اخلامس :البدالت و التعويضات:
املادة السادسة عشرة
 .1جيوز جمللس اجلامعة صرف بدل ندرة للتخصصات النااررة داد لىلا  %03ما
لول مربوط الوظيفة مل يعمل يف جمال ختصصه م لىضاء هيئة التدريس وما
يف حكمهاا و وداادر جملااس اجلامعااة هاات التخصصااات وباادل الناادرة لكاال
ختصص مع ىدم اجلمع بني بدل الندرة وبني ما ورر يف الفقرتني (1و )1م املارة
التاسعة.
 .1جيوز جمللس اجلامعة مان اطباااء الايارينيو ولباااء اطساناأ ما لىضااء هيئاة
التاادريسو واضايااري و واملعياادي و ومااااىدني الااااح ني العاااملني باملاتياافيات
باادل ىماال باملاتياافيات للااااىات املياااةية امل لوبااة ن ام ااً ىنااد ىملااه هاات
الااااىات د ادص ل ص ا  %03م ا الراتااس اطساس ا  ،وال جيااوز اجلمااع بااني باادل
الندرة وبدل العمل باملاتيف .
 .0جيوز من الصيارلةو واملتخصصني يف العلوم ال اية الت ايقياة ما لىضااء هيئاة
التدريسو واضايري و واملعيدي و ومااىدني الااح ني م العاملني باملاتيفيات
ب ادل ىماال باملاتياافيات للااااىات املياااةية امل لوبااة ن ام ااً ىنااد ىملااه هاات
الااىات د صد ل ص  %03م الراتس اطساس وال جيوز اجلمع بني بدل الندرة
وبدل العمل باملاتيف .

املادة السابعة عشرة
تاانم اجلامعااة للمتعا اادو ولعانلتااه ىنااد رحضاااره لذاار

امل امااة تااتا ر ساافر يف

حدور لربعة لشخاص ةقط مبا يف ذلك تات رة املتعا اد نفااهو وتااتذا تاتا ر سافر
سواء ساةروا بصذاة املتعا د لم ساةروا ةرارى وةا اآلت - :
 .1مرة حني القدوم ما موبناه را اململكاة يف بداياة التعا اد ماا م يكا مقيماا
باململكة ىند التعا د.

 .1ما اململكااة را موبنااه ذهابا ًا وريابااً ماارة
ياار ص لااه بة ااازة ىاريااةو و ااتا ما

اال سانة لثناااء ماادة التعا ااد ىناادما

اااأ تعا ااد را ليا ًا ومضا ساانتاأ ىلا

تعا د و ما م يك مقيم ًا يف اململكة ىند التعا د.
 .0م اململكة را موبنه يف نهاية العقد ىند مذاررته نهانياًو ويات ن م ذلك م
اأ مقيماً باململكة ىند التعا د و انت مادة دمتاه ل ال ما سانتنيو لو ما
نقلت

فالته را هة ل رى را ل اململكة وةا التعليمات املن مة لتلك.

املادة الثامنة عشرة
يقصد بعانلة املتعا د- :
 .1الزو ة لو الزوج لو حمرم املتعا دة.
 .1م يعوهل شرىاً م - :
(ل) الانني مم م يتجاوز ال امنة ىير م ىمر .
(ب) الانات غري املتزو ات.
(ج) الوالدي .
(ر) اط وة القصر.
( ) اط وات غري املتزو ات.
شري ة مواةقة اجلهات املختصة ىل االستقدامو باق ًا لألن مة املعمول بها.

املادة التاسعة عشرة
 .1رذا

اأ لنيٌُّ م املرلة وحمرمها متعا دًا مع اجلامعاة و ااأ اآل ار متعا اداً ماع

هة حكومية ل رى تصرف التتا ر م اجلهة اليت تصرف بدل الاك .
 .1ياقط حا املراةا لو املراةقة يف تتا ر العورة را بلد ىند تنازل اجلامعة ى
فالته را هة غري حكومية.

 .3املادة العشرون
يكوأ الافر بأ صر بريا وني وىلا اط اوط اجلوياة العربياة الااعورية رذا
اناات ااداماتها متااواةرةو وتقاادم اجلامعااة را املتعا ااد تااتا ر الااافر املاااتذقة لااهو
وجيوز هلا يف احلاالت االست نانية لأ تأذأ له بيرانها وتدةع له يمتها ورذا م يرغس يف
احلصول ىل التتا ر املاتذقة ةيجوز له لأ يتقاي م اجلامعة نصف يمتها.

املادة احلادية و العشرون
.1

تكوأ تتا ر الافر امليار رليها لىال ىل رر ة اطةا رذا

اأ املتعا د

برتاة لستاذ وىل الدر ة الاياحية املخفضة مل سوا .
.1

للمتعا د لأ ياتادل تتا رالافر املاتذقة له م اململكة را موبنه
بتتا ر سفر را لني بلد آ ر بدوأ لأ تتذمل اجلامعة لني تكاليف رياةية
ويف حدور لن مة اط وط اجلوية العربية الاعورية.

املادة الثانية و العشرون
رذا َزَّل املتعا د ر ازته العارية وةقاً للمارة ( )00م هت الالنذة تنم اجلامعة
له تتا ر الافر للفرتة اط رية منها ةقطو ويف حالة جتزنتها م ِاَال اجلامعاة ملصالذة
العمل مين تت رت سفر له وحد .

املادة الثالثة و العشرون
يكوأ سفر املتعا د را ل اململكة لو ار ها الاتني يقتضايه لراء وظيفتاه اوًا
بالدر ة الاياحية وىلا اط اوط اجلوياة العربياة الااعورية متا
وللجامعة لأ تأذأ للمتعا د باأأ ياااةر بارًا ىلا نفقتاه اطاصاة رذا

ااأ ذلاك ممكنااً.
ااأ ذلاك ال يانثر

ىل وصاوله را مقار العمال يف املوىاد اضادر ويااتذا املتعا اد ىندنات تعويضااً يعاارل

يمة تت رة الاافر اجلاوني بالدر اة الااياحية املخفضاة رذا

ااأ ذلاك ممكنااً .ورذا

اأ لراء الوظيفة يقتض سفر املتعا د را هة ال ترب ها مبقار ىملاه اطصال وسايلة
نقل وني لمنت له اجلامعة الافر براًو وللجامعة لأ تأذأ للمتعا د لأ يااةر ىلا نفقتاه
اطاصة وياتذا ىندنتص تعويض ًا يعارل يمة تت رة الافر براً بوسانل النقل العامة.

املادة الرابعة والعشرون
تنم اجلامعة الاك للمتعا د لو تدةع لاه بادل ساك سانوني وةاا ماا ورر يف
اجلداول الرواتس امللذا ر
يف بداية

( )1وجيوز رةع هتا الاادل مقادماً يف بداياة مادة العقاد ثا

ل سنة م سنوات التجديد ويصرف مل مدة ىقد ل ال ما سانة بناااة مادة

ىقد را الانة ويف حالة التعا د مع امرلة وحمرمها يصرف بدل سك واحد لصاحس
الااادل اطىل ا منهمااا ويااارني هااتا احلك ا رذا

اااأ لحاادهما متعا ااداً مااع هااة غااري

اجلامعااة حكوميااة لو غااري حكوميااةو وال يصاارف باادل سااك للمتعا اادة املتزو ااة ما
سعورني مقي يف اململكة.

املادة اخلامسة و العشرون
 .1ما م تنم اجلامعة الاك املنثث يصرف للمتعا د املاتجد م لىضاء هيئة
التدريس وم يف حكمه يف لول ىقد له مع اجلامعة بدل تأثيث مقدار %03
م بدل الاك يف الانة ويصرف بدل التأثيث مرة واحدة بوال مدة التعا د
مع اجلامعة.
 .1ويعترب يف حك املاتجد هلتا الذر

ةقط م مض ىل انق اىه ى العمل

جبهة حكومية باململكة سنتاأ ىل اط ل وتعا د مع اجلامعة م

ديد ما م

يااا صرةه له.
 .0يف حال التعا د مع امرلة وحمرمها ةال جيمع بني بدل التأثيث هلما بل يكتف
بادل تأثيث واحد لصاحس الادل اطىل .
 .4ال ياتذا املتعا د اضرم لو املتعا دة ذات اضرم ىند التعا د مع اجلامعة بدل
تأثيث رذا

اأ اآل ر يعمل باجلامعة لو جبهة ل رى را ل اململكة.

 .0رذا

اأ املتعا د د ىمل يف لني هة ل رى لو

اأ حمرماً مل

د ىملت -

لو العكس  -را ل اململكة ال تعا د مع اجلامعة ةال ياتذا بدل تأثيث
ما م يك

د مض ىل مذاررته اململكة مدة ال تقل ى ىامني وم ياا

صرف م ل هتا الادل له م
 .6رذا

هته الاابقة.

اأ العقد ل ل م سنة يصرف بدل التأثيث بنااة مدة العقد للانة

ويصرف املتاق م بدل التأثيث ىند جتديد العقد ملدة ل رى ال تقل مع مدة
العقد الاابا ى سنة.

املادة السادسة والعشرون
تدةع اجلامعة للمتعا د بدل انتقال شهرني مقابل تنقالتاه يف مقار ىملاه وةقااً ملاا
هو موي يف داول الرواتس لكل ةئة وجياوز للجامعاة باد ًال ما رةاع بادل االنتقاال لأ
تنم للمتعا د وسيلة النقل املناساة .وال ياتذا هتا الاادل ما

ااأ ساكنه يف مو اع

العمل لو مالصق ًا له.

املادة السابعة والعشرون
 .1رذا انتاادب املتعا ااد يف مهمااة رةيااة ااارج مقاار ىملااه را اال اململكااة
يصرف له بدل انتداب يوم ىل النذو اآلت - :
(ل)
(ب)

مل راتاه اليهرني (  )0333ريال ةأ
( )033ريال مل

ر ( )403رياالً.

اأ راتاه اليهرني ( )4033ريال ول ل م

( )0333ريال.
(ج)

( )100رياالً مل

اأ راتاه اليهرني ( )1033ريال ول ل م

( )4033ريال.
(ر)

( )163ريا ًال مل

وجيوز لأ يزار الادل  %03رذا
بدل نقل ريايف

اأ راتاه اليهرني ل ل م ( )1033ريال.
اأ االنتداب ارج اململكة ويصرف
يعارل م بدل االنتقال اليهرني املقرر.

 .1ملدير اجلامعةو بناء ىل توصية جملس القا وجملس الكلياة لأ يواةاا
ىل حضور ىضو هيئة التدريس مانرراًو لو نادوةً ىلمياةًو روأ لأ تتذمال
اجلامعة لني نفقات.

املادة الثامنة والعشرون
رذا مت نقل ىمل ىضو هيئة التادريس ما مديناة را ل ارى را ال اململكاة وةقا ًا
ملصاالذة العماال يصاارف لااه باادل نقاال اادر لربعااة آالف ريااال ورذا
اململكة را ار ها لو العكس لو م

اااأ النقاال ما را اال

هة را ل ارى اارج اململكاة يصارف لاه بادل

در مخاة آالف ريال باملياةة را تتا ر الافر وةقاً ملا اء يف املاوار ما ( )10را
( )11ويصرف لذري ىضو هيئة التدريس بدل در ثالثة آالف ريال يف احلالني باملياةة
را تتا ر الافرو ورذا

اأ النقل ملتعا دي لحدهما حمارم لخ ار اساتذقا بادل نقال

واحااد ةقااط لصاااحس الااادل اطىل ا وال يصاارف هااتا الااادل ط

اار م ا ماارة يف الااانة

املالية الواحدة.

املادة التاسعة والعشرون
رذا ل ماال املتعا ااد ساانتني يف دمااة اجلامعااة اسااتذا مكاةااأة نهايااة دمااة
بوا ااع نصااف راتااس شااهر ىا

اال ساانة ةااةذا ل ماال ىضااو هيئااة التاادريسو واضاياارو

واملعيادو والفا و وما يف حكمها مما هلا ىال اة بالتادريس مخاس سانوات يف دمااة
اجلامعة اساتذا مكاةاأة دماة بوا اع راتاس شاهر ىا

ال سانة ما سانوات اطدماة

ودااد لىل ا مانااة للااف ريااال لو مااا اسااتذقه ةع االً وةق ااً لالنذااة الاااابقة ليهمااا ل

اارو

تصاارف ىنااد نهايااة اطدمااة وبتاااس ىل ا لساااب آ اار راتااس يتقايااا املتعا ااد ىنااد
الصرف وال تاتذا هت املكاةأة رال ىا الاانوات الكاملاة ومادة اطدماة امل

الياة

املتصلةو ويصرف مل سواه م املتعا دي مكاةأة نهاية دمة بوا ع نصف راتس شهر
ى
ليهما ل

ل سنة ودد لىل مخاني للف رياال لو ماا اساتذقه ةعاالً وةقااً لالنذاة الااابقة
ر.
ويعد يف حكا ما لمضا الاانتني ما

يعد يف حك م لمض مخس سنوات م

انات مادة دمتاه ( )11شاهراً
انت مدة دمته ( )00شهراً.

ماا

وجيوز زيارة مكاةأة نهاية اطدمة دد ل ص ( )%133بناء ىل توصية جملس
الكليةو لو اجلهة املختصةو وتأييد جملس اجلامعةو ومواةقة جملس التعلي العاال  .ىلا
لال تتجاوز املكاةأة يف

يع اطحوال احلدور القصوى الواررة يف هت املارة.

املادة الثالثون
ياااتفيد املتعا ااد ولةاارار ىانلتااه بيلااة ماادة العقااد م ا اطاادمات ال ايااة العامااة
املتاحة باململكة .وجمللس اجلامعة يف حاالت الضرورة القصوى لأ يقرر غري ذلك.

املادة احلادية و الثالثون
جيااوز لأ تتذماال اجلامعااة النفقااات الفعليااة لتعلااي لوالر ىضااو هيئااة التاادريس
املتعا ااد وما يف حكمااه ىاادا رسااوم االنتقااال ما املدرسااة و رليهااا اىتااااراً ما املرحلااة
االبتدانية حت ر مال املرحلة ال انوية باليروط اآلتية- :
 .1لأ يتعتر اوهل يف املدارب احلكومية .
 .1ل ّال يقل ىمر لني منه ى ست سنوات وال يتجاوز مثان ىيرة سنة.
 .0لأ يكااوأ تعلاايمه را اال اململكااة ديااث ال تصاارف نفقااات التعلااي ملا
يكوأ تعليمه ارج اململكة.
 .4لال يتجااااوز ىااادر ماا يااادةع هلاا ىاا لربعاااة وىلاا لال تتجااااوز النفقاااات
امل

الية مخاة وىيري للف ريال يف الانة الدراسية الواحادةو ويتاوا

جملس اجلامعة بديد املالغ املخصص لكل بالس وةا ما يرا مناساا.

