التاسع :اإللغاء و التجديد و اإلنهاء:
املادة السادسة و األربعون
جيوز للجامعة فسخ العقد دون أية مسئولية ترتتب عليها إذا مل يباشر املتعاقد
عمله خالل مخسة عشر يوما من املوعد الذي حتدده اجلامعة عند التعاقد.

املادة السابعة و األربعون
يتجدد العقد تلقائياً ما مل طخرر أدد الررف ن الرر اخآخر ررببته تتارة ي
إنهاء العقد قبل انتهاء مدته رشهرين على األقل.

املادة الثامنة و األربعون
ينتهي العقد قبل انتهاء مدته ي احلاالت اخآتية- :
 .1حلصول املتعاقد على اجلنسية السعودية.
 .2قبول االستقالة.
 .3اإلصرار على االستقالة على الربم من عدم قبول اجلامعة هلا.
 .4االنقراع عن العمل دون عذر مشروع تقبله اجلامعة ملدة تزيد على مخسة عشر
يوماً متوالية أو ثالث ن يوماً متفرقة متى رأت اجلامعة إنهاء العقد هلذا السبب
ويعد املتعاقد ي هذه احلال ي دكم املصرِّ على فسخ العقد.
 .5إلغاء الوظيفة.
 .6العجز الدائم عن العمل.
 .7عدم الكفاءة.
 .8اخنفاض مستوى األداء الوظيفي.
 .9الفصل التأدييب رقرار من اجلامعة.
 .11مقتضيات املصلحة العامة.
 .11احلكم على املتعاقد حبد شرعي أو ي جرمية خملة رالشر و األمانة.
 .12الوفاة.

 .13إذا جتاوزت مدة املرض مدة اإلجازة املرضية املنصوص عليها ي املادة ( )37وي
هذه احلال تصر

للمتعاقد تذاتر العودة وال تستعاد منه البدالت الي

صرفت له.

املادة التاسعة و األربعون
 .1إذا انتهتتت خدمتتة املتعاقتتد وفتتت الفقتترات ( )11 ,9 ,4 ,3متتن املتتادة ( )48ترتتتب متتا
يأتي:
أ) سقط دقه ي تذاتر العودة له ولعائلته ,ومكافأة نهاية اخلدمة و اإلجازة
أو التعويض عنها وجيوز ملدير اجلامعة ي احلاالت االستثنائية املوافقة على
صر تذاتر العودة.
ب) يستعاد منه جزء ردل السكن عن الفرتة املتبقية من العقد إذا تانتت ستتة
أشتتهر فتتأتثر ,وتتتذلا رتتدل التأثيتتإ إذا تتتان إنهتتاء اخلدمتتة قبتتل نهايتتة
السنة األوىل رستة أشهر على األقل.
ج) يتتتدفمل املتعاقتتتد للجامعتتتة راتتتتب شتتتهرين إذا تانتتتت خدماتتتته منتهيتتتة وفتتتت
الفقرت ن ( )4 ,3من املادة (.)48
 .2يربت ما جاء ي (ب) من الفقرة ( )1من هذه املتادة علتى متن تنتهتي خدمتته وفتت
الفقرة ( )2من املادة (.)48
 .3ي دتتال انتهتتاء خدمتتة املتعاقتتد وفقتتا للفقتترة ( )1متتن املتتادة ( )48يستتقط دقتته ي
تذاتر العودة له ولعائلته.

املادة اخلمسون
جيوز جمللس اجلامعة ي داالت استثنائية يقدرها أن يعفى املتعاقد متن رعتض أو
تل املصروفات املرتتبة على فستهه العقتد أو إنهتاء خدمتته وفقت ًا ل دكتام التواردة ي
املادة (.)48

املادة احلادية و اخلمسون
 .1يعرى املتعاقد الذي تنتهتي خدمتته رستبب إلغتاء الوظيفتة أو مقتضتيات املصتلحة
العامة تعويضاًّ يعادل راتب شهرين.

 .2يعامتتل املتعاقتتد ي دتتال الوفتتاة أو اإلصتتارة رعجتتز أو عاهتتة نعتته عتتن أداء العمتتل
رصورة قرعية ,أو رعجز جزئي أو عاهة مستدمية ال نعانه متن أداء عملته ,وفقت ًا
ل دكام املنصوص عليها ي نظام اخلدمة املدنية و لوائحه التنفيذية رشرط أن
يكون العجز أو الوفاة ناشئ ن رسبب العمل.

املادة الثانية واخلمسون
إذا توي املتعاقد تتحمل اجلامعة مجيمل النفقات الالزمة لنقل جثمانه ونقل أفراد
عائل ته إىل موطنه ,أما ي دال وفتاة أدتد أفتراد عائلتة املتعاقتد فتتحمتل اجلامعتة نفقتات
نقل جثمانه ومينح املرافت تذترة إرتاب ذهاراً وإياراً.

املادة الثالثة واخلمسون
 .1ممل مراعاة األدكام الواردة ي املادة اخلامسة جيوز للجامعتة أن تتعاقتد متمل متن
ستتبت لتته التعاقتتد متتمل إدتتدى اجلهتتات األختترى راململكتتة وذلتتا رعتتد موافقتهتتا إذا
تان سبب ترته العمل انتهاء مدة عقده أو االستقالة أو إلغاء الوظيفة شتريرة
أن يكون تقرير تفايته عن آخر سنة عملها رتقدير (جيدا جداً) على األقل.
 .2ال جيوز التعاقد ممل من سبت له التعاقد ممل إددى اجلهتات األخترى راململكتة ي
احلاالت اخآتية- :
أ) من سبت أن انتهت خدمته رسبب االنقراع عن العمل إال رعد مترور ستنت ن
على األقل من تاريخ انتهاء خدمته.
ب) من سبت أن انتهت خدمته رسبب عدم الكفاءة.
ج) من سبت أن انتهت خدمته ملقتضيات املصلحة العامة إال رعد موافقة اجلهتة
الي قررت فصله.
د) من سبت أن انتهتت خدمتته رفصتله تأديبيتاً رقترار متن حملتس
إلدانته جنائياً .أو وفقاً للفقرة( )11من املادة (.)48

اتمتة أو

