


ر برنامج وطني أنشئ إلعادة توجيه الدعم الحكومي بطريقة اكث
لــة دعـم األسـر لـلتـخفـيف مــن اآلثــار الـمــحتــمـكفاءة، من خالل 

 ديةاإلصـالحـــات االقـتصـــاالناتجة عن الـمباشرة المباشرة وغير 

 
ات وذلك بتقديم حواالت نقدية تودع بشكل مباشر في حساب

 المستفيدين بشكل شهري



أهداف البرنامج  

 يةرئيستهدف السياسات إلى تحقيق ثالثة أهداف 

1

2

3

 االقتصاديةآثار اإلصالحات تخفيف 

 نينرفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواط

 تشجيع وتحفيز ترشيد االستهالك لمنتجات الطاقة



المبادئ التوجيهية

 قتصاديةمن التأثير المحتمل لإلصالحات االالحماية الالزمة لألسر المستحقة يوفر 

 إجمالي دخل األسرة وحجم األسرةيكون الدعم نقدًا بناًء على 

 متغيراً يكون مقدار الدعم 

  هيكلية تمس المواطنقبل تطبيق أي إصالحات البدء بصرف الدعم لألسر 



االعتراض التسجيل
األهلية

اختياري

الدفعالتسجيل االعتراضاألهلية

الدفع

الشكوى

الشكوى

اختياري

رحلة المستفيد على بوابة حساب المواطن

1

23

4
4

 احصائيات المسجلين

3,728,3869,312,28113,040,667

 تابع المجموع رب اسرة



 عامًا على األقل 18يشترط أن يكون سن رب األسرة *    

 في حال عدم وجود من هو مخول شرعاً **  

عاماً  24يجب إثبات االستقاللية في حال كان عمره أقل من ** 

التابعين

 رجل متزوج

 أب مستقل

زوجة غير 
 المؤهل

أكبر اإلخوة
** 

 أم مستقلة

الفرد 
 ***المستقل

 الزوجات

 األوالد

غيرهم 
 حسب الحالة

 تعريف الوحدة المستفيدة

 *رب األسرة
 )المستفيد األساسي ( 



الشروط العامة لألهلية  

:الجنسية  
سعودي الجنسية، أو حامل 

بطاقة تنقل

:إقامة  
داخل حدود المملكة، وأال 

يكون سجينًا، أو في أحد 
مراكز اإليواء الحكومية  

اتوافق البيانات المفصح عنه
 مع بيانات الجهات ذات العالقة

 مع مراعاة مدى جودة بيانات الجهة



:عدد التابعين وسنهم  
عدد التابعين  

أعمار التابعين  

2 

1 

معايير تفاوت استحقاق األسر  

 :مجموع دخل األسرة الشهري
 دخل رب األسرة

 دخل التابعين



`

````

مكونات مقدار الدعم  

العوامل المؤثرة على مقدار الدعم  

معدل ضريبة القيمة المضافة  

على التغير في أسعار النفط العالمية، وتأثيرها
 األسعار المطبقة محلياً 

 إنفـاق األسـرة الشـهـري عـلـى سـلـةالزيادة في متوسط 
ابل المستهلك نتيجة لتصحيح أسعار الطاقة أو زيادة المق

 المالي على الوافدين

 متوسط التغير في اإلنفاق الشهري على 
 الطاقةمنتجات 

ره منمتوسط األثر غير المباشر الذي يتم تمري
  رقبل القطاعات الصناعية والتجارية إلى األس

متوسط اإلنفاق الشهري اإلضافي على األغذية 
 افةالمضالقـيـمـة ضريبة لتــطبيق والمشروبات نتيجة 



الرؤية
المستقبلية  

برنامج 
المواطن حساب  

غيرها من برامج الدعم دعم اإلصالحات   

 األهداف

رفع كفاءة اإلنفاق 
والتشغيل الحكومي  

استهداف 
الفئات 

المستحقة 
بشفافية 

وفعالية أكبر  

تحسين الخدمات 
المقدمة 
للمواطن  

أن يكون برنامًجا شامًال : الرؤية المستقبلية لبرنامج حساب المواطن
 لكافة أشكال الدعم الحكومي من خالل منصة موحدة 



 ةاالستعدادات التشغيلي



 العالقةذات  حكوميةجهة 18يتواصل برنامج حساب المواطن مع أكثر من 
 

الجـــهــات 
 الحكومية



ديدة لتعزيز تجربة المستخدم وتسهيل إمكانية الوصول إلى المعلومة، تم إضافة عدد من الخدمات الج

 في البوابة المحدثة لحساب المواطن

 التقديريةالحاسبة 
إمكانية  توفر الحاسبة التقديرية للمستفيد

ري، معرفة مبلغ الدعم المستحق بشكل فو

ة وذلك من خالل إدخال بيانات الدخل وتركيب

 األسرة

 المحادثة الفورية

معاشر يمكن للمستفيد التواصل بشكل مب

يةمركز خدمة العمالء عبر البوابة اإللكترون 

 مركز االتصال

رصد أداء مركز االتصال من اجل رفع جودة 

 الخدمة
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ةاكمال التسجيل للحسابات الغير مكتمل•

 ألف 12
التأكد ان الدخل فوق مائة الف ريال•

الف 500

الف 189

 الف  36
التأكد ان الدخل فوق اربعين الف ريال•

الف105

الف 56

 ألف 26

 عدم التوافق في رقم اآليبان•
 عدم اإلفصاح عن الدخل مع وجود رخصة محل تجاري•
 عدم اإلفصاح عن الدخل مع وجود سجل تجاري•
 عدم اإلفصاح عن الدخل والمستفيد مسجل في الخدمة المدنية•
 عدم اإلفصاح عن الدخل والمستفيد مسجل في المؤسسة العامة للتقاعد•
يثة عدم وجود آيبان لمستفيدي الضمان لتحد• الحالة اإلجتماعية لرب األسرة تختلف عن الموجود في البوابة اإللكترونية•

 في البوابة اإللكترونية لحساب المواطن
 والضمان

 عدم التوافق في رقم اآليبان•

تحديث الحالة اإلجتماعية للتأكد من •
 استحقاقية المسجل

 عدم التوافق في رقم اآليبان•

 عدم التوافق في رقم اآليبان•
 عدم توافق في الحالة اإلجتماعية•
 تصحيح في الدخل للمستفيد•

ينالمجهودات في تصحيح بيانات المسجل
م  ألف  من المسجلين  عبر الرسائل النصية و المكالمات  الموجهة لتصحيح  معلوماته ٩٠٠التواصل مع أكثر من 



مركز اإلتصال

594,070

907,199

المكالمات 
المستلمة

المكالمات الخارجة

الدعم الفني

مركز اإلتصال

اإلجمالي  

242,255

اإلجمالي  

1,501,269

80,636

161,619

 التشغيلاحصائيات لبعض الخدمات المقدمة من قبل فريق 

 ومــعالـجــــة  إســـتقـــبال
 ألف تغريده 22من أكثر 

 7,498ومعالجة  إستقبال
 مستند 

 طلبات المستفيدين
 برنامج حساب المواطن



قنوات التواصل

www.ca.gov.sa

19912@Citizen_Care



شكراً 


