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تمهيد:
تماشيا مع نظام العمل والعمال تم إقرار الئحة األجر اإلضافي للعاملين بالجمعية وفق املواد التالية:
املادة األولى :ساعات العمل الرسمية بالجمعية.
 .1تكون عدد ساااعا العمل املطلوبة من املوظف  48ساااعة أسااعوعًا بواقع  8ساااعا يومًا على مدار سا ة أيام في
ُ
األس ااعو دون أن يدخل في احتس ااا هذه الس اااعا الوقت املس ا َ ق َ في الذها إلى موقع العمل أو العودة منه .
ُوت َّ
حدد بداية ونهاية سا اااعا العمل ال سا ا َّ
امًة بناء على ما تف ضا ااًه مصا ا ة العمل مع األخذ باالع عار اال تدخل
َّ
َّ
رسمًا.
فترا ال احة التي ت خلل ساعا العمل ال سمًة ضمن حسا ساعا العمل املق رة
َ
ُ .2يس َ قطع من ساعا العمل ال سمًة الوقت الالزم ألداء الصلوا .
امًة عندما ُ
 .3يق صا ا ال كلًف بالعمل خارج سا اااعا الدوام ال سا ا َّ
يثب ُت للمدي املسا ا و بأنه ال يمكن إنجاز عمل
َّ
معين خال ساعا الدوام ال ّ
سمًة.

املادة الثانية :العمل اإلضافي.
▪ يع بر عمال إض ا ااافًا يل عمل يكلف به العامل اعد س ا اااعا الدوام العادية أو في أيام األعًاد والعطال املنص ا ااو
عليها في هذه الالئحة.
▪ ي م تكلًف العاامال باالعمال ايض ا ا ا ااافي بنااء على أم ا اافي يص ا ا ا اادره املادي ال نفًاذ أو من ينو عناه يعين فًاه عادد
السااعا ايضاافًة التي يعمل ا العامل املكلف وعدد األيام الالزمة لذلو وفم ما ن َّ
صات علًه املادة  )106من نظام
العمل .وتسلم للعامل صورة خطًة من ال كلًف الك افي مصدقة بخ م الجمعًة.

املادة الثالثة :األجر على ساعات العمل اإلضافي.
تدفع الجمعًة للعامل عن ساعا العمل ايضافًة أج ا إضافًا وفم ما نصت علًه املادة  )107من نظام العمل
والعما يجب على صااحب العمل أن يدفع للعامل أج ا إض ّ
اافًا عن سااعا العمل ايضاافًة يواز أج السااعة مضاافا
إلًه  %50من أج ه األس ا ا ااا ا ا ا ي) في األيام العادية وأج س ا ا اااع ين مض ا ا ااافا إلًه  %50من أج ه األس ا ا ااا ا ا ا ي) في أيام العطل
واألعًاد.

املادة الرابعة:
يل ما لم ي د به نص في هذه الالئحة ي م ال جو فًه إلى نظام العمل والعما السعود .

