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 أحكام عامة : الفصل األول

 )1مادة (

 .مركزين بالموظفتسري أحكام هذه الالئحة علي جميع ال

 )2مادة (

نحو منها على ال يقصد بالعبارات واأللفاظ التالية أينما وردت في هذه الالئحة المعاني الموضحة أمام كل
 التالي:

  المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم   :مركزال
 .ل أجرمقاب وتحت إدارته أو إشرافه مركزهو كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة ال :موظفال

هو األجر الفعلي، والذي يشــمل األجر األســاســي مضــافًا اليه ســائر الزيادات المســتحقه األخرى التي  األجر:
مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في اداء عمله، أو التي تتقرر  موظفللتتقرر 

لقاء العمل بموجب عقد العمل أو الئحة تنظيم العمل ووفق لحكم المادة الثانية من  موظفلل
 نظام العمل.

 .هـ23/8/1426وتاريخ  51يقصد به نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ نظام العمل:

 )3مادة (

التقويم الميالدي، ويســــــــري التقويم الهجري على أعيـــاد وإجـــازات  هو مركزالتقويم المعمول بـــه في ال
 الدولة.

 )4مادة (

دة الوار موظفتعتبر هذه الالئحة متممة لعقد العمل فيما ال يتعارض مع األحكام والشـــروط األفضـــل لل
 في العقد .

 )5مادة (

ـــــــــــــــ ، والئحته 23/8/1426وتاريخ  51بالمرســــــــوم الملكي رقم م/تطبق أحكام نظام العمل الصــــــــادر  هـ
 التنفيذية، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له فيما لم يرد بشأنه نص في هذه الالئحة.

 )6مادة (

الحق في إدخال تعديالت على أحكام هذه الالئحة كلما دعت الحاجة وال تكون هذه التعديالت  مركزلل
مادها من مجلس اإلدارة ووزارة العمل، واذا كانت تتعارض مع وزارة العمل، فاألولوية إال بعد اعت نافذة
 .للوزارة
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 )7مادة (

 عند التعاقد على أحكام هذه الالئحة وينص على ذلك في عقد العمل. موظفال مركزطلع الي
 

 التوظيف :الفصل الثاني

 شروط التوظيف: )8مادة (

 ما يلي: مركزيشترط للتوظيف في ال 8/1
 أن يكون طالب العمل سعودي الجنسية. .1
 أن يكون حائزًا على المؤهالت العلمية والخبرات المطلوبة للعمل محل التوظيف. .2
 من اختبارات أو مقابالت شخصية تتطلبها الوظيفة. مركزأن يجتاز بنجاح ما قد تقرره ال .3
 .مركزلأن يكون الئقًا طبيًا بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها ا .4

)، ( 32)، (26يجوز اســــتثناًءا توظيف غير الســــعودي وفقًا للشــــروط واألحكام الواردة في المواد ( 8/2
غير السعودي، ولديه إقامة  موظف) من نظام العمل وأن يكون مصرحًا له بالعمل بالنسبة لل 33

 سارية المفعول.

 مسوغات التوظيف: )9مادة (

 قديم الوثائق التالية :ت مركزعلى كل من يرغب العمل لدى ال
 صورة من بطاقة الهوية الوطنية إن كان سعودي الجنسية . .1
 صورة من رخصة اإلقامة ورخصة العمل وجواز السفر إن كان غير سعودي. .2
 صورة مصدقة من مؤهالته العلمية وخبراته العملية  . .3
 . مركزشهادة طبية تثبت لياقته الطبية من جهة تحددها ال .4

 . موظفالوثائق في ملف خدمة الوتحفظ هذه 

 عقد العمل )10مادة (

 موظفبموجب عقد عمل يحرر من نســــــــختين باللغة العربية ، تســــــــلم إحداهما لل موظفيتم توظيف ال
ويتضـــــمن العقد بيانًا بطبيعة العمل واألجر المتفق عليه وما  مركزوتودع األخرى في ملف خدمته لدى ال

كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة أو ألداء عمل معين وأية بيانات ضــــــــرورية، ويجوز تحرير  إذا 
 أن يكون النص العربي هو المعتمد دومًا  . ىالعقد بلغة اخرى إلي جانب اللغة العربية عل

 )11مادة (

) يومًا من تاريخ 15الذي ال يباشــــــر مهام عمله دون عذر مشــــــروع خالل ( موظفإلغاء عقد ال مركزيحق لل
فور وصــوله للمملكة إذا  باشــرعمله يالطرفين إذا كان متعاقدًا معه من داخل المملكة وإذا لم العقد بين 

 كان متعاقدًا معه من الخارج .
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 )12مادة (

عمل وال الفعلية لل موظفيعتبر عقد العمل ســـــاريًا ومنتجًا لجميع اآلثار المترتبة عليه من تاريخ مباشـــــرة ال
 تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيد الفطر و عيد األضحى واإلجازة المرضية .

 )13مادة (

وفقًا للمواد السابقة تحت التجربة ما لم ينص في عقده صراحة  مركزالذي يعمل لدى ال موظفال يعتبر ال
مله بصــــورة واضــــحة بشــــرط أال تتجاوز وكتابة على أنه معين تحت التجربة، وتحدد مدة التجربة في عقد ع

وذلك  موظفباإلتفاق مع ال مركزتحت التجربة مرة أخرى لدى ال موظفتســــــــعين يومًا ، ويجوز وضــــــــع ال
 عمل آخر وفق حكملفترة تجربة ثانية لمدة ال تزيد عن تســـــــعين يومًا بشـــــــرط أن تكون في مهنة أخرى أو 

 ) من نظام العمل. 54( ) و 53المادتين ( 
 

 )14مادة (

فســــــــخ  زمركخالل فترة التجربة للقيام بواجبات العمل المتفق عليه جاز لل موظفإذا لم تثبت صــــــــالحية ال
) من نظام العمل بشــــــــرط أن تتاح 6) فقرة (80عقد العمل دون مكافأة أو إنذار أو تعويض وفقًا للمادة (

 ال تزيد عن ثالثة أشهر.أو اعطائه فترة تجربة أخرى ، له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ

 )15مادة (

بعمـــل يختلف اختالفـــًا جوهريـــًا عن العمـــل المتفق عليـــه بغير موافقتـــه  موظفتكليف ال مركزال يجوز لل
الكتابية إال في حاالت الضــــرورة وبما تقتضــــيه طبيعة العمل ، على أن يكون ذلك بصــــفة مؤقتة ال تتجاوز 

زمة في شـــــأن تغيير المهنة في حال اســـــتدعى األمر ثالثين يومًا في الســـــنة وعلى أن تتخذ اإلجراءات الال
بالنســــــبة للســــــعودي وغير الســــــعودي، اذا تطلبت المهام الجديدة جهد ووقت أكبر من المتفق لذلك. و

 .عليه مسبقا في العقد، يكون المركز مسؤول عن تعويضه بما يرونه مناسب

 النقل: )16مادة (

من مقر عمله األصــــلي إلى مكان آخر يقتضــــي تغيير محل إقامته إذا كان من شــــأن  موظفال يجوز نقل ال
 ضررًا جسيمًا ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل. موظفهذا النقل أن يلحق بال

 )17مادة (

كالوالدين ، الزوجة، األبناء، األخوان واألخوات  المنقول نفقات نقله ومن يعولهم شــرعًا  موظفيســتحق ال
 .موظفمع نفقات نقل أمتعتهم ما لم يكن النقل بناء على رغبة ال ) 18دون سن (
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 التدريب والتأهيل :الفصل الثالث

 )18مادة (

تدريبًا وتأهيًال دوريًا وفنيًا في الداخل والخارج وفق البرامج التي تعد في  ينموظفتم تدريب وتأهيل الي
 .وير مهاراتهم و تنمية معارفهم بشكل سنويهذا الصدد بهدف تجديد وتط

 )19مادة (

 طوال فترة التدريب أو التأهيل. موظفيستمر صرف أجر ال

 )20مادة (

ل ؤمن وســــــــائيؤمن تذاكر الســــــــفر في الذهاب والعودة كما يتكاليف التدريب والتأهيل و مركزتحمل الي
 المعيشة من مأكل ومسكن وتنقالت داخلية.

 )21مادة (

ل ها عليه في ســــــــبيحمله كافة النفقات التي صــــــــرفوأن ي موظفينهي تدريب أو تأهيل الأن  مركزيجوز لل
 ، وذلك في الحاالت  اآلتية:ذلك

 التي تتولى تدريبه أو تأهيلة أنه غير جاد في ذلك.إذا ثبت في التقارير الصادرة عن الجهة  .1
 إنهاء التدريب أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مقبول . موظفإذا قرر ال .2
 

 األجور :الفصل الرابع

 )22مادة (

على االجر المتفق  موظفعلى وظائف ذات مســـميات ومواصـــفات معينة ويحصـــل الين موظفيوظف ال
 . عليه بناء على سلم الرواتب المعتمد في المركز من قبل مجلس االدارة (ملحق بالالئحة)

 )23مادة (

بالعملة الرســـمية للبالد ويتم دفعها خالل ســـاعات العمل الرســـمية وفي مكانه أو  موظفينتدفع أجور ال
 تودع في حسابه البنكي وفقًا لألحكام التالية:

 ذو األجر الشهري يصرف أجره في نهاية الشهر. موظفال .1
 باليومية أو بالقطعة يصرف أجره في نهاية األسبوع. موظفال .2
 خدمته، يدفع أجره وكافة مستحقاته فورًا. مركزنهي الالذي ي موظفال .3
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الذي يترك العمل من تلقاء نفســه يدفع أجره وكافة مســتحقاته خالل مدة ال تتجاوز ســبعة  موظفال .4
 اريخ ترك العمل .أيام من ت

أجور الســاعات اإلضــافية تدفع في ميعاد أقصــاه ثالثة أيام من تاريخ انتهاء التشــغيل اإلضــافي ما لم  .5
 .موظفيتم دفعها مع األجر العادي لل

 )24مادة (

 إذا صادف يوم الدفع يوم الراحة األسبوعية أو عطلة رسمية يتم الدفع في يوم العمل السابق .

 )25مادة (

 عند استالم أجره أو أي مبلغ مستحق له على اإليصال أو السجل المعد لهذا الغرض. موظفيوقع ال

 )26مادة (

أن يوكل من يراه لقبض أجره أو مســـتحقاته بموجب وكالة شـــرعية أو تفويض كتابي موقع منه  موظفلل
 .مركزومصدق عليه من قبل مدير ال

 
 

 والترقياتتقارير األداء والعالوات  :الفصل الخامس

 التقارير) 27مادة (

ين بأن تكلف إدارة التوظيف، أو إدارة المتابعة موظفعن األداء بشـــــكل ســـــنوي لجميع ال تقارير مركزعد الي
بإعداد نموذج لتقرير األداء حســــــــب طبيعة األعمال (إما إدارية أو مالية أو فنية) بحيث يتم تعبئة النموذج 

 المركز.من المدير المباشر، ويعتمد من مدير 

 )28مادة (

 على أن يعتمد من (صاحب الصالحية) . موظفُيعد التقرير بمعرفة الرئيس المباشر لل

 )29مادة (

 في التقرير بأحد التقديرات اآلتية: موظفيقيم أداء ال
5      4    3     2     1 

 بحيث تكون التقدريرات على النحو التالي:
 = ضعيف1= مقبول    2= جيد    3= جيد جدا    4= ممتاز   5

 للتحسين من أدائه. 1أو  2ويشترط وجود تقرير مرفق للموظف الحاصل على تقييم 
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 )30مادة (

أن يتظلم من التقرير وفقًا لقواعد التظلم  موظفبصورة من التقرير فور اعتماده ويحق لل موظفيخطر ال
 المنصوص عليها في هذه الالئحة.

 )31مادة (

متى حصــل في تقريره الدوري على درجة جيد على األقل بعد  مســتحقا للعالوة الســنوية موظفيكون ال
أو بعلى درجة  مضـــــي ســـــنة كاملة من تاريخ التحاقه بالخدمة أو من تاريخ حصـــــوله على العالوة الســـــابقة

قًا فعالوة اســتثنائية و موظفمنح ال مركزيجوز إلدارة الو . ممتاز بعد مضــي ســتة أشــهر من تاريخ التحاقه
 ضعها في هذا الشأن.ابط التي يللضو

 الترقيات: )32مادة (

 مستحقأ للترقية إلى وظيفة أعلى متى توافرت فيه الشروط التالية: موظفيكون ال
 وجود الشاغر في الوظيفة األعلى. .1
 توافر مؤهالت شغل الوظيفة المرشح للترقية إليها. .2
 حصوله على درجة ممتاز في آخر تقرير دوري. .3
 ضعها في هذا الشأن.ة استثنائية وفقًا للضوابط التي يترقي موظفمنح ال مركزإلدارة الويجوز 

 )33مادة (

 فإن المفاضلة للترقية تكون كاآلتي: موظفإذا توافرت شروط الترقية لوظيفة أعلى في أكثر من 
 الحاصل على دورات تدريبية أو شهادات علمية. .1
 .السابقةالحاصل عى تقييم أعلى في السنوات  .2
 األقدمية .3

 .حسب الترتيب المذكور أعاله
 

 المزايا و البدالت –االنتداب  –االركاب : الفصل السادس

 االركاب:) 34مادة (

 أو أفراد أسرته وفق الضوابط التالية: موظفيتحدد االلتزام بمصروفات إركاب ال
اء إلى مقر العمل سو موظفعند بداية التعاقد من البلد الذي تم فيه التعاقد أو استقدم منه ال .1

 تم التعاقد في داخل المملكة أو خارجها وفق ما يتفق عليه في عقد العمل.
وطلبه العودة إلي المكان الذي تم التعاقد فيه أو اســــــــتقدم منه  موظفعند انتهاء خدمة ال .2

 ) من نظام العمل. 1) فقرة ( 40وذلك في نطاق أحكام المادة (



 

 الئحة تنظيم العمل للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم    30من  10الصفحة 

 لمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليما

 سنوية يكون إركابه وفقًا لما يتفق عليه في عقد العمل .بإجازته ال موظفعند تمتع ال .3
إذا رغب في العودة دون ســــــــبب بلده ، إلى موظفاليتحمل صـــــــــاحب العمل تكاليف عودة ال .4

 إلى ترحيله بموجب قرار إداري أو حكم قضائي . روع أو في حالة ارتكاب مخالفة أدتمش

 االنتداب:) 35مادة (

 كاآلتي: موظفألداء عمل خارج مقر عمله ي موظفإذا انتدب ال
تؤمن له وســـــــيلة النقل الالزمة من مقر عمله إلى مقر انتدابه والعكس ما لم يتم صـــــــرف مقابل  .1

 .موظفوسيلة النقل بموافقة ال
ت الداخلية اليصرف له بدل انتداب مقابل التكاليف الفعلية التي يتكبدها للسكن والطعام والتنق .2

وفقًا  موظف، وتحدد قيمة بدل االنتداب حســــــــب درجة المركزؤمنها له اليوما إلى ذلك ما لم 
 في هذا الشأن. مركزضعها الللفئات والضوابط التي ي

 )36مادة (

لمقر عمله إلى وقت عودته  موظفتحسب النفقات المشار إليها في المادة السابقة من وقت مغادرة ال
 .مركزوفق المدة المحددة له من قبل ال

 البدالت النقدية )37مــادة (

 البدالت النقدية هي:
 من الراتب األساسي. ٪٢٥بدل سكن بما يعادل  .1
 من الراتب األساسي. ٪١٠بدل انتقال بما يعادل  .2
 بدل تغطية نفقات تعليم أبناء منسوبي المركز: .3

 أن يكون ارتباط الموظف بالمركز بنظام الدوام الكامل. •
ألربعة أطفال) تم التحاقه في مدارس خاصـــة داخل يتم صـــرف البدل لكل طفل ( وبحد أقصـــى  •

المملكة العربية الســــعودية للمراحل الدراســــية من المرحلة التمهيدية الى الصــــف الثاني عشــــر 
)12( 

من قيمة البدل، بداية كل فصــــل دراســــي  حســــب التقويم الدراســــي بالمملكة  % 50يصــــرف  •
خطاب من المدرســـة والمعتمد،  العربية الســـعودية، بناء على طلب الموظف بحســـب النموذج

 يحدد الرسوم الدراسية المقررة لألطفال الملتحقين.
 يتكفل المركز بتغطية نفقات رسوم مدارس أبناء موظفي المركز، بما ال يتجاوز التالي: •

o  الدرجة الممتازة (أ) حتى الدرجة الســـــادســـــة،  وذلك بواقع خمســـــة وعشـــــرون ألف ريال
 ) لكل طفل.25000سعودي (

o لكل 20000السابعة والدرجة الثامنة، وذلك بواقع عشرون ألف ريال سعودي ( الدرجة (
 طفل.

o ) سعودي ) لكل 15000الدرجة التاسعة وما دونها، وذلك بواقع خمسة عشر ألف ريال 
 طفل.



 

 الئحة تنظيم العمل للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم    30من  11الصفحة 

 لمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليما

يوم من صــــرف  15على الموظف احضــــار ســــند اســــتالم المدرســــة للمبلغ المصــــروف له خالل  •
 المبلغ.

ل في المركز ( بســــبب االســــتقالة أو الفصــــل) بعد اســــتالمه مبلغ في حال ترك الموظف للعم •
 التغطية يتم استرجاع المبلغ منه.

 
 

 أيام وساعات العمل والراحة : الفصل السابع

 )38مادة (

ر األســبوعية بأجويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة  كحد أقصــى تكون أيام العمل ســتة أيام في األســبوع
ســــــــتبــدل بهــذا اليوم د إبالغ مكتــب العمــل المختص _ أن ي_ بعــ مركز، ويجوز لل ينموظفكــامــل لجميع ال

نلبعض  يام األســــــــبوع، وعليهموظفي ية، وال يجوز أن ي ه أي يوم من أ لدين مكنهم من القيام بواجباتهم ا
 تعويض يوم الراحة األسبوعية بمقابل نقدي.

 )39مادة (

) 99) و(98(المواد وبــدئهــا وانتهــائهــا بقرار من مــدير المركز بمــا يتفق مع أحكــام  ســـــــــاعــات العمــل تحــدد
 .من نظام العمل )100و(

 )40مادة (

إلي أماكن العمل وانصـــــــرافهم منها في المواعيد المحددة وفق الجداول التي  موظفينيكون حضـــــــور ال
ضــــــــمن هذه الجداول موعد بدء يتعين إعالنها بوضــــــــعها في أماكن بارزة من مواقع العمل ، ويجب أن تت

ســـــــاعات العمل وانتهائها، وإذا كان العمل يتم عن طريق مناوبات وجب بيان موعد بدء وانتهاء ســـــــاعات 
 عمل كل نوبة.

 )41مادة (

أكثر من خمس ســــــــاعات  موظفيراعى في الجداول المشــــــــار إليها في المادة الســــــــابقة أن ال يعمل ال
ساعة ونصف  ساعة في المرة الواحدة أو  متواصلة دون فترة للراحة والصالة والطعام ال تقل عن نصف 

في مكان العمل أكثر من إحدى عشــــرة ســــاعة  موظفخالل مجموع ســــاعات العمل وعلى أن ال يبقى ال
 في اليوم الواحد.

 )42مادة (

ساعات الدوام العادية أو في أيام األعياد والعطال وظفميعتبر عمًال إضافيًا كل عمل يكلف به ال  تبعد 
 المنصوص عليها في هذه الالئحة.

 



 

 الئحة تنظيم العمل للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم    30من  12الصفحة 

 لمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليما

 )43مادة (

بين فيه ي مركزبالعمل اإلضــــافي بناء على أمر كتابي تصــــدره الجهة المســــئولة في ال موظفيتم تكليف ال
ت عليه  موظفعدد الســــاعات اإلضــــافية التي يعملها ال المكلف وعدد األيام الالزمة لذلك وفق ما نصــــَّ

صـــــــورة خطية من التكليف الكتابي مصـــــــدقة بختم  موظف) من نظام العمل . وتســـــــلم لل 106المادة ( 
 . مركزال

 )44مادة (

) من 107عن ســـــاعات العمل اإلضـــــافية أجرًا إضـــــافيًا وفق ما نصـــــت عليه المادة ( موظفلل مركزدفع الي
 نظام العمل .

 )45مادة (

 -) من هذه الالئحة على الحاالت اآلتية : 44،  43ال تسري أحكام المادتين ( 
األشــخاص الذين يشــغلون مناصــب عالية ذات مســؤولية في اإلدارة والتوجيه ، إذا كان من شــأن  .1

 .ينموظفاحب العمل على الهذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات ص
 التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده .األعمال التجهيزية أو التكميلية  .2
 العمل الذي يكون متقطعًا بالضرورة . .3
 الحراسة األمنية المدنية.  موظفينعدا  المخصصون للحراسة والنظافة، موظفينال .4

 
 

 اإلجازات :الفصل الثامن

 )46مادة (

) يومًا 21عن كل ســـنة من ســـنوات الخدمة إجازة ســـنوية بأجر كامل ال تقل مدتها عن ( موظفيســـتحق ال
 ظفمومنح ال مركزتزاد إلى مدة ال تقل عن ثالثين يومًا إذا بلغت خدمته خمس ســـنوات متصـــله ويجوز لل

 جزءا من إجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل .

 )47مادة (

 في عقد العمل على إجازة سنوية تزيد على ما ورد في المادة السابقة.يجوز االتفاق 

 )48مادة (

بإجازاتهم الســــــنوية وفق مقتضــــــيات العمل مع األخذ بعين االعتبار  موظفينمواعيد تمتع ال مركزحدد الي
 في هذا الشأن نهائيًا . مركزفي تحديد ميعاد إجازته كلما أمكن ذلك، ويكون قرار ال موظفرغبة ال

 



 

 الئحة تنظيم العمل للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم    30من  13الصفحة 
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 )49مادة (

أن يتنازل عن إجازته الســــــــنوية بمقابل أو بدون مقابل ويجب أن يتمتع بها في ســــــــنة  موظفال يجوز لل
 تأجيل إجازته السنوية أو أيام  منها للسنة التالية فقط . مركزاستحقاقها ويجوز له بموافقة ال

 )50مادة (

عند قيامه باإلجازة إقرارًا يوضـــــــح فيه تاريخ بدء اإلجازة وعنوان المكان الذي يقضـــــــي فيه  موظفيوقع ال
 إجازته .

 )51مادة (

 أجره عن مدة اإلجازة السنوية مقدمًا عند القيام بها وفق آخر أجر يتقاضاه . موظفلل مركزدفع الي

 )52مادة (

عمل قبل تمتعه بها وذلك بالنســـــبة للمدة أجره عن أيام اإلجازة المســـــتحقة إذا ترك ال موظفيســـــتحق ال
التي لم يحصــل على إجازته عنها ، كما يســتحق أجر اإلجازة عن كســـــــــــــور الســنة بنســبة ما قضــاه منها في 

 أساسًا الحتساب مقابل أجر هذه اإلجازات . موظفالعمل ، ويتخذ آخر أجر كان يتقاضاه ال

 إجازات األعياد والمناسبات )53مادة (

 : المركز الحق في اجازة بأجر كامل في األعياد والمناسبات التاليةلموظفي 
 ..عيدي الفطر واألضحى: يومين قبل يوم العيد، وثالثة أيام بعد يوم العيد .1
يوم واحــد بمنــاســــــــبــة اليوم الوطني للمملكــة (أول الميزان) ، وإذا صـــــــــادف هــذا اليوم يوم الراحــة  .2

بيوم إجازة آخر أو  موظفعلى صـــاحب العمل تعويض الاألســـبوعية أو ضـــمن إجازة أحد العيدين وجب 
 .موظفبأجر إضافي أيهما أراد ال

 إذا صادف أحد أيام إجازة أحد العيدين يوم الراحة األسبوعية تمدد اإلجازة يومًا آخرا .

 اإلجازة الخاصة )54مادة (

 الحصول على إجازة بأجر كامل في الحاالت التالية : موظفيحق لل
 عند زواجه.ثالثة أيام  .1
 يوم واحد في حالة والدة مولود له. .2
 أو أحد أصوله أو فروعه. موظفثالثة أيام في حالة وفاة زوجة ال .3
 ة.موظفخمسة عشر يومًا في حالة وفاة زوج ال .4

 الحق في طلب الوثائق التي تؤيد هذه الحاالت. مركزولل

 

 



 

 الئحة تنظيم العمل للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم    30من  14الصفحة 

 لمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليما

 اإلجازة االضطرارية )55مادة (

الحصــــــــول على إجازة بدون أجر يتفقان على تحديدها ، ويعد عقد العمل  مركزبموافقة ال موظفيجوز لل
 موقوفًا خالل مدة اإلجازة فيما زاد على عشرين يومًا مالم يتفق الطرفان على خالف ذلك.

 

 اإلجازة المرضية) 56مادة (

أو مرجع طبي معتمد لديها  مركزالذي يثبت مرضــه بشــهادة طبية صــادرة عن طبيب ال موظفيســتحق ال
 ) من نظام العمل، وذلك على النحو التالي: 117إجازة مرضية خالل السنة الواحدة وفقًا للمادة ( 

 الثالثون يومًا األولى بأجر كامل. .1
 الستون يومًا التالية بثالثة أرباع األجر. .2
 الثالثون يومًا التى تلي ذلك بدون أجر. .3

 )57مادة (

أو المرجع الصــحي المعتمد أنه شــفي  مركزيض أن يباشــر عمله إال إذا قرر طبيب الالمر موظفال يســمح لل
من مرضـــه وأصـــبح قادرًا على مباشـــرة عمله وأنه ال خطر عليه من أداء العمل وال ضـــرر منه على مخالطة 

 زمالئه في العمل.

 إجازة الحج) 58مادة (

) أيام باإلضافة 7المسلم الذي يرغب في أداء فريضة الحج إجازة بأجر كامل مدتها ( موظفال مركزمنح الي
حق تنظيم هذه اإلجازة بما  مركزإلى إجازة عيد األضحى المبارك وذلك لمرة واحدة طوال مدة خدمته ولل

 يضمن حسن سير العمل به.

 إجازة االمتحان الدراسية )59مادة (

مدة  موظفال مركزمنح الي كامل طوال  بأجر  تدريبه أو تحصــــــــيله العلمي إجازة  تابع  الســــــــعودي الذي ي
االمتحان وذلك عن ســــــــنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام اإلمتحان الفعلية ، أما إذا كان اإلمتحان عن 

 موظفطلب من اليأن  مركزالحق في إجازة دون أجر ألداء اإلمتحان ولل موظفســــــــنة معادة فيكون لل
ئه اإلمتحان . وعلى التقديم  يدل على أدا ما  أن يتقدم  موظفالوثائق المؤيدة لطلب اإلجازة وكذلك 

من أجر هذه اإلجازة إذا ثبت  موظفبطلب اإلجازة قبل موعدها بخمســة عشــر يومًا على األقل . ويحرم ال
 م اإلخالل بالمساءلة التأديبية.أنه لم يؤد اإلمتحان ، مع عد

 في اإلجازاتأحكام عامة ) 60مادة (

أن يعمل لدى أي جهة أثناء تمتعه بأي إجازة من اإلجازات المنصــــــــوص عليها في هذا  موظفال يجوز لل
 الحق في حرمانه مركزخالف ذلك يكون لل موظفالفصل سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر ، فإذا ثبت أن ال

 ه له لقاء ذلك.ن مدة اإلجازة أو أن يسترد منه ما دفعمن أجره ع



 

 الئحة تنظيم العمل للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم    30من  15الصفحة 

 لمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليما

 مستويات اإلسعاف الطبي –الوقاية والسالمة  :الفصل التاسع

 الوقاية والسالمة )61مادة (

 التدابير اآلتية : مركزتخذ اليمن األخطار واألمراض الناجمة عن العمل  موظفينسعيًا لحماية ال
 اإلعالن في أماكن ظاهرة عن مخاطر العمل ووسائل الوقاية منها والتعليمات الالزم اتباعها . .1
 حظر التدخين في أماكن العمل المعلن عنها . .2
 تأمين أجهزة إلطفاء الحريق وإعداد منافذ للنجاة في حاالت الطوارئ . .3
 إبقاء أماكن العمل في حالة نظافة تامة مع توفير المطهرات . .4
 توفير المياه الصالحة للشرب واالغتسال . .5
 توفير دورات المياه بالمستوى الصحي المطلوب . .6
 . مركزؤمنها اليين على استخدام وسائل السالمة وأدوات الوقاية التي وظفمتدريب ال .7

 )62مادة (

 في كل موقع من مواقع العمل مسؤًال يختص باآلتي: مركزعين الي
 .موظفينتنمية الوعي الوقائي لدى ال .1
 التفتيش الدوري بغرض التأكد من سالمة األجهزة وحسن استعمال وسائل الوقاية والسالمة. .2
 معاينة الحوادث وتسجيلها وإعداد تقارير عنها تتضمن الوسائل واالحتياطات الكفيلة بتالفي تكرارها. .3
 تنفيذ قواعد الوقاية والسالمة. مراقبة .4

 ) مستويات اإلسعاف الطبي63مادة (

ًا خزانة لإلســــــــعافات الطبية تحتوي على موظففي كل مكان يعمل فيه أقل من خمســــــــين  مركزؤمن الي
له المادة (  كافية من األدوية و األربطة والمطهرات وغير ذلك مما أشـــــــــارت  ) من نظام  142كميات 

 .المصابين موظفينسعافات الالزمة للمدرب أو أكثر بإجراء اإل موظفالعمل ، ويعهد إلى 
 

 )64مادة (

ًا غرفة لإلسعافات الطبية تتوافر فيها الشروط موظففي كل مكان يعمل به أكثر من خمسين  مركزعد الي
المنصـــــــوص عليها في الالئحة التنفيذية لنظام العمل ، ويعهد إلى ممرض مرخص له بإجراء اإلســـــــعافات 

 تحت إشراف طبيب. موظفينالالزمة لل

 الرعاية الطبية: )65مادة (

ينات االجتماعية المتعلقة بإصـــــابات العمل واألمراض المهنية، توفر الشـــــركة مع مراعاة أحكام نظام التأم
 من خالل مقدمي خدمات التأمين الطبي. موظفينالرعاية الطبية لل

 



 

 الئحة تنظيم العمل للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم    30من  16الصفحة 

 لمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليما

 إصابات العمل واألمراض المهنية) 66مادة (

الذي يصــاب بإصــابة عمل أو بمرض مهني أن يبلغ رئيســه المباشــر أو اإلدارة فور اســتطاعته  موظفعلى ال
 وله مراجعة الطبيب مباشرة متى استدعت حالته ذلك.

 )67مادة (

 مرضأن يبادر بإبالغ اإلدارة عن أية ظواهر تشــــــــير إلى ظهور أي  موظفينعلى الطبيب المختص بعالج ال
 .ينفموظمهني أو وبائي في صفوف ال

 )68مادة (

 ين في فرع األخطار المهنية بالتأمينات االجتماعية.موظفباالشتراك عن جميع  ال مركزقوم الي

 )69مادة (

تأمينات  بات العمل واألمراض المهنية أحكام فرع األخطار المهنية من نظام ال يطبق في شـــــــــأن إصـــــــــا
 االجتماعية.

 

 الواجبات والمحظورات :الفصل العاشر
 

 مركزواجبات ال )70مادة (

 بما يلي: مركزلتزم الي
بشــــــــكل الئق يبرز اهتمامها بأحوالهم ومصــــــــالحهم واالمتناع عن كل قول أو فعل  موظفيهمعاملة  .1

 يمس كرامتهم أو دينهم .
الوقت الالزم لممارســــــــة حقوقهم المنصــــــــوص عليها في  هذه الالئحة دون  الموظفينعطي يأن  .2

 المساس باألجر .
ســهل لموظفي الجهات المختصــة كل مهمة تتعلق بالتفتيش أو المراقبة واإلشــراف على حســن يأن  .3

عطي للســــلطات المختصــــة يتطبيق أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصــــادرة بمقتضــــاه ، وأن 
 جميع المعلومات الالزمة التي تطلب منه تحقيقًا لهذا الغرض.

ان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضـــــــي أجرته في الزمان والمك موظفدفع لليأن  .4
 به األنظمة الخاصة بذلك.

لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن انه مســــــتعد  موظفإذا حضــــــر ال .5
لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إال ســـــبب راجع إلى صـــــاحب العمل كان له الحق 

 المدة التي ال يؤدي فيها العمل . في أجر



 

 الئحة تنظيم العمل للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم    30من  17الصفحة 

 لمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليما

تشــديد المراقبة بعدم دخول أية  موظفينعلى المؤســســة أو وكيلها أو أي شــخص له ســلطة على ال .6
مادة محظورة  شــــــــرعًا أو نظاما إلى أماكن العمل ، فمن وجدت لديه تطبق بحقه باإلضــــــــافة إلى 

 ي جدول المخالفات والجزاءات.العقوبات الشرعية الجزاءات اإلدارية الرادعة المنصوص عليها ف

 موظفينواجبات ال) 71مادة (

 باآلتي: موظفيلتزم ال
التقيد بالتعليمات واألوامر المتعلقة بالعمل ما لم يكن فيها ما يخالف نصوص عقد العمل أو النظام  .1

 العام أو اآلداب العامة أو ما يعرض للخطر. 
 المحافظة على مواعيد العمل . .2
 الوجه المطلوب تحت إشراف الرئيس المباشر ووفق توجيهاته.إنجاز عمله على  .3
 . مركزالعناية باآلالت وباألدوات الموضوعة تحت تصرفه والمحافظة عليها وعلى ممتلكات ال .4
االلتزام بحســـن الســـيرة والســـلوك والعمل عل ســـيادة روح التعاون بينه وبين زمالئه وطاعة رؤســـائه  .5

 نطاق اختصاصه وفي حدود النظام . في مركزوالحرص على إرضاء عمالء ال
تقديم كل عون أو مســــــــاعدة في الحاالت الطارئة أو األخطار التي تهدد ســــــــالمة مكان العمل أو  .6

 ين فيه .موظفال
أو أية أســرار تصــل إلى علمه بســبب أعمال  مركزالمحافظة على األســرار الفنية و الصــناعية والتجارية لل .7

 وظيفته .
 خارج نطاق عمله سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر لدى أية جهة أخرى  .عدم ممارسة أي عمل آخر  .8
بغرض تحقيق ربح أو منفعة شــــخصــــية له أو لغيره على حســــاب  مركزاالمتناع عن اســــتغالل عمله بال .9

 . مركزمصلحة ال
 خبكل تغيير يطرأ على حالته االجتماعية أو محل إقامته خالل أســـــبوع على األكثر من تاري مركزإخطار ال .10

 حدوث التغيير . 
 التقيد بالتعليمات واألنظمة والعادات والتقاليد المرعية في البالد . .11
 وعمالئها . مركزال موظفينعدم استقبال زائرين في أماكن العمل من غير  .12
 في األغراض الخاصة . ومعداته مركزعدم استعمال أدوات ال .13

 
 

 الخدمات االجتماعية :الفصل الحادي عشر

 )72مادة (

 يه الخدمات التالية:موظفالمركز ل يوفر
 مكان ألداء الصالة في أوقاتها. .1
 مكان لتناول الطعام في األوقات التي تحددها الشركة. .2
 
 



 

 الئحة تنظيم العمل للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم    30من  18الصفحة 

 لمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليما

 التظلم :الفصل الثاني عشر

 )73مادة (

في االلتجاء إلى الجهات اإلدارية أو القضائية المختصة يحق له أن يتظلم  موظفمع عدم اإلخالل بحق ال
خالل ثالثة أيام من  مركزمن أي تصــــرف أو إجراء يتخذ في حقه ويقدم التظلم إلى إدارة ال مركزإلى إدارة ال

 من تقديم تظلمه . موظفتاريخ العلم بالتصرف أو اإلجراء المتظلم منه وال يضار ال

 )74مادة (

 بنتيجة البت في تظلمه في ميعاد ال يتجاوز ثالثة أيام من تاريخ تقديمه التظلم . موظفيخطر ال
 

 انتهاء الخدمة :الفصل الثالث عشر

 ):75مادة (

 في الحاالت اآلتية: موظفتنتهي خدمة ال
 انتهاء مدة العقد المحدد المدة. .1
 .موظفاستقالة ال .2
 ) من نظام العمل.80(و) 75فسخ العقد ألحد األسباب الواردة في المادتين ( .3
 ) من نظام العمل. 81العمل في الحاالت الواردة في المادة ( موظفترك ال .4
عن العمل لمرضـــه لمدة تزيد عن تســـعين يوما متصـــلة أو مددًا تزيد في مجموعها  موظفانقطاع ال .5

 عن مائة وعشرين يوما متقطعة خالل السنة الواحدة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
 عجزًا كليًا عن أداء العمل المتفق عليه ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد. موظفالعجز  .6
 .موظفوفاة ال .7
ير الســعودي أو قررت عدم غ موظفإذا ألغت الســلطات الحكومية المختصــة رخصــة عمل أو إقامة ال .8

 تجديدها أو إبعاده عن البالد.
ة ات مالم تمتد مدوظفموخمس وخمســون ســنة لل موظفينســن الســتين بالنســبة لل موظفبلوغ ال .9

 العقد المحدد المدة إلى ما وراء هذه السن .

 )76مادة (

في األحوال التي تتطلب فيها أحكام نظام العمل لفســــــخ أو انتهاء عقد العمل ضــــــرورة توجيه إخطار إلى 
 الطرف اآلخر يراعى ما يلي :

 أن يكون اإلخطار خطيًا. .1
 رف المرسل إليه اإلخطار مع توضيح تاريخ االستالم.أن يتم تسليم اإلخطار في مقر العمل ويوقع الط .2
إذا امتنع الطرف الموجه إليه اإلخطار عن االســــــــتالم أو رفض التوقيع يرســــــــل إليه اإلخطار بخطاب  .3

 مسجل على عنوانه المدون في ملفه.



 

 الئحة تنظيم العمل للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم    30من  19الصفحة 

 لمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليما

 )77مادة (

خدمته ، كما  لخاصــــــــة المودعة بملفحال إنهاء أو انتهاء خدمته وبناء على طلبه وثائقه ا موظفتعاد لل
) من نظام العمل وذلك دون 64شـــــهادة الخدمة المنصـــــوص عليها في المادة ( موظفلل مركزعطي الي

 أي مقابل.
 

 المكافآت :الفصل الرابع عشر

 )78مادة (

الذي يثبتون نشـــاطًا وإخالصـــًا وكفاءة بشـــكل يؤدي إلى زيادة اإلنتاج أو الذين  موظفينتمنح المكافآت لل
يؤدون أعماًال اســــتثنائية إضــــافة إلى أعمالهم العادية وضــــمن حدود اختصــــاصــــاتهم أو الذين يســــتحدثون 
أســــــــاليب وتنظيمات جديدة في العمل تؤدي إلى رفع الكفاءة والطاقة اإلنتاجية أو الذين يقومون بدرء 

 .هموظفينأو  مركزو دفع ضرر بحق الأ خطر

 )79مادة (

تعتبر تقارير األداء المنصــــوص عليها في هذه الالئحة أســــاســــًا يســــتند إليه في منح المكافأة المنصــــوص 
 عليها في تلك الالئحة.

 )80مادة (

 تصنف المكافآت إلى فئتين :
 أوًال : المكافآت المعنوية كاآلتي :

 كتاب الثناء والتقدير . .1
 إجازة إضافية بدون أجر وال تعتبر قاطعة للخدمة .منح  .2

 ثانيًا : المكافآت المادية وتتضمن :
 العالوات والترقيات االستثنائية .  .1
 مكافآت اإلنتاج . .2
 اإلكراميات اإلضافية . .3
 مكافآت االختراع . .4
 منح تذاكر سفر زيادة عما هو مقرر بالئحة تنظيم العمل . .5
 منح إجازة إضافية بأجر . .6

 )81مادة (

 أو من ينيبه في ذلك . مركزال مجلس إدارةتمنح المكافآت بقرار من 
 
 



 

 الئحة تنظيم العمل للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم    30من  20الصفحة 

 لمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليما

 المخالفات والجزاءات :الفصل الخامس عشر

 )82مادة (

فعًال من األفعال الواردة  موظفيعد مخالفة تستوجب الجزاء المنصوص عليه في هذه الالئحة ارتكاب ال
 بجدول المخالفات والجزاءات الملحق بهذه الالئحة والذي يعتبر جزءًا ال يتجزء منها .

 )83مادة (

 هي: موظفالجزاءات التي يجوز توقعيها على ال
من قبل رئيســــه المباشــــر يشــــار فيه إلى  موظفوهو تذكير شــــفهي أو كتابي يوجه إلى ال التنبيه: .1

رتكبها ويطلب منه ضـــــرورة مراعاة النظام والتقيد بالقواعد المتبعة ألداء واجبات المخالفة التي ا
 وظيفته وعدم العودة لمثل ما بدر منه مستقبًال.

موضــــــــح به نوع المخالفة التي ارتكبها مع لفت  موظفإلى ال مركزوجهه الياإلنذار: وهو كتاب  .2
 خالفة أو العودة إلى مثلها مستقبًال.نظره إلى إمكان تعرضه إلى جزاء اشد في حالة استمرار الم

 حسم نسبة من األجر في حدود جزء من األجر اليومي. .3
 الحسم من األجر بما يتراوح بين أجر يوم وخمسة أيام في الشهر الواحد كحد أقصى. .4
من مزاولة عمله خالل فترة معينة مع حرمانه  موظفوهو منع ال اإليقاف عن العمل بدون أجر: .5

 من أجره خالل هذه الفترة على أن ال تتجاوزفترة اإليقاف خمسة أيام في الشهر الواحد.
الحرمان من الترقية أو العالوة الدورية لمدة أقصــــــــاها ســــــــنة واحدة من تاريخ اســــــــتحقاقها أو  .6

 الحصول عليها.
بســـــبب مشـــــروع الرتكابه المخالفة مع  موظفلوهو فصـــــل ا الفصـــــل من الخدمة مع المكافأة: .7

 عدم المساس بحقه في مكافأة نهاية الخدمة.
دون مكافأة أو تعويض  موظفوهو فســــــــخ عقد عمل ال الفصــــــــل من الخدمة بدون مكافأة : .8

 ) من نظام العمل.80الرتكابه فعًال أو أكثر من األفعال المنصوص عليها في المادة (

 )84مادة (

ياً  موظفكل  من المخالفات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات من هذه الالئحة يعاقب  يرتكب أ
ع مع نو موظفبالجزاء الموضــــــــح قرين المخالفة التي ارتكبها ويجب أن يتناســــــــب الجزاء المفروض على ال

 ومدى المخالفة المرتكبة من قبله.

 )85مادة (

و من أ مركزالالئحة من قبل صاحب الصالحية بالتكون صالحية توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذه 
 يفوضه ويجوز له استبدال الجزاء المقرر ألية مخالفة في حالة ارتكابها للمرة األولى بجزاء أخف. 

 
 



 

 الئحة تنظيم العمل للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم    30من  21الصفحة 

 لمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليما

 )86مادة (

ذات المخالفة بعد مضــــي ســــتة أشــــهر على ســــبق ارتكابها فإنه ال يعتبر عائدًا  موظففي حالة ارتكاب ال
 رتكبت للمرة األولى .وتعد مخالفة وكأنها ا

 )87مادة (

عند تعدد المخالفات الناشــــــئة عن فعل واحد يكتفى بتوقيع الجزاء األشــــــد من بين الجزاءات المقررة في 
 هذه الالئحة .

 )88مادة (

ال يجوز أن يوقع على المخــالفــة الواحــدة أكثر من جزاء واحــد كمــا ال يجوز الجمع بين حســــــــم جزء من أجر 
 وبين أي جزاء آخر بالحسم من األجر . موظفال

 )89مادة (

ـــا من الجزاءات المنصــــــــوص عليهـــا في هـــذه الالئحـــة إال بعـــد إبالغ ال مركزوقع الال ي كتـــابـــة  موظفأي
 بالمخالفات المنسوبة إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وذلك بموجب محضر يودع بملفه الخاص .

 )90مادة (

عدم اإلخالل بحكم المادة  ألمر  موظفتوقيع أي جزاء على ال مركز) من نظام العمل ال يجوز لل80(مع 
 أو بمديره المسئول. مركزارتكبه خارج مكان العمل إال إذا كان له عالقة مباشرة بطبيعة عمله أو بال

 )91مادة (

 مركزوم القيبعد مضــي ثالثين يومًا على اكتشــاف المخالفة دون أن  موظفتســقط المســاءلة التأديبية لل
 باتخاذ أي من إجراءات التحقيق بشأنها.

 )92مادة (

توقيع الجزاءات الواردة بهذه الالئحة إذا مضــــــــى على تاريخ ثبوت المخالفة أكثر من ثالثين  مركزال يجوز لل
 يومًا.

 )93مادة (

لهكتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها والجزاء الذي يتعر موظفبإبالغ ال مركزلتزم الي  ض 
عن اســــــــتالم اإلخطار أو رفض التوقيع بالعلم يرســــــــل إليه  موظففي حالة تكرار المخالفة وإذا امتنع ال

 بالبريد المسجل على عنوانه الثابت في ملف خدمته.
 
 



 

 الئحة تنظيم العمل للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم    30من  22الصفحة 

 لمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليما

 )94مادة (

) من نظام 72في االعتراض أمام الهيئة المختصــــــــة وفقًا لنص المادة ( موظفمع عدم اإلخالل بحق ال
من أي جزاء يوقع عليه وفق أحكام التظلم المنصوص  مركزأن يتظلم أمام إدارة ال موظفالعمل ، يجوز لل

 عليها في هذه الالئحة.

 )95مادة (

يدون فيها نوع المخالفة التي ارتكبها وتاري موظفيخصــــــــص لكل  خ وقوعها والجزاء صــــــــحيفة جزاءات 
 .موظفالموقع عليه وتحفظ هذه الصحيفة في ملف خدمة ال

 )96مادة (

) من نظــام العمــل 73في ســــــــجــل خــاص وفق أحكــام المــادة ( موظفينتقيــد الغرامــات الموقعــة على ال
لتقرير كيفية التصــرف فيها في توفير الخدمات االجتماعية حصــيلتها كل ســنة على مجلس االدارة  وتعرض
 . مركزال موظفينة والثقافية لوالصحي

 )97مادة (

) من 80،  75في فســـــــخ عقد العمل وفقًا ألحكام المادتين ( مركزال تخل أحكام المواد الســـــــابقة بحق ال
 نظام العمل .

 

 أحكام خاصة بتشغيل النساء:  الفصل السادس عشر

 )98مادة (

 مصاريف الفحص الطبي ونفقات العالج والوالدة . مركزتحمل الي

 )99مادة (

ة الحق في إجازة وضــــــــع لمدة األســــــــابيع األربعة الســــــــابقة على التاريخ المنتظر لوالدتها، موظفللمرأة ال
واألســـــابيع الســـــتة التالية للوضـــــع ويحدد التاريخ المرجح للوالدة بواســـــطة الجهة الطبية المعتمدة لدى 

خارجيين، وال يجوز تشغيل المرأة  أو بشهادة طبية مصدقة من جهة صحية وال تقبل شهادات أطباء مركزال
 ة خالل األسابيع الستة التالية لوالدتها .موظفال

 )100مادة (

 ات أثناء غيابهن بإجازة الوضع كاآلتي : موظفيكون األجر الذي يدفع لل
 لها الحق في إجازة وضع بدون أجر . مركزة التي أمضت أقل من سنة في خدمة الموظفال .1
 لها الحق في إجازة وضع بنصف األجر . مركزفأكثر في خدمة الة التي أمضت سنة موظفال .2



 

 الئحة تنظيم العمل للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم    30من  23الصفحة 

 لمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليما

لها الحق في إجازة  مركزة التي أمضـــت ثالث ســـنوات فأكثر يوم بدء اإلجازة في خدمة الموظفال .3
 وضع بأجر كامل.

ة التي اســتفادت من إجازة وضــع أجر كامل ال يحق لها المطالبة بأجر اإلجازة الســنوية العادية عن موظفوال
لسنة، ويدفع لها نصف أجر اإلجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في تلك السنة من إجازة وضع نفس ا

 بنصف األجر.

 )101مادة (

إلجراء الفحص الطبي الــدوري عليهــا  مركزة في الشــــــــهور األولى للحمــل أن تبــادر بــإخطــار الموظفــعلى ال
 وتقرير العالج الالزم وتحديد التاريخ المرجح للوالدة .

 )102( مادة

ة التقيد موظفة ما أمكن ذلك ، وعلى الموظففي تحديد فترة اإلرضـــــــــاع رغبة وظروف ال مركزراعي الي
 بالجدول المنظم لذلك .

 )103مادة (

ات ضــــــــرورة موظفــات الموظفــات بمعزل عن الرجــال وعلى النســـــــــاء الموظفــأمــاكن لراحــة ال مركزعــد الي
 والتقاليد المرعية المرعية في البالد.االحتشام في الملبس والمظهر والتقيد بالعادات 

 )104مادة (

 .و ما يتبعه من مرافق وغيرها يجوز في حال من األحوال اختالط النساء بالرجال في أماكن العمل ال
 

 أحكام ختامية: الفصل السابع عشر

 )105مادة (

يف في ذلك بدليل التصـــنيف والتوصـــ بحســـب فئاتهم المهنية مســـترشـــداً  موظفينتصـــنيفًا لل مركزعد الي
 المهني السعودي .

 )106مادة (

 . هذه الالئحة ال تكون سارية اال بعد اعتمادها من مجلس االدارة ومصادقة وزارة العمل

 )107مادة (

يتم إعالن الالئحة بوضـــــــعها في مكان ظاهر من أماكن العمل خالل أســـــــبوع على األكثر من تاريخ اإلبالغ 
 ري المشار إليه في المادة السابقة . بالقرار الوزا

 



 

 الئحة تنظيم العمل للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم    30من  24الصفحة 

 لمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليما

 سلم رواتب الموظفين  الفصل الثامن  عشر:
 

 الراتب األساسي الشهري

 حد أقصى حد أدنى الدرجة
ريال سعودي  68,000              ريال سعودي ممتاز (أ)               108,800 

ريال سعودي  52,308              ريال سعودي ممتاز (ب)                 83,692 

ريال سعودي  38,462              ريال سعودي 1                 61,538 

ريال سعودي  33,333              ريال سعودي 2                 46,667 

ريال سعودي  25,833              ريال سعودي 3                 36,167 

ريال سعودي  20,000              ريال سعودي 4                 28,000 

ريال سعودي  13,750              ريال سعودي 5                 19,250 

ريال سعودي  10,833              ريال سعودي 6                 15,167 

ريال سعودي  10,000              ريال سعودي 7                 13,000 

ريال سعودي  8,696                ريال سعودي 8                 11,304 

ريال سعودي  7,391                ريال سعودي 9                   9,609 

ريال سعودي  6,087                ريال سعودي 10                   7,913 

ريال سعودي  3,000                ريال سعودي 11                   6,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الئحة تنظيم العمل للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم    30من  25الصفحة 

 لمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليما

 

 جدول المسميات الوظيفية: التاسع عشرالفصل 
 

 الدرجة الوظيفية الخبرة (حد أدنى) المؤهالت (حد أدنى) المسمى الوظيفي

 +15  ماجستير مدير البرنامج
2,1 

 to 14 10 ماجستير مدير المشروع
4,3 

المديرنائب   to 10 8 بكالريوس 
5,4 

 to 7 5 بكالريوس مساعد مدير
6,5 

 to 5 3 بكالريوس أخصائي
7,6 

 to 5 0 بكالريوس محلل
10,9,8 

 منسق
 2 دبلوم

11,10,9 
 0 بكالريوس

 مساعد
 2 دبلوم

11,10 
 0 بكالريوس

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الئحة تنظيم العمل للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم    30من  26الصفحة 

 لمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليما

 

 
 الفصل العشرون: بدالت اإلنتداب (رحالت العمل)

 
 

 الدرجة داخلي خارجي

ريال سعودي           ريال سعودي           3,000  ممتاز أ 2,000

ريال سعودي           ريال سعودي           3,000  ممتاز ب 2,000

ريال سعودي           ريال سعودي           3,000 2,000 1 

ريال سعودي           ريال سعودي           3,000 2,000 2 

ريال سعودي           ريال سعودي           3,000 2,000 3 

ريال سعودي           ريال سعودي           2,000 1,200 4 

ريال سعودي           ريال سعودي           2,000 1,200 5 

ريال سعودي           ريال سعودي           2,000 1,200 6 

ريال سعودي           ريال سعودي           2,000 1,200 7 

ريال سعودي           ريال سعودي           2,000 1,200 8 

ريال سعودي           ريال سعودي           2,000 1,200 9 

ريال سعودي           ريال سعودي           2,000 1,200 10 

ريال سعودي           ريال سعودي           2,000 1,200 11 

 
 
 



 

 الئحة تنظيم العمل للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم    30من  27الصفحة 

 لمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليما

 جدول المخالفات والجزاءات الواحد والعشرونالفصل 

 ) مخالفات تتعلق بمواعيد العمل:1(
 

 الجزاء
 م نوع المخالفة (النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي)
 أول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة

إنذار  5% 10% 20%
 كتابي

دقيقة دون  15التأخر عن مواعيد الحضــــور للعمل لغاية 
إذن أو عــــذر مقبول إذا لم يترتــــب على ذلــــك تعطيــــل 

 آخرين موظفين

1/1 

إنذار  15% 25% 50%
 كتابي

دقيقة دون  15التأخر عن مواعيد الحضــــور للعمل لغاية 
 موظفينإذن أو عذر مقبول إذا ترتب على ذلك تعطيل 

 آخرين

1 /2 

دقيقة  15التأخر عن مواعيد الحضـــــــــور للعمل أكثر من  10% 15% 25% 50%
دقيقــة دون إذن أو عــذر مقبــل إذا لم يترتــب  30لغــايــة 

 آخرين موظفينعلي ذلك تعطيل 

1/3 

دقيقة  15التأخر عن مواعيد الحضـــــــــور للعمل أكثر من  %25 %50 %75 يوم
دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب علي  30لغاية 

 آخرين موظفينذلك تعطيل 

1 /4 

دقيقــة 30التــأخر عن مواعيــد الحضـــــــــور للعمــل أكثر من  %25 %50 %75 يوم
عذر مقبول إذا لم يترتب  60لغاية  دقيقة دون إذن أو 

 آخرين موظفينعلي ذلك تعطيل 

1/5 

دقيقة  30التأخر عن مواعيد الحضـــــــــور للعمل أكثر من  %30 %50 يوم يومان
دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب علي  60لغاية 

 آخرين موظفينذلك تعطيل 

1/6 

إنذار  يوم يومان ثالثة أيام
 كتابي

التأخر عن مواعيد الحضــور للعمل لمدة تزيد علي ســاعة 
دون إذن أو عذر مقبول ســـــــــواء ترتب أو لم يترتب علي 

 آخرين موظفينذلك تعطيل 

1/7 

 باإلضافة إلي حسم أجر ساعات التأخر
إنذار  %10 %25 يوم

 كتابي
ترك العمل أو االنصــــــــراف قبل الميعاد دون إذن أو عذر 

 دقيقة 15مقبول بما ال يتجاوز 
1/8 

 باإلضافة إلي حسم أجر مدة ترك العمل
ترك العمل أو االنصــــــــراف قبل الميعاد دون إذن أو عذر  %10 %25 %50 يوم

 دقيقة 15مقبول بما يتجاوز 
1/9 

 باإلضافة إلي حسم أجر مدة ترك العمل
إنذار  %10 %25 يوم

 كتابي
 البقـــاء في أمـــاكن العمـــل أو العودة إليهـــا بعـــد انتهـــاء

 مواعيد العمل دون مبرر
1/10 

الغيــــاب دون إذن كتــــابي أو عــــذر مقبول من يوم إلى  يوم يومان ثالثة أيام أربعة أيام
 ثالثة أيام

1/11 
 باإلضافة إلي حسم أجر مدة الغياب



 

 الئحة تنظيم العمل للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم    30من  28الصفحة 

 لمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليما

فصل مع 
 المكافأة

الغيــاب دون إذن كتــابي أو عــذر مقبول من أربعــة أيــام  يومان ثالثة أيام أربعة أيام
 ستة أيامإلى 

1/12 

 باإلضافة إلي حسم أجر مدة الغياب
فصل مع 
 المكافأة

الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من ســـــــــبعة أيام  أربعة أيام خمسة أيام
 إلى عشرة أيام

1/13 

 باإلضافة إلي حسم أجر مدة الغياب
الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار 

خمسة أيام في نطاق حكم كتابي بعد الغياب مدة 
 ) من نظام العمل80المادة (

االنقطاع عن العمل دون ســبب مشــروع مدة تزيد على 
 عشرة أيام متصلة

1/14 

الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار 
كتابي بعد الغياب مدة عشرة أيام في نطاق حكم 

 ) من نظام العمل80المادة (

مشـــــــــروع مددًا تزيد في الغياب المتقطع دون ســـــــــبب 
 مجموعها على عشرين يومًا في السنة الواحدة

1/15 

 ) مخالفات تتعلق بتنظيم العمل:2( 
 

 الجزاء
 م نوع المخالفة (النسبة المحسومة هي نسبة من األجر اليومي)
 أول مرة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة
أثناء وقت التواجد دون مبرر في غير مكان العمل  %10 %25 %50 يوم

 الدوام
2/1 

إنذار  10% 15% 25%
 كتابي

ن في أماك مركزال موظفيناســــتقبال زائرين من غير 
 العمل دون إذن من اإلدارة

2 /2 

إنذار  10% 15% 25%
 كتابي

األكل في مكان العمل أو غير المكان المعد له أو 
 في غير أوقات الراحة

2/3 

إنذار  10% 25% 50%
 كتابي

 2/4 العملالنوم أثناء 

 2/5 النوم في الحاالت التي تستدعي يقظة مستمرة %50 يوم يومان ثالثة أيام
في غير محلهم أثناء  موظفينالتســـــــكع أو وجود ال %10 %25 %50 يوم

 ساعات العمل
2/6 

 2/7 التالعب في إثبات الحضور واالنصراف %25 %50 يوم يومان
العادية الخاصة بالعمل أو عدم عدم إطاعة األوامر  /%25 %50 يوم يومان

بالعمل والمعلقة في  تنفيذ التعليمات الخاصـــــــــة 
 مكان ظاهر

2/8 

فصل مع 
 المكافأة

خمسة 
 أيام

التحريض على مخالفة األوامر والتعليمات الخطية  يومان ثالثة أيام
 الخاصة بالعمل

2/9 



 

 الئحة تنظيم العمل للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم    30من  29الصفحة 

 لمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليما

فصل مع 
 المكافأة

خمسة 
 أيام

المحظورة والمعلن عنهــــا التــــدخين في األمــــاكن  يومان ثالثة أيام
 مركزوال موظفينللمحافظة على سالمة ال

2/10 

فصل مع 
 المكافأة

خمسة 
 أيام

اإلهمال أو التهاون في العمل الذي قد ينشــــأ عنه  يومان ثالثة أيام
أو ســـــــالمتهم أو في  موظفينضـــــــرر في صـــــــحة ال

 المواد أو األدوات واألجهزة

2/11 

إنذار  10% 25% 50%
 كتابي

ألغراض  مركزآالت ومعدات وأدوات الاســــــــتعمال 
 خاصة دون إذن

2/12 

دون وجه حق في أي عمل ليس  موظفتدخل ال %50 يوم يومان ثالثة أيام
 في اختصاصه أو لم يعهد به إليه

2/13 

إنذار  10% 15% 25%
 كتابي

 2/14 الخروج أو الدخول من غير المكان المخصص لذلك

في تنظيف اآلالت وصــــــــيــانتهــا أو عــدم اإلهمــال  %50 يوم يومان ثالثة أيام
 العناية بها أو عدم التبليغ عن ما بها من خلل

2/15 

إنذار  %25 %50 يوم
 كتابي

عدم وضــــــــع أدوات اإلصــــــــالح والصــــــــيانة واللوازم 
األخرى في األماكن المخصــــــصــــــة لها بعد االنتهاء 

 من العمل

2/16 

المطبوعات في قراءة الصــــحف والمجالت وســــائر  %20 %50 يوم يومان
أماكن العمل خالل الدوام الرســــمي دون مقتضــــى 

 من واجبات الوظيفة

2/17 

فصل مع 
 المكافأة

خمسة 
 أيام

 2/18 مركزتمزيق أو إتالف إعالنات أو بالغات إدارة ال يومان ثالثة أيام

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الئحة تنظيم العمل للمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم    30من  30الصفحة 

 لمركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليما

 :موظف) مخالفات تتعلق بسلوك ال3(
 

 الجزاء
 اليومي)(النسبة المحسومة هي نسبة من األجر 

 م نوع المخالفة
ثاني  ثالث مرة رابع مرة

 مرة
 أول مرة

خمسة 
 أيام

التشـــاجر مع الزمالء أو إحداث مشـــاغبات في محل  يوم يومان ثالثة أيام
 العمل

3/1 

خمسة 
 أيام

كذبًا أنه أصــــــــيب أثناء  موظفالتمارض أو إدعاء ال يوم يومان ثالثة أيام
 العمل أو بسببه

3/2 

خمسة 
 أيام

االمتناع عن إجراء الكشف الطبي عند طلب طبيب  يوم يومان ثالثة أيام
 أو رفض اتباع التعليمات الطبية أثناء العالج مركزال

3/3 

خمسة 
 أيام

 3/4 مخالفة التعليمات الصحية المعلقة بأمكنة العمل %50 يوم يومان

 3/5 كتابة عبارة علي الجدران أو لصق إعالنات إنذار كتابي 10% 25% 50%
 3/6 رفض التفتيش عند االنصراف %25 %50 يوم يومان

 3/7 جمع إعانات أو نقود بدون إذن إنذار كتابي 10% 25% 50%
فصل مع 
 المكافأة

خمسة 
 أيام

ثالثة 
 أيام

 في مركزعدم تســـليم النقود المحصـــلة لحســـاب ال يومان
 المواعيد المحددة دون تبرير مقبول

3/8 

خمسة 
 أيام

ــــداء المالبس واألجهزة المقررة  إنذار كتابي يوم يومان ــــاع عن ارت االمتن
 للوقاية وللسالمة

3/9 

 


