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تمهيد

تماشيًا مع نظام العمل والعمال تم إقرار الئحة األجر اإلضافي للعاملين بالجمعية وفق المواد التالية:
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المادة األولى: ساعات العمل الرسمية بالجمعية.

 تكون عدد ساعات العمل المطلوبة من الموظف 48 ساعة أسبوعيًا، بواقع 8 ساعات يوميًا على مدار 

ستة أيام في األسبوع، دون أن يدخل في احتساب هذه الساعات الوقت الُمسَتْغَرق في الذهاب إلى 

ة بناء على ما تفتضيه مصلحة  د بداية ونهاية ساعات العمل الرسمي� موقع العمل أو العودة منه. وُتحد�

ل ساعات العمل الرسمية ضمن حساب ساعات  العمل، مع األخذ باالعتبار اال تدخل فترات الراحة التي تتخل�

ا. العمل المقررة رسمي�

 ُيْسَتْقَطْع من ساعات العمل الرسمية الوقت الالزم ألداء الصلوات.

إنجاز  بأنه ال يمكن  يثُبُت للمدير المسؤول  ة عندما  الرسمي� الدوام  بالعمل خارج ساعات  التكليف  يقتصر 

ن خالل ساعات الدوام الرسمّية. عمل معي�

المادة الثانية: العمل اإلضافي.

يعتبر عمًال إضافيًا كل عمل يكلف به العامل بعد ساعات الدوام العادية أو في أيام األعياد والعطالت 

المنصوص عليها في هذه الالئحة.

يتم تكليف العامل بالعمل اإلضافي بناء على أمر كتابي يصدره المدير التنفيذي أو من ينوب عنه يبين 

ت عليه  فيه عدد الساعات اإلضافية التي يعملها العامل المكلف وعدد األيام الالزمة لذلك وفق ما نص�

المادة (106) من نظام العمل. وتسلم للعامل صورة خطية من التكليف الكتابي مصدقة بختم الجمعية.
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المادة الثالثة: األجر على ساعات العمل اإلضافي.

تدفع الجمعية للعامل عن ساعات العمل اإلضافية أجرًا إضافيًا وفق ما نصت عليه المادة (107) من نظام 

العمل والعمال (يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرًا إضافّيًا عن ساعات العمل اإلضافية يوازي 

أجر الساعة مضافًا إليه   %50 من أجره األساسي ( في األيام العادية، وأجر ( ساعتين مضافًا إليه 50% 

من أجره األساسي) في أيام العطل واألعياد.

المادة الرابعة.

كل ما لم يرد به نص في هذه الالئحة يتم الرجوع فيه إلى نظام العمل والعمال السعودي
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