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 أوالً : أحكام عامة

 ( :1املادة )

 تعريفات : 

 اجلامعة : جامعة اجلوف . .1
 اإلسكان : إسكان أعضاء هيئة التدريس . .2
منسوب اجلامعة من أعضاء هيئة التدريس ) بدرجة أستاذ مساعد فأعلى فقط ( ، الذي  الساكن : .3

 مت تسليمه وحدة سكنية يف اإلسكان .
 الالئحة : الئحة إسكان أعضاء هيئة التدريس التابع للجامعة . .4
 اللجنة : اللجنة الدائمة لإلسكان . .5
 اإلدارة : إدارة اإلسكان . .6
إدارة اإلسكان ، وإدارة التشغيل والصيانة ، وإدارة السالمة واألمن  اللجنة الفنية : مندوبو كل من .7

 اجلامعي .

 ( : 2املادة ) 

 اإلسكان خمصص ملنسويب اجلامعة من أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مساعد فأعلى .

 ( :  3املادة ) 

 ختصيص السكن ملن تنطبق عليه الشروط مرتبط بتوافر وحدة سكنية شاغرة .

 ( :  4) املادة 

يشرتط سكن املنسوب وعائلته بصفة مستمرة ، وعدم حتقق ذلك يسقط حقه يف السكن ، ويوجب عليه 
 إخالء الوحدة السكنية .

 ( :  5املادة ) 

ال جيوز للساكن متكني غريه من استخدام السكن سواء ابلتنازل أو التأجري وال جيوز له استخدام الوحدة 
 .السكن ، بل تلزمه اإلقامة الدائمة فيه السكنية ألغراض أخرى غري 
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 ( :  6املادة ) 

ال حيق للمنسوب أكثر من وحدة سكنية واحدة ، ويف حال اقرتان املنسوب بزوجة من عضوات هيئة التدريس 
 يف اإلسكان ، ويكتفي حبق اآلخر وتضاف –األقل يف املرتبة  –)مع عدم التعدد( فيسقط حق أحدمها 

 ( .17اآلخر يف الدرجة العلمية جملموع نقاط املفاضلة املشار إليها يف املادة ) النقاط الىت يستحقها

 ( :  7املادة ) 

يسقط حق املنسوب يف اإلسكان ابالنتقال من اجلامعة أو االستقالة أو الفصل أو اإلحالة على التقاعد أو 
 مع مراعاة ما مت النص عليه من استثناءات يف هذه الالئحة. اإلعارة أو الندب أو اإليفاد للخارج أو الوفاة ،

 ( :  8املادة ) 

 ( مهلة إلخالء السكن على النحو اآليت : 7يعطى الساكن الذي انتهت عالقته ابجلامعة وفق املادة )

 الوفاة ) سنتني ( . .1
 سنة واحدة ( .التقاعد املبكر أو النظامي ، أو الندب أو اإلعارة ، أو االستقالة أو الفصل )  .2
 يف مجيع احلاالت السابقة يتم دفع اإلجيار املقرر . .3

 ( :  9املادة ) 

خيلي الساكن وحدته السكنية مباشرة إذا أصدرت اللجنة قراراً إبخراجه من السكن ألي سبب من األسباب 
 اليت تراها موجبة إلخراجه .

 ( :  10املادة ) 

ه وأتخر عن استالمها ملدة ثالثني يوماً من اتريخ إبالغه يسقط حق حتديد الوحدة السكنية للمنسوب ،مت إذا 
 يف هذه الوحدة السكنية .

 ( :  11املادة ) 

إذا وقع املنسوب عقد الوحدة السكنية عليه السكن خالل ستني يوماً من اتريخ توقيع العقد ، وإذا أتخر عن 
رى إلدارة اإلسكان ، وال حيق له التقدمي مرة أخ السكن خالل املدة املشار إليها عليه تسليم الوحدة السكنية

 إال بعد مضي سنة واحدة من اتريخ التسليم .
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 ( :  12املادة ) 

و أ حيق للجامعة أن تطلب من املنسوب إخالء وحدته السكنية أو جزء منها إذا ظهرت هبا عيوب إنشائية ،
 رأت اجلامعة إجراء ترميمات شاملة ، أو تنفيذ تعديالت جوهرية هبا .

 ( : 13املادة ) 

ألحد دخول الوحدات السكنية إال إبذن أهلها ، وعند وجود خطر داهم يتطلب الدخول الفوري ، ال جيوز 
 والساكن غري موجود ، يكون ذلك من قبل اللجنة الفنية ، ويلزم إعداد حمضر بذلك .

 ( :  14املادة ) 

تقدم الطلبات للوحدات  السكنية يف موعدين ، األول يف بداية الفصل الدراسي األول ، واآلخر يف بداية 
 الفصل الدراسي الثاين ، يف األسبوعني األولني من بداية كل فصل .
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 اثنياً : اجلهات املختصة إبدارة اإلسكان

 ( :  15املادة ) 

 اللجنة الدائمة لإلسكان :  أوالً :

 اللجنة : تتكون هذه اللجنة من : -أ

 ) رئيساً ( أحد وكالء اجلامعة  -1
 ) عضواً ( عميد كلية الشريعة والقانون  -2
 ) عضواً ( عميد شؤون الطالب  -3
 ) عضواً ( عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني  -4
 ) عضواً ( املشرف العام على املشاريع والصيانة  -5
 ) عضواً ( أحد أعضاء هيئة التدريس الساكنني خيتاره مدير اجلامعة  -6
 ) عضواً ( مدير اإلدارة القانونية  -7
 ) عضواً ( مدير إدارة السالمة واألمن اجلامعي  -8
 ) عضواً وأميناً ( مدير إدارة اإلسكان  -9

 . تكون هذه اللجنة بقرار من مدير اجلامعة ، وتكون مدهتا سنتني ، وقابلة للتجديد 
 . ملدير اجلامعة أن يضم إىل عضويتها من يرى مبا ال يزيد عن ثالثة أعضاء 

 اختصاصها : ختتص اللجنة الدائمة لإلسكان مبا أييت :  -ب

 وضع السياسات العامة لإلسكان . .1
 يري املنظمة لإلسكان .وضع القواعد والشروط واملعا .2
 .النظر يف القضااي واملشكالت األساسية اليت تواجه اإلسكان  .3
 النظر يف االحتياجات املختلفة للوحدات السكنية مع اجلهات ذات العالقة . .4
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 اثنيا : إدارة اإلسكان ، وختتص مبا أييت : 

اح ما تتطلبه الصالحية ، واقرت متابعة تطبيق الئحة اإلسكان وتوصيات اللجنة بعد إقرارها من صاحب  .1
 احلاجة من تعديالت أو إضافات .

 تسليم الوحدات السكنية ملستحقيها ، واستالم الواحدة الىت خيليها أصحاهبا . .2
التنسيق مع إدارة التشغيل والصيانة وإدارة السالمة واألمن اجلامعي لتنفيذ ما خيصها يف منطقة اإلسكان  .3

. 
 واخلدمات من الساكنني . حتصيل أجور الوحدات السكنية .4

 . اإلشراف على املرافق العامة يف اإلسكان 
 . تلقي الطلبات والشكاوى واالقرتاحات من الساكنني ، واستكمال ما يلزم بشأهنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 اثلثاً : قواعد توزيع الوحدات السكنية

 ( :  16املادة ) 

خيضع راغبو اإلسكان ممن تنطبق عليهم الشروط للمفاضلة حسب النقاط اليت حيصل عليها كل منسوب ، 
 وحتسب هذه النقاط وفق ما أييت : 

 الدرجة العلمية :  -أ

 يعطى من هو يف رتبة أستاذ مساعد مخس عشرة نقطة . .1
 يعطى من هو يف رتبة أستاذ مشارك عشرين نقطة . .2
 يعطى من هو يف رتبة أستاذ مخساً وعشرين نقطة . .3

 األعمال اإلدارية : -ب

 يعطى من عمل وكيالً لرئيس قسم علمي نقطة واحدة عن كل سنة كاملة يقضيها يف العمل . .1
 يعطى من عمل رئيس قسم علمي نقطتني عن كل سنة كاملة يقضيها يف العمل . .2
 ة كاملة يقضيها يف العمل .يعطى من عمل وكيالً لعميد ثالث نقاط عن كل سن .3
 يعطى من عمل عميداً أربع نقاط عن كل سنة كاملة يقضيها يف العمل . .4
 يعطى من عمل وكيالً للجامعة مخس نقاط عن كل سنة كاملة يقضيها يف العمل . .5
 يضاف ملن يعمل حالياً يف األعمال املشار إليها أعاله نقاط سنة كاملة . .6
من مل يكمل السنة يف األعمال املشار إليها أعاله حيسب له من النقاط ما يستحقها عن املدة الىت  .7

 قضاها منسوبة إىل السنة .
يعطى من عمل عماًل إداراي يف اجملاالت األكادميية نقاط مساوية ألقرب عمل مشار إليها أعاله  .8

 ابقرتاح اللجنة واعتماد معايل مدير اجلامعة .

 ( :  17املادة ) 

عند تساوي جمموع النقاط ألكثر من شخص يقدم األعلى درجة علمية ، وعند تساوي الدرجات العلمية 
 األقدم يف الدرجة العلمية ، وعند التساوي يقدم األقدم يف اخلدمة املدنية ، وعند التساوي جترى القرعة.يقدم 

 ( :  18املادة ) 
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 يكون حتديد عدد غرف النوم يف الوحدة السكنية حبسب عدد الذين يعوهلم املنسوب شرعاً وفق التايل : 

 الوحدة السكنية املكونة من ثالث غرف نوم ختصص لألسرة املكونة من شخصني إىل أربعة أشخاص . .1
 . خاصالوحدة السكنية املكونة من أربع غرف نوم ختصص لألسرة املكونة من مخسة إىل ستة أش .2
 من سبعة أشخاص إىل مثانية . املكونةالوحدة السكنية املكونة من مخس غرف نوم ختصص لألسرة  .3
 الوحدة السكنية املكونة من ست غرف نوم ختصص لألسرة املكونة من تسعة أشخاص فأكثر . .4
 يف حال عدم وجود وحدة سكنية تتناسب عدد غرف النوم مع عدد أفراد األسرة حسب التوزيع املوضح .5

 يف الفقرات السابقة فيؤخذ ابآليت : 
أكثر من عدد الغرف املخصصة فيخرب طالب السكن بني االنتظار أو إذا كان عدد أفراد األسرة  .أ

 استالم وحدة بعدد غرف النوم األقرب .
 إذا كان عدد أفراد األسرة أقل من عدد الغرف املخصصة فتحجب الوحدة . .ب

 يف حال منو األسرة بعد استالم السكن فيحق للساكن املطالبة بوحدة أكرب وفق الضوابط التالية :  .6
 توفر وحدة سكنية ابلسعة املناسبة . .أ

 بقائه يف الوحدة السكنية احلالية أربع سنوات فأكثر . .ب

 

 ( :  19املادة ) 

( من هذه الالئحة ، وعند املشاحة يقدم  18يتم حتديد نوع ورقم الوحدة السكنية وفقاً للمادة الثامنة عشر ) 
 ذوو االحتياجات اخلاصة ، مث جترى القرعة عن التساوي .
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 رابعاً : أجور الوحدات السكنية واملرافق واخلدمات

 ( :  20املادة ) 

رخ املؤ  10694يلتزم الساكن بتسديد أجرة السكن غري املؤثث ملدة عام واحد وفقاً لقرار جملس الوزراء رقم 
 هـ ، وذلك وفق اآليت : 9/9/1405يف 

 رايل . 12.800فيال سكنية ذات أربع غرف نوم =  .1
 رايل . 14.400فيال سكنية ذات مخس غرف نوم =  .2
 رايل . 16.000فيال سكنية ذات ست غرف نوم =  .3
 رايل . 8.000شقة سكنية ذات ثالث غرف نوم =  .4
 رايل . 9.600شقة سكنية ذات أربع غرف نوم =  .5
 رايل . 11.200نية ذات مخس غرف نوم = شقة سك .6

 ( :  21املادة ) 

 يتم حتصيل األجرة السنوية للوحدة السكنية اليت يشغلها الساكن من اتريخ بدء نفاذ العقد .

 ( :  22املادة ) 

يلتزم الساكن بدفع مصروفات استهالك املاء والكهرابء واهلاتف وغريها من اخلدمات فيما له فواتري مبوجب 
 الفواتري الصادرة وما سوى ذلك فتقدر اللجنة له مبلغاً شهرايً .

 ( :  23املادة ) 

تطع منه اجلامعة ققبل تسليم الوحدة السكنية يدفع الساكن أتميناً للجامعة قدرة مخسة آالف رايل ، حبيث ت
اليت أحدثها الساكن يف وحدته أو يف مرافق اإلسكان ، أو لدفع ما  –إن وجدت  –قيمة إصالح التلفيات 

 يستحق على املالك من تصفية عدادات اخلدمات ، ويعاد للساكن ما تبقى منه عند اإلخالء .

 ( :  24املادة ) 

ع الفرق تصفية فواتري اخلدمات ، ومل يستجب الساكن لدفإذا مل يف التأمني املشار إليه إلصالح التلفيات و 
 املايل ، تقوم اجلامعة خبصم هذا الفرق من راتبه الشهري ، أو من مستحقاته لديها .
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 ( :  25املادة ) 

ثناء أ إذا أتخر الساكن عن دفع األجرة السنوية للوحدة السكنية أو دفع أجور اخلدمات أو إصالح التلفيات
 إقامته يف السكن تقوم اجلامعة ابستقطاعها من راتبه الشهري بعد مضي شهر من اتريخ االستحقاق .

 خامساً : التزامات الساكن

 ( :  26املادة ) 

يكون الساكن مسؤوالً عن تصرفاته وتصرفات مجيع من يسكن معه يف وحدته السكنية داخل املدينة اجلامعية 
 ات من يستضيفهم كباراً كانوا أو صغاراً .، كما أنه مسؤول عن تصرف

 ( :  27املادة ) 

ؤول أو ممتلكات الغري بسببه أو بسبب من هو مسيكون الساكن مسؤوالً عن أي أضرار تلحق مبرافق اجلامعة 
 عنه ، وعليه تكاليف اإلصالح أو دفع التعويض املطلوب .

 ( :  28املادة ) 

يلتزم الساكن ومن يسكن معه ومن يستضيفهم ابآلداب واألخالق اإلسالمية سلوكًا ومظهرًا ، وعدم إيذاء 
 اآلخرين أبي شكل من أشكال اإليذاء ، كما يلتزم الرجال أبداء الصالة مع مجاعة املسلمني يف املسجد .

 ( :  29املادة ) 

 يلتزم الساكن مبا أييت : 

 يف هذه الالئحة .دفع األجور املنصوص عليها  .1
تنفيذ ما خيصه من تعليمات التشغيل والصيانة والنظافة ، وتعليمات إدارة السالمة واألمن اجلامعي  .2

 املذكورة يف هذه الالئحة وما يصدر من تعليمات أخرى .
إبالغ إدارة اإلسكان يف حال مغادرته لوحدته السكنية فرتة تزيد عن ثالث أايم مثل فرتات اإلجازات  .3

ر وغريها ، وعليه حتديد طريقة االتصال به ، وأسلوب فتح وحدته السكنية يف حال غيابه يف والسف
حاالت الطوارئ وجيب عليه قفل حمابس املاء داخل مسكنه ، وإطفاء مجيع األنوار ، وفصل مجيع 

 املعدات الكهرابئية غري الضرورية ، وقفل النوافذ .
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دفع الغرامات اليت تصدرها اجلامعة حبقه بسبب خمالفته للتعليمات الواردة هبذه الالئحة وللجامعة احلق  .4
 يف حسمها من مستحقاته بعد ثالثني يوماً من اتريخ االستحقاق .

عدم إحداث أي تغيري يف وحداته السكنية من الداخل أو اخلارج أبي شكل من أشكال التغيري ،  .5
كما استلمها . وعند حاجته إلجراء تغيري ما ) مبا يف ذلك تغيري األقفال ( فإن   وجيب عليه إبقاءها

 عليه تعبئة النموذج اخلاص بذلك لدى إدارة اإلسكان ، وإتباع اخلطوات احملددة يف النموذج .
 عدم تثبيت املسامري على اجلدران أو األبواب أو عمل فتحات أو متديدات هبا . .6
 ابلوحدات السكنية واملرافق العامة .عدم العبث وإحلاق الضرر  .7
 عدم استخدام املمرات أو األسطح العامة ألي غرض . .8
 عدم استخدام الغاز يف الطبخ أو التدفئة أو غري ذلك . .9
 عدم اقتناء احليواانت ن ويستثىن من ذلك أمساك وطيور الزينة . .10
 عدم إسكان السائقني واخلدم الرجال يف الشقق السكنية . .11
 داخل املدينة اجلامعية . رة املرو التقيد أبنظم .12
 إدارة التشغيل والصيانة يف اجلامعة من القيام أبعمال الصيانة والرتميمات اليت حتتاجها املباين نيمتك .13

 من الداخل واخلارج وفق خطط اإلدارة للمحافظة على اإلسكان .
 كنية .يف الوحدة السإبالغ إدارة التشغيل والصيانة فوراً عن أي أعطال أو عيب أو تلف يظهر له  .14

 ( :  30املادة ) 
 يلتزم الساكن مبا ورد يف هذه الالئحة ، وينفذ ما خيصه منها .

 ( :  31املادة ) 
 ما مل ينص عليه يف هذه الالئحة تطبق بشأنه األنظمة والتعليمات السارية يف اململكة العربية السعودية .

 ( :  32املادة ) 
يتحمل الساكن أعمال اإلصالح املطلوبة الناجتة عن إمهال أو سوء استعماله ، ويتحل مجيع تكاليف الصيانة 

 وقطع الغيار الالزمة ، وتتخذ يف هذه احلالة اخلطوات التالية : 

 تقدر إدارة التشغيل والصيانة تكاليف األعمال املطلوبة ، وختطر الساكن هبا . .1
 لوبة ، وتبدأ إدارة التشغيل والصيانة تنفيذ اإلصالح عقب استالم صورةيسدد الساكن التكاليف املط .2

 من سند القبض .
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 امللحق األول : التأثيث والتجهيز .
 . الصيانةامللحق الثاين : تعليمات النظافة والتشغيل و 
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 امللحق األول : التأثيث والتجهيز

 أوالً : متكنت اجلامعة من أتمني بعض عناصر األاثث الثابت وهي : 

 دواليب املطابخ اجلدارية واألرضية ، مع جالية أواين ، للفيالت والعمارات . .1
 دواليب صغرية لألدوات يف محامات الفيالت والعمارات . .2
 دواليب اثبتة يف غرف النوم يف الفيالت والعمارات . .3
 ماسورة ستارة البانيو وعالقة املناشف يف محامات الفيالت والعمارات . .4
 أرفف مفتوحة يف صالة املدخل ابلطابق األرضي ابلفيالت . .5
 غسالة مالبس أوتوماتيك ذاتية التنشيف . .6
 حقها .وحدات تكييف منفصل جلميع فراغات الوحدة السكنية ومال .7
أجهزة حتكم عن بعد ) رميوت كنرتول ( لوحدات التكييف ، وآخر للباب الكهرابئي ملدخل السيارة  .8

 ) يف الفلل ( .

اثنياً : يتوىل الساكن أتمني ما حيتاج إليه من أاثث وأجهزة إضافية على حسابه اخلاص وحيق له تغيري األاثث 
 الوحدة السكنية املخصصة له . واألجهزة اإلضافية حسب رغبته ونقله معه إذا أخلى

اثلثًا : يراعي الساكن عند شرائه أجهزة كهرابئية أن تكون هذه األجهزة متطابقة مع الشبكة الكهرابئية يف 
 اإلسكان وميكنه االستفادة يف هذا الشأن من الكتيب اإلرشادي الذي أصدرته اجلامعة .

ح غالق فتحات أو فتح حوائط إال بعد أخذ التصريرابعًا : عدم إحداث تغيري يف الوحدة السكنية سواء إب
 اخلطي من إدارة املشاريع .
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 امللحق الثاين : تعليمات النظافة والتشغيل والصيانة .

 النظافة :  -أوالً 

الستيكية كما يتوىل إخراج القمامة يف أكياس ب  يتوىل الساكن نظافة الوحدة السكنية اليت يقيم فيها ، .1
مغلقة إبحكام ، ووضعها يف األماكن املخصصة هلا ، حيث يوجد حاوايت جبانب كل فيلة وغرف 

 للنفاايت يف كل طابق من العمارات السكنية .
ناطق ملتتوىل اجلامعة ، من خالل مقاول النظافة ، مجع النفاايت من أماكنها ونظافة املباين العامة وا .2

 اخلارجية ومداخل العمارات السكنية والدرج واملمرات .

 التشغيل :  -اثنياً 

نه يتوىل الساكن تشغيل التجهيزات الكهرابئية وامليكانيكية املوجودة ابلوحدة السكنية اليت تقيم هبا وميك .1
ىل اجلامعة و االستفادة من الكتيب اإلرشادي الذي أصدرته اجلامعة بشأن تشغيل هذه التجهيزات ، وتت

 تشغيل ما هو خارج الوحدات السكنية .
التأكيد على أمهية الرتشيد يف استخدام الكهرابء واملاء ، وحث مجيع أفراد العائلة على ذلك ،  .2

 واالستفادة من برامج التوعية اليت تقدمها اجلامعة وغريها من اجلهات املعنية هبذه اخلدمات .
وخصص لكل شقة خط هاتفي واحد ، وميكن للساكن طلب  خصص لكل فيال خطان هاتفيان ، .3

 خط إضايف وفق النموذج املخصص لذلك ، على أن يتحمل رسوم التأسيس .

 الصيانة :  –اثلثاً 

لقيام هبذه وال جيوز للساكن ا ستقوم اجلامعة إبجراء مجيع أعمال الصيانة الوقائية واإلصالحية الالزمة ، .1
األعمال بنفسه أو بواسطة غريه ، ويف حال خمالفته ذلك يتحمل ما يرتتب عليه من آاثر ، سواء 

 داخل وحدته السكنية أو خارجها .
تقدم طلبات الصيانة من شاغلي الوحدات السكنية على النماذج اليت تعدها إدارة التشغيل والصيانة  .2

 ح حسب أمهية األعطال وأولوية اإلبالغ عنها .، وجتري عمليات اإلصال
ال جيوز للساكن تركيب أي أجهزة أو معدات كهرابئية كبرية إال بعد أخذ موافقة إدارة التشغيل والصيانة  .3

حسب النموذج املخصص لذلك مبا يضمن مناسبة املآخذ الكهرابئية للجهاز املستخدم ، ويف حال 
 على األضرار اليت حتدث بسبب هذه املخالفة . خمالفة ذلك يتحمل الساكن ما يرتتب
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 الزراعة : -رابعاً 

ميكن لساكين الفلل زراعة أنواع حمددة من النبااتت موضحة يف الكتيب اإلرشادي الذي يوزع على  .أ
الساكنني عن استالم الوحدة السكنية ويف حال الرغبة يف زراعة أنواع أخرى غري مذكورة يف الكتيب 

ى ة اخلطية من إدارة التشغيل والصيانة حيث يعتمد حتديد النبتة املراد زراعتها على مدفيلزم أخذ املوافق
احتياجها من اإلضاءة ودرجة احلرارة وسعة احلوض وامتداد اجلذور كما يراعى التوافق يف شكل ومجال 

 النبتة مع املنشآت احمليطة هبا .
 مية مياه الري املطلوبة .ون األحوال اجلوية صيفاً وشتاًء لتحديد كيراعي الساكن  .ب
 يلتزم الساكنون بعد تغيري نظام الري ، وعدم إحداث أحواض زراعية غري ما هو موجود .  .ج
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 امللحق الثالث : تعليمات السالمة واألمن

 خاضعة ألنظمة السالمة واألمن اجلامعي مبا يضمن أمن الساكن وراحته .أوالً : تكون الزايرة 

مينح العاملون يف اإلسكان بطاقات خاصة هبم بطلب من جهاهتم ختوهلم الدخول يف أوقات حمددة،  اثنيًا :
 وال يسمح لغريهم ابلدخول إال إبذن من إدارة اإلسكان .

اثلثاً : يسمح لسيارات األجرة ابلدخول لإلسكان للتنزيل فقط ، أما ابلنسبة للدخول من أجل التحميل فيتم 
 مكتب العمليات يف اإلسكان ملتابعة دخوله عند االحتياج إليه .ذلك بعد التنسيق مع 

رابعاً : يف حال حدوث أي مشكلة أمنية يتم االتصال مبكتب العمليات يف اإلسكان الختاذ الرتتيبات الالزمة 
 مع اجلهات املختصة .
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 امللحق الرابع : إجراءات إخالء السكن

 إذا تقرر إخالء وحدة سكنية يتبع ما يلي : 

 أوالً : يقوم الساكن مبا يلي : 

 ملء النموذج اخلاص بذلك لدى إدارة اإلسكان . .1
 –ماء  –تصفية ما عليه من مبالغ متبقية ختص إجيار الوحدة السكنية أو فواتري اخلدمات ) كهرابء  .2

 هاتف ( .
 االستخدام .تسديد قيمة التلفيات اليت حدثت بسبب سوء  .3
 إخالء الوحدة السكنية من أمتعته وما خيصه من أاثث وموكيت وأجهزة . .4

اثنياً : تقوم جلنة من إدارة اإلسكان وإدارة التشغيل والصيانة بفحص الوحدة السكنية املراد إخالؤها ، وحصر 
 . -إن وجد  –التلفيات اليت هبا 

 اثلثا : حترر إدارة اإلسكان حمضر اإلخالء .

 : يعاد مبلغ التأمني إىل الساكن . رابعاً 

 

 * انتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهى *


