
 آلية تسكين موظفي الجمعية على سلم الرواتب المعتمد

سلللرواتب الللفا يفلللمعيةاحيا ي علللللنامرلللموالرلللبا لللي الى اللللفاب للل الىا لللنا رلللموالرللللبا

مخللعالةللىجا تلللنابتبلل الىا للنالللدبجاسللقماناملللف جاا للراءايا يفمعلل اب لل ا لللى    ا

 تةللاىواملللف جابلللفاالم حمللد املللف ابلللفااسللباال لليتجالللاات ا للةاا للى اللل ا تى اللفا

ا.

ا

 :مكونات سلم الرواتب 

الفاا ت باالفاا تقء ا تعدبجا تمعيئ احيا هللب ا ترقظل يال رمىا تمعلين  يفىا ن

 150 112اسيئ ا-حيتساا–ليل االايت  ال لطنا ألبىل

ت افا

اشاىاا

ا تثينلن
لايت  ا قلناش ها

الرءفلن

لق  اا–ليحثا لر يليا–سبىاريا

لقفببالةرىاي اا–لى س اا–خفلي ا

ا-لقفببالدقي احبمللناا–

137 300 

الايت  ا قلناالرءفلنا تثيتثن

ليحثا لر يلياأبااا–سبىارياأباا

ا–لق  ا   تواا–لق  الى لجاا–

القفببالدقي احبمللناأبا

173 300 

ا تى لعن
لايت  اش ها   تانا

الرءفلن
 400 243الىشفا لر يليا–مليسفاا–أخ يئيا

ا خليل ن
   تاناالايت  

الرءفلن

لى ل اا–مليسفاأبااا–أخ يئياأباا

اتئلعابحفجا–لييلا
326 400 

ا ت ي سن
لايت  اقلي انا

ال رفئن

ا–لفاىالى زاا–تئلعابحفجاأباا

الفاىاني و
436 500 

ا ت يلعن
لايت  اقلي انا

 لرمسطن
 500 580الفاىاق و

ا تثيلقن
لايت  اقلي انا

 لرءفلن
 600 761الفاىااقيلذو

ا

 

 

 



 

 : آلية تسكني موظفي اجلمعية على سلم الرواتب 

لى لعنالءم ا يفمعيةايفعى نال  با تمعيئ ا يفرعيقفالرلاياب الترز لي الربا تطى ةا لايا .1

. 

ب يف  لي ا تمعليلنابلقي الطيقنا تر بةاتب المع الرباتأساايلى لعنا هللب ا ترقظل  .2

  تع  ااة  ا:

 ل  با تمعيئ اح فا هللب ا ترقظل يا. 

 إل  تجاأبا تء واأبا تمحفجا تيتاا ق ا يفمع اض قاي  

 تىئلعا يف يشىا  

 يفايماب تم ل ي ا يفبر ا لاي  

 لقي الطيقناابرل الييفايما ألخىىاسم  ا ينتاحيانيعا يف رمىاأبال رمىاألربا. .3

  ت سناضم لطاسروا تىب افا تم ت جاحيا تي  ا تعيشىالاا تل اسليسي ا يفم ت ا ت ةىانا. .4

  ضي نالفيلا ت بااب يفم حمد اب ت فال ا ألخىىاهللب ا أللمتا. .5

ا بةا يفمعيةاب  ا يف  با تمعلييا تذوامتا تربرل الرلهاض ااهلب ا يمتالييفى افا .6

اب تفتلي اب  ا اللر يت  ا تريتلنا:

 .تى افا حلييلاحلثااروالقحا يفمع ات افا تفتلنا أللربالاات ا ها حلييلا  

 ااب يفم حمد ااض اا مجييلا يف رغا يف را ااا مهن ياح اتر مع اح فا  ت جالفاا ت ب

 ليابت احيا تفتل ا.

 أ ت جالفاا تربرل ابلفااط لعنا تع  اض ااأمجييلا يف را ا تذوامتا حر يبا يفىا نا

 ب تفتلنالرلها.

 آخىالؤه الر ياح  الرلها يفمع ا لعطبا يفمع ا حليحم الربالؤه اليلعياأباألربا

أللربالاا يفمع ا تذواتفاهالؤه اأق الاا ييلعيا  ثدًا)لمع اتفاهالؤه ا يفىا نا 

بلمع اتفاهالؤه اأق الااا– يفىا نا تثيتثنا-ليلعياا باالربابعل اليحثاأباا

 بلثرها ألخ يئياب ألخ يئيا ألبا(ا– يفىا نا تثينلناا–ليلعياا باالربابعليناليحثا

 لرهاأ ثىالااسقرةاحيا ي علنابحء ااروالقحا تلنا ضي لناتب المع اجتيبز اخف

  تلناأ   اممريزاح فااءللواتئل ها يف يشى.

 .تعدبجا ت قماناسر قحاب  ا لى  ال رء ابلضم لطاملف جابلعر فجا  

ا

ا



 2020بيان بأمساء املوظفني ورواتبهم حسب اليت استالمها حسب مسري شهر ديسمرب 

 اسم املوظف م
 رقم السجل املدني

 أو اإلقامة
 الوظيفة

رقم 

 الوظيفة
 الراتب

 12000 1001 مدير قسم خدمات املستفيدين 1014298705 عبداهلل بن علي عارف 1

 7250 1003 مدير قسم الشؤون اإلدارية 1044605648 عبدالرمحن بن سعيد بن دماس  2
 13000 1026 مدير قسم التنمية والشراكات 1005682875 عمر بن عبيد بن مرزوق احلازمي 3
 7000 1002 أخصائي موارد بشرية 1011752068 تركي بن سلمان بن علي اجلهين 4
 5000 1004 أخصائي ومنسق برامج التمكني 1024430926 ياسر بن ابراهيم بن علي املشي 5
 5300 1005 أخصائي كفاالت 2231735594 عصام بن عبدالعليم بانافع 6
 7000 1006 تنمية املوارد املاليةأخصائي  2053138612 عادل بن امحد الواحدي 7
 5000 1009 املراجع املالي  1078326806 اجلبريي يوسف بن مخيس بن 8
 6375 1012 حماسب عام 1009083351 جناة بنت عبداحلميد البلوي 9
 5450 1011 أخصائية تنمية املوارد املالية 1108464726 املانع غادة بنت علي  عبد 10
 4100 1016 اتصالأخصائية  1092641255 مغربيهديل بنت كمال  11
 3600 1013 اخصائية ومنسقة برامج التمكني 1067556322 هنادي بنت رجاء اهلل احلارثي 12
 3600 1014 باحثة اجتماعية 1046592364 مريم بنت امحد الزهراني 13
 3600 1015 باحثة اجتماعية 1082651447 دعاء بنت حبيب بن ناصر حممد 14
 2500 1017 مندوب مكاتب تعريفية 1075852408 امحد بن خبيت بن محد املطريي 15
 2500 1018 مندوب مكاتب تعريفية 1080238890 حممد بن علي بن صديق جفدمي 16
 2500 1019 مندوب مكاتب تعريفية 1097402828 مسري بن عبداهلل بن فهد العتييب 17
 2500 1020 مندوب مكاتب تعريفية 1065305250 حممد بن عادل بن خضر االمحدي 18
 2500 1021 مندوب مكاتب تعريفية 1013335839 رشدي بن عبدالرؤوف  خباري 19
 2000 1010 عامل 2206328227 حممد شيل امحد مشسا الدين 20
 8000 1030 أخصائي الدعم الفين  طارق حسني حسني جبلي 21

 

 

 

 

 

 

 



 :بيان بأمساء املوظفني واملراتب والدرجات اليت مت التسكني عليها 

 الدرجة املرتبة الوظيفة اسم املوظف م
الراتب 

 األساسي

بدل 

 السكن

بدل 

 نقل

بدل 

 تكليف

طبيعة 

 عمل

 االمجالي

 بدون بالتأمينات

1 
عبداهلل بن علي 

 عارف

مدير قسم خدمات 

 املستفيدين
7 4 8692 1448.7 500 2000 0  12640.60 

2 
عبدالرمحن بن 

 سعيد بن دماس

مدير قسم الشؤون 

 اإلدارية
7 1 6953 1158.8 500 0 0 7800.65  

3 
عمر بن عبيد 

 احلازمي

مدير قسم التنمية 

 والشراكات
7 2 7533 1255.5 500 4000 0 12409.95  

4 
تركي بن سلمان 

 بن علي اجلهين

أخصائي موارد 

 بشرية
4 4 4376 729.33 400 2500 0 7494.80  

5 
ياسر بن ابراهيم بن 

 علي املشي

منسق برامج 

 التمكني
3 5 3633 605.5 400 1000 0 5214.65  

6 
عصام بن 

 عبدالعليم بانافع
 5954.83  300 1000 400 607.83 3647 1 4 أخصائي كفاالت

7 
عادل بن امحد 

 الواحدي

أخصائي تنمية 

 املوارد املالية
4 10 5836 972.67 400 0 0 

 7208.66 

8 
جناة بنت 

 عبداحلميد البلوي
  6527.80 0 0 400 972.67 5836 10 4 حماسب عام

9 
 غادة بنت علي  عبد

 املانع

أخصائية تنمية 

 املوارد املالية
4 5 4620 770 400 500 0 

5751.00  

1

0 

هديل بنت كمال 

 مغربي
 0 0 400 607.83 3647 1 4 اتصالأخصائية 

4229.35  

1

1 

هنادي بنت رجاء 

 اهلل احلارثي

ومنسقة برامج 

 التمكني
3 4 3460 576.67 300 0 0 

3933.00  

1

2 

مريم بنت امحد 

 الزهراني
 0 0 300 576.67 3460 4 3 باحثة اجتماعية

3933.00  

1

3 

دعاء بنت حبيب بن 

 ناصر حممد
 0 0 300 576.67 3460 4 3 باحثة اجتماعية

3933.00  

 

 

 



 بيان باملوظفني ورواتبهم  مع مربرات اختيار املرتبة والدرجة  

 الدرجة املرتبة الوظيفة اسم املوظف م
إمجالي 

 املستحق
 مربرات اختيار املرتبة والدرجة فرق الراتب

1 
عبداهلل بن علي 

 عارف

مدير قسم خدمات 

 املستفيدين
7 4 12640.60 640.66 

اليت  مرتبة مهارات قيادية متوسطة  والدرجة

   راتبها أعلى من الراتب املستلم حاليًا

2 
عبدالرمحن بن 

 سعيد بن دماس

مدير قسم الشؤون 

 اإلدارية
7 1 7800.65 550.65 

 مرتبة مهارات قيادية متوسطة

 وأول درجة يف املرتبة

3 
عمر بن عبيد 

 احلازمي

مدير قسم التنمية 

 والشراكات
7 2 12409.95 288.5 

متوسطة  والدرجة اليت مرتبة مهارات قيادية 

 راتبها أعلى من الراتب املستلم حاليًا

 وإدراجه يف التأمينات االجتماعية

4 
تركي بن سلمان بن 

 علي اجلهين

أخصائي موارد 

 بشرية
4 4 7494.80 494.8 

مرتبة مهارات إدارية شبه  متقدمة والدرجة اليت 

 راتبها أعلى من الراتب املستلم حاليًا

5 
ابراهيم بن ياسر بن 

  علي املشي

أخصائي ومنسق 

 برامج التمكني
3 5 5214.65 638.50 

مرتبة مهارات فنية متقدمة والدرجة اليت راتبها 

أعلى من الراتب املستلم حاليًا وأمضى يف 

 اجلمعية أكثر من سنتني

 ومت إدراجه يف التأمينات االجتماعية

6 
عصام بن عبدالعليم 

  بانافع
 654.83 5954.83 1 4 أخصائي كفاالت

 مرتبة مهارات إدارية شبه  متقدمة

 وأول درجة يف املرتبة

7 
عادل بن امحد 

 الواحدي

أخصائي تنمية 

 املوارد املالية
4 10 7208.66 208.66 

 مرتبة مهارات إدارية شبه  متقدمة

 

8 
جناة بنت 

 عبداحلميد البلوي
 152.8 6527.80 10 4 حماسب عام

 متقدمة مرتبة مهارات إدارية شبه 

 

9 
غادة بنت علي  

 ملانعاعبد

أخصائية تنمية 

 املوارد املالية
4 5 5751.00 301 

 مرتبة مهارات إدارية شبه  متقدمة

 

10 
هديل بنت كمال 

 مغربي
 129.35 4229.35 1 4 اتصالأخصائية 

 مرتبة مهارات إدارية شبه  متقدمة

 وأول درجة يف املرتبة 

11 
هنادي بنت رجاء اهلل 

 احلارثي

اخصائية ومنسقة 

 برامج التمكني
3 4 3933 333 

مرتبة مهارات فنية متقدمة والدرجة اليت راتبها 

أعلى من الراتب املستلم حاليًا وأمضت يف 

 اجلمعية أكثر من سنتني

12 
مريم بنت امحد 

 الزهراني
 333 3933 4 3 باحثة اجتماعية

مرتبة مهارات فنية متقدمة والدرجة اليت راتبها 

أعلى من الراتب املستلم حاليًا وأمضت يف 

 اجلمعية أكثر من سنتني

13 
دعاء بنت حبيب بن 

 ناصر حممد
 333 3933 4 3 باحثة اجتماعية

مرتبة مهارات فنية متقدمة والدرجة اليت راتبها 

 أعلى من الراتب املستلم حاليًا

 


