦٠٠ 

الثانوية 
العامة مع 
دبلوم لغة 

أجنبية ال تقل 
عن سنة 
وإجادة 

الترجمة من 
اللغة العربية 

إلى اللغة 
األجنبية 

وبة المطل
 وبالعكس

٣١٥٠ ٩٠ ١٨٠٠ 

الثانوية 
العامة 
وإجادة 

الترجمة من 
اللغة العربية 

إلى اللغة 
األجنبية 
المطلوبة 

وبالعكس مع 
دبلوم لغة 

أجنبية لمدة 
ال تقل عن 
 سنتين

٣٤٠٠ ١٠٠ ١٩٠٠ 

 لمن راتبه أقل ٣٠٠
 ٢٠٠٠من 
 لمن راتبه من ٣٥٠

 ٣٥٠٠ إلى ٢٠٠٠
 لمن راتبه أآثر ٤٠٠

 ٤٠٠٠من 

راتب ثالثة أشهر 
على أن ال يقل عن 

 وال يزيد ٨٠٠٠
  ريال١٤٠٠٠عن 



شهادة 
الكفاءة 

المتوسطة 
مع إجادة 

الطباعة على 
اآللة العربية

١٧٥٠ ٦٠ ٨٥٠ 

شهادة 
الكفاءة 

المتوسطة 
مع إجادة 

الطباعة على 
اآللة العربية 
 واألفرنجية

٢٢٥٠ ٧٠ ١٢٠٠ 

شهادة 
الثانوية 

العامة مع 
إجادة 

الطباعة على 
اآللة العربية 
أو شهادة 
الثانوية 
التجارية 

تخصص آلة 
 آاتبة

٢٢٥٠ ٧٠ ١٢٠٠ 

شهادة 
الثانوية 
العامة أو 

التجارية مع 
إجادة 

الطباعة على 
آللة العربية ا

 واالفرنجية

٢٦٠٠ ٨٠ ١٤٠٠ 

شهادة 
 ٢٣٠٠ ٦٠ ١٤٠٠ جامعية

شهادة 
الثانوية 
 العامة

١٧٢٠ ٤٠ ١١٢٠ 

  

 

 .يشترȓ فيمن يعƙ للعمل يف أحد هذه اجملاالت أن تتوفر لديه الشروȓ الواردة أعاله
 



 ƙيف غري السعوديșتو /ƙواحلرفي ƙاملساعدين الفني Ǣروات 

  

الراتب  المؤهالت
األساسي

عالوة 
الخبرة

الحد  بدل اإلنتقال
األعلى 
 للراتب

 بدل السكن السنوي

دبلوم فني أو حرفي لمدة 
 ١٨٠٠ ٦٠ ٩٠٠ سنة بعد اإلبتدائية

دبلوم فني أو حرفي لمدة 
 ١٩٥٠ ٦٠ ١٠٥٠ سنتين بعد اإلبتدائية

دبلوم فني أو حرفي لمدة 
 ٢١٧٥ ٦٠ ١٢٧٥ ثالث سنوات بعد اإلبتدائية

دبلوم فني أو حرفي لمدة 
 ٢٤٠٠ ٦٠ ١٥٠٠ اربع سنوات بعد اإلبتدائية

 ٢٤٧٥ ٨٠ ١٢٧٥ شهادة متوسطة مهنية

+ شهادة متوسطة مهنية 
دبلوم فني أو حرفي لمدة 

 سنة
٢٦٧٥ ٨٠ ١٤٧٥ 

+ شهادة متوسطة مهنية 
 ٢٩٩٥ ٨٠ ١٧٢٥ دبلوم فني لمدة سنتين

+ شهادة متوسطة مهنية 
 ٣١٩٥ ٨٠ ١٩٩٥ة ثالث سنواتدبلوم فني لمد

 ٣٢٢٥ ١٠٠ ١٧٢٥ الثانویة المهنية

دبلوم + الثانویة المهنية 
فني أو حرفي لمدة ال تقل 

 عن سنة
٣٤٥٠ ١٠٠ ١٩٥٠ 

دبلوم + الثانویة المهنية 
فني أو حرفي لمدة ال تقل 

 عن سنتين
٣٧٥٠ ١٠٠ ٢٢٥٠ 

دبلوم + الثانویة المهنية 
تقل فني أو حرفي لمدة ال 
 عن ثالث سنوات

١٠٠ ٢٥٥٠ 

٣٠
٠

ن 
ل م
 أق
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رات
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 ƙيف غري السعوديșالتعليم العام/ تو Ǣروات 

  

الراتب  المؤهالت
األساسي

عالوة 
الخبرة

الحد 
األعلى 
 للراتب

 بدل السكن  بدل اإلنتقال

الشهادة الجامعية غير 
 ٣٢٠٥ ٨٥ ١٩٣٠ التربویة

الشهادة الجامعية غير 
دبلوم تربوي + التربویة 

 لمدة ال تقل عن سنة
٣٧٦٠ ١٠٠ ٢٢٦٠ 

 ٣٩٣٠ ١٠٠ ٢٤٣٠ ماجستير غير تروبي

الشهادة الجامعية 
 ٣٦٨٠ ١٠٠ ٢١٨٠ التربویة

السهادة الجامعية 
تربوي دبلوم + التربویة 

 لمدة ال تقل عن سنة
٤٠٢٠ ١٠٠ ٢٥٢٠ 

 ٤٦٥٠ ١٢٠ ٢٨٥٠ ماجستير تربوي

دآتوراه تربوي أو غير 
 ٦٣٥٠ ١٥٠ ٤١٠٠ تربوي

 لمن راتبه ٣٠٠
 ٢٠٠٠أقل من 
 لمن راتبه ٣٥٠
 إلى ٢٠٠٠من 

٣٥٠٠ 
 لمن راتبه ٤٠٠

 ٤٠٠٠أآثر من 

 ثالثة أشهر على أن راتب
  ریال ٨٠٠٠ال یقل عن 

 ١٤٠٠٠وال یزید عن 
 ریال

 

 تعلبمات جدول رواتǢ التعليم العام
 . يطبق هذا اجلدول على من يشغل وșيفة مدرس-أ 

 ǡ- ال جيوز التعاقد يف جمال التعليم العام مع شخص ال يتوفر لديه أحد املؤهالت املنصوص عليها يف جدول 
الرواتǢ املوضح أعاله واستثناء من ذلك إذا كان من بƙ املتعاقدين السارية عقودهم عند تطبيق هذا اجلدول 

 . هذه الشروȓ فيستمر براتبه وجيوز منحه العالوة السنوية املقررةمن ال تتوفر فيه
 ǯ-أن تتوفر لدى الشخص الذي يتم التعاقد معه يف جمال التعليم العام Ǣة - إذا مل يكن مؤهله تربويا- جيƎخ 

 .عملية ال تقل عن سنتƙ باستثناء املؤهالت النادرة اليت ال ƹكن تسديد االحتياǯ هلا
من الراتǢ املقرر حسǢ هذا اجلدول وƷدد % ٢ċ من Ʒمل مؤهال نادرا عالوة ال تتجاوز  جيوز منح-د 

 .جملس اجلامعة املؤهالت النادرة اليت يشملها هذا الوصف يف بداية كل عام د را سي
 



 ƙيف غري السعوديșتو /ƙيف غري السعوديșعقد تو 

 هø../../.... من عام .................. من شهر.................. إنه يف يوم
 :م قد Ź التعاقد بƙ كل من../../.... املوافق

 وƹثلهامديرها طرف أول............................... جامعة) أ
ǡ (السيد.................. / ...................) ........يفة ) اجلنسيةșو Ɔليشغل الطرف الثا Ɔطرف ثا

 :وفقأ ملا يلي(.........................) 
ريال يدفع يف Œاية (...................)  يلتزم الطرف األول بأن يدفع للطرف الثاƆ راتبأ شهريأ مقداره - ١

 .العالوات السنوية املقررةكل شهر باإلضافة إىل البدالت الشهرية و
 يلتزم الطرف األول بأن يؤمن للطرف الثاƆ سكنأ أو أن يدفع له بدل سكن سنوي قدره - ٢

ريال يدفع ملرة واحدة عند (....................) ريال باإلضافة إىل بدل تأثيث قدره (...................) 
 .بداية التعاقد

م ويتجدد تلقائيأ ما مل ../../.... هø املوافق../../.... نتهي بنهاية يوم  مدة هذا العقد يوم شهر سنة ت- ٣
 .Ƹطر أحد الطرفƙ الطرف اɇخر كتابة برغبته يف عدم التجديد قبل موعد انتهاء العقد بشهرين على األقل

 .ا جزءأمكمألهلذا العقد تعتƎ الئحة توșيف غري السعوديƙ باجلامعة والتعديالت اليت تطرأ عليه- ٤
 حرر هذا العقد من Ʀس نسƷ ǸتفȘ الطوف األول بأربع منها وتعطى النسخة اخلامسة مع نسخة من - ٥

 .الئحة توșيف غري السعوديƙ باجلامعة للطرف الثاƆ للعمل ƞوجبها
باللغة العربية والنص يف  جيوز ترمجة الالئحة والعقد إىل لغات أجنبية وإذا وقع خالف يف الترمجة بƙ النص - ٦

 .الترمجة فǚن املعول عليه هو النص باللغة العربية
 ........................ املوطن......................... نوț التعاقد
 ).................املدينة اليت يقيم فيها املتعاقد ƞوطنه: (مكان التعاقد
 ......................................................................عنوان املتعاقد
  الطرف الثاƆ                      الطرف ا ألول

 :..................... االسم    :..................... االسم
 :.................... التوقيع    :................. ا لتوقيع
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