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المقدمة
التكافل، التعاضد، التعاون، التالحم.. قيم ومبادئ ثابتة وراســـخة في 
المملكة العربية الســـعودية حكومة وشـــعبًا.. بل هي مـــن قيم ديننا 
اإلسالمـــي والقـــرآن الكريـــم الذي هـــو دســـتور دولتنا.. فهـــذه القيم 
والمبـــادئ واضحـــة وضـــوح الشـــمس فـــي حيـــاة المجتمـــع وفـــي 
اســـتراتيجيات وقـــرارات الدولة..مـــن منا لم يســـمع بالصناديـــق العائلية 
وجمعيات الموظفين وإعانات الزواج والديات.. أو لم يعرف برامج الدعم 
الحكومي من ضمـــان اجتماعي وقروض الزواج وبدالت الغالء والدعم 

السكني وغيرها.

هـــذا مـــا جعـــل الدولـــة تبنـــي منظومـــة الحمايـــة االجتماعيـــة ِوفق 
استراتيجيات مدروســـة بعناية لتحقيق مجتمع ســـليم وُمَمكن، فهذه 
المنظومـــة بنيـــت بمجهـــوداٍت العديـــد مـــن الجهـــات لتحقق اســـتقرار 
المواطنين، وُيحّســـن جودة حياتهم، ويذلـــل المخاطر أمامهم، ويعمل 
على استمرارية دعمهم على مستوى اقتصادي واجتماعي ونفسي. 

نســـتعرض فـــي هـــذا التقريـــر لمحة مـــن جهـــود الدولة فـــي الحماية 
االجتماعيـــة عبر العديد من برامج الدعم الحكومي.. ليكون لها الســـبق 
في تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة.. ولتصـــَل إلى بناء مجتمعي 

مستقر.. ومتوازن.. ومتكافئ.
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واقـــــع األســــــرة
 السعوديــــــة  

الدخل واإلنفاق



واقع األسرة السعودية  

وفقا للمسح الميداني لدخل وإنفاق األسرة الصادر عن الهيئــة 
العـــامة لإلحـــصــاء لعام 2018، والذي خلصت نتائـجــه إلى 

القيم التالية: 
السكـــان واألســـر

متوسط الدخل واإلنفاق الشهري 

عدد السكان

نســمــــة

نســمــــة

أســــــــــرة

فـــرد \ أســــــرة

33,413,660

عدد السعوديين

20,768,627

عدد األسرة السعودية

3,591,098

متوسط أفراد األسرة السعودية

5.87

متـوســـــط دخـــل 
األسرة السعودية

14,823
ريــــــــــــال

متـوســــــط دخـــل 
الفـــــرد السعودية

2,741
ريــــــــــــال

مـــتوســــط إنـــفاق
 األسرة السعوديـــة

16,125
ريــــــــــــال

متـــــوســـط إنفاق
 الفرد السعـــــودي 

2,857
ريــــــــــــال

مسح دخل وإنفاق األسرة هو مسح دوري تقوم به الهيئة العامة لإلحصاء كل 5 سنوات..04
والمسح األخير كان في عام 2018 والمسح القادم سيكون في عام 2023
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ريــــــــــــال

للفــــــــــرد

فـــــــــــــرد

أســـــــــــــــرة

ريـــــال

ريـــــال

1,795,549
 11,494

50%50%

50%50%

 11,189

15,740,186,463

وسيط الدخل واإلنفاق الشهري2 

األسر الضمانية

دخلها أقل من

إنفاقها أقل من

دخلها أعلى من

إنفاقها أعلى من

الفئـــــات المستفيـــــــدة

إحصـــــــــــــــــــاءات 2018

اليـــتـــــــــــامـــــــــــــــــــــــــى

العاجــــــــزون عـــــن العـــمل

المبالغ المصروفة
944,172

1,389
لألســــــــرة

بحســــــب مــــتـــــوسط
أفراد األسرة السعودية 8,153

عــدد المستـــفــيـــديــــن

متوسط دخل األسرة الضمانيةمتوسط الدخل الشهري

من بلــــــغ ســـن الشيخوخة

النســاء الالتي ال عائل لهن

األســــــرة غيـــــر المعــــــولة

01
02
03
04
05

الوسيط هو القيمة التي تتوسط البيانات عند ترتيبها تصاعديا (أو تنازليا)، 
وتقسمها بعد ترتيبها إلى جزئين متساويين



عـــامـــــــل

عــــامــــــــــل

عــــامـــــــلةعــــامــــــــــل

عــــامــــــــــلعــــامــــــــــل

بحســـب إحصاءات ســـوق العمـــل الصادرة عـــن الهيئـــة العامة 
لإلحصـــاء بنهاية عام 2018، جاءت مؤشـــرات المشـــتغلين في 

مختلف القطاعات كالتالي:

3,167,515
1,407,2261,703,97356,316

العمل والعمال والبطالة

إجمالي العاملين

متوسط األجر الشهري

القطاع الثالثالقطاع الخاصالقطاع العام

1,161,574
الذكــــور

542,399
اإلنــــــاث

879,168

10,493
9,425

الذكــــور

الذكــــور

528,058
اإلنــــــاث

اإلنــــــاث

31,479
الذكــــور

24,837
اإلنــــــاث

حسب الجنس

حسب القطاع

البطـــالــــة

التأمينات
 االجتماعية

التــــــقاعــد

11,3837,202

12.7%6.6%32.5%

4,536
القطاع الثالثالقطاع الخاصالقطاع الحكومي

اإلنـــــــــاثالذكــــــــوراإلجمـــالـــي

361,658173,218188,440
المتوفوناألحيـــــــــاءعدد المتقاعدين

246.1 ألف658.4 ألف904.4 ألف
المتوفوناألحيـــــــــاءعدد المتقاعدين

عــــامـــــــلةعــــامــــــــــلعــــامـــــــلةعــــامــــــــــل

ريــــــــــــال

ريــــــــــــالريــــــــــــالريــــــــــــال

ريــــــــــــال
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0102
الفقـــر الكفايةخــط  خط 

الــدخـل  مستـــــوى 
الـــذي ال يســـتطيع 
األســـرة  أو  الفـــرد 

منه بأقل  العيش 

يكفــي  الذي  الحــــد 
أي  عـن  األســــــــــــرة 
يمكن  وال  مساعدات 
حـيـــــــــــاة  عيــــــــــش 
منه بأقـــل  كريمــــة 

يم يحتوي خط الكفاية على 10 مكونات للحاجات األساســـية للعيش الكر

حاجات األطفالالملبساألكـــــــلالسكـــــــــن
 الرضع

الخدمـــــــــــات 
األساسية

16%10%

حاجات األطفال
 الرضع

1,047
الحاجـــــــــــــــات

المدرسية

347

الرعاية الصحية

209
الترفيـــــــــــــــه

1,048

الخدمــــــــــــــات
األساسية

1,572
المــــــواصالت

733
الكماليــــــــــــات

629

االكــــــــــــــــــل

1,781
السكــــــــــــــــن

1,677

الملبـــــس

1,571

16%15%15%

الرعاية الصحية الحاجات المدرسية المواصالتالكماليات التــــرفيــــــه
6%7%2% 3% 10%

متوسط خط الكفاية ألسرة مكونة من متوسط أفراد األسرة السعودية 5.87

ريـــــــال10,478

خط الكفاية وخط الفقر* 
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*تعود األرقام الواردة إلحصائيات 2018 الصادرة عن تقرير مؤسسة
 الملك خالد (تحديد خط الفقر وحد الكفاية)



تبايـــــــن الدخــــــل واإلنفـــاق في األسر السعودية

لكل أسرة بحسب متوسط أفراد األسرة السعودية

احتساب خط الفقر على أساس متوسط 
االسرة السعودية 5.87 (فرد/ أسرة)

منهجية خطوط
 الفـــقـر العالمية
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1,257

4,536

7,072
7,202

8,153

11,189
11,383

11,494

10,478

14,823

16,125 متوسط اإلنفاق

متوسط الدخل

خط الكفاية

وسيط الدخل

وسيط اإلنفاق

متوسط رواتب
األسر الضمانية

متوسط رواتب
القطاع الخـاص

متوسط رواتب
القطاع الحكومي

متوسط رواتب
القطـــاع الثالث

خط الفقر

المعاشات التقاعدية 

فــــــي عـــــــام 2018 البنـــــك الــــــــدولــي  حدد
خط الفقــر العالمـي وهو (1.9 دوالر أمريكي)

 في اليوم للفرد

البنك الدولي أعاد تعديل خط الفقر العالمي
لـ (2.25 دوالر أمريكي)

 1,257
ريــــــــال



التنمية المستدامـــة
والحماية االجتماعية
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التنمية المستدامة والحماية االجتماعية

ما هي التنمية المستدامة لألمم المتحدة؟

169
غاية

244
مؤشر

أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة

القضـــــــاء علـــــــــى 
الفقر

القضاء التام علــــى 
الجوع

الجيـــــدة  الصـحــــــة 
والرفاه

التعليــــــــم الجيـــــد
03 02 0104

طاقــــــــــة نظيفــــة 
وبأسعار معقولة

العمـل الالئق ونمو 
االقتصاد

الصناعــــــــة واالبتكار 
والهياكل األساسية

الحد مــــــــــــن أوجه 
عدم المساواة

09

08 07

10
مــــدن ومجتمعات 

محلية مستدامة
االستهـالك واإلنتاج 

المسؤوالن

الحيـــــــاة تحـــت العمــــــــل المناخي
الماء

13

12 11

14
السالم والعــــــــــــدل الحيــــــــاة فــــي البر

والمؤسسات القوية

الشراكات  عقـــــــــــد 
لتحقيق األهداف

1516

17

اعتمدت جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة في عام 2015 
أهداف التنمية المســـتدامة (SDGs) ، والتي ُتعرف أيًضا باســـم 
األهداف العالميـــة ، باعتبارها دعوة عالميـــة للعمل على إنهاء 
الفقـــر وحمايـــة الكوكب وضمـــان تمتع جميع النـــاس بالسالم 

واالزدهار بحلول عام 2030

المســـــــــاواة بيـــن 
الجنــــــــــــــسيــــــــن

05

1 0

17
هدف

المســـــــــاواة بيـــن 
الجنــــــــــــــسيــــــــن
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المعايير الدولية لمكونات منظومة الحماية االجتماعية

برامج الدعم الخاصة بسوق العمل
وإعانـــات  التوظيـــف،  دعـــم  برامـــج 

الباحثين عن العمل

برامج التأمين االجتماعي
البرامج التي يتم المســـاهمة فيها 
كالتأمين  االشـــتراكات؛  خـــال  مـــن 
الصحـــي، والتقاعـــد، والتأميـــن ضد 

التعطل عن العمل

شبكات األمان االجتماعي
تحتوي على مختلـــف برامج الدعم 
التي ال يساهم فيها المستفيدون 
بدفع اشـــتراكات؛ مثل برامج الرعاية 

والضمان االجتماعي

القضــــــــــــاء علــــــــى 
الفقــــــــــر

الجيـــــــــدة  الصحـــــــة 
والرفاه

المســــــاواة بيـــــــــــن 
الجنسين

السالم والعـــــــــــــدل 
والمؤسسات القوية

الحــــــــــــد مــــن أوجه 
عــدم المساواة

العمـــــــــــــل الالئـــــق 
ونمو االقتصاد

أهداف التنمية المستدامة المرتبطة
بالحماية االجتماعية
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الحماية االجتماعية 
في المملكة



الحماية االجتماعية في المملكة

وأهداف التنمية المستدامة
اعتمدت جميع الـــدول األعضاء في األمم 

المتحدة فـــي عام 2015 أهـــداف التنمية 

المســـتدامة (SDGs) ، والتـــي ُتعرف أيًضا 

باســـم األهداف العالمية ، باعتبارها دعوة 

عالمية للعمـــل على إنهـــاء الفقر وحماية 

الكوكـــب وضمـــان تمتـــع جميـــع النـــاس 

بالسالم واالزدهار بحلول عام 2030

الهدف األول: القضاء على الفقـــر

686
جمعية خيريـة تشرف عليها

تطويــــــــــــر برامـــــــــــج الضمــــــان
االجتماعــــــــــــــــــــــي

إطالق برنامــــج حساب المواطن 
الذي يهــدف لدعــم ذوي الدخل 

المنخفض إلى المتوسط

برنامـــج الدعــــم النقـــــدي الذي 
يهـــــدف إلى حماية الفقـراء من 
خـــالل تقديـــــــم دعــــــــم نقدي

بشكل دوري

الدعم المالي لـــــــــــذوي اإلعاقة 
وهو تقديــــــم الدعـــــــــم المالي 
لألشخـــــاص ذوي اإلعاقــــــــــــــة 
لمساعدتهم فــي احتياجاتهــــم 
الخاصة، ويصرف بشكل شهري
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الهدف الثالث: ضمـــان تمتع الجميع
بأنماط عيش صحية وبالرفاهية لجميع األعمال

المسار الوطنــي الجديد 
لخدمات الرعايـة الصحية 

للحوامـــــــــــــل

01

برامــج تثقيفيـــــة فــــي 
تعزيز السالمة المروريــة 
أبرزها برنامج "العافية"

03

المشـــــــروع الوطنـــــــي 
للوقاية من المخـــــدرات 

"نبــــــــــــــراس"

02

تنفيـذ 36 مستشـفى جديـد 
ومدينتين طبيتين بطاقـــــــة 

سريرية 300,11 سريًرا

04

الهدف الخامس: تحقيق المساواة
بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات

صدور أمر سامي بتخصيص

20%
من مقاعد مجلس الشورى 

للنساء عام 2013

خلــــــــق أكثـــــــــــر مـــــــــن

450 ألف
وظيفـــــــــــــــة جديــــــــــــــدة 

للمـــــــــــــــــرأة

منصة إلكترونية للمرأة 

الباحثة عن عمل

تطـوير مشاريع إنتاجية 

لألسر المنتجة

إطــــالق برنـــــامـــــــــــــج 

دروب للتدريب

إطالق برنامــــــج دعــــم 

نقــــل المــــــرأة العاملة 

"وصـــــــــــول"

إطالق برنامج دعــــــــــم 

خدمة ضيافة األطفـال 

للمرأة العاملة "قرة"

إعـداد قاعدة معلومات 

شؤون األسرة

مبــــــــــــــادرة باحــــــــــث 

المستقبـــــــــــــــل

كما تقـــدم الجمعيات والمؤسســـات األهلية والمنظمـــات غير الربحيـــة دعًما معنوًيا 
ومادًيا كبيًرا للمرأة السعودية في شتى المجاالت، من أبرزها:

جمعية النهضة النسائية الخيرية
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الهدف الثامن: تعزيز النمو االقتصادي
والمستدام للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة

وتوفير العمل الالئق للجميع

معدل البطالة المستهدف
بعد تخفيضــــــــــــــه

رفع مساهمة القطاع الخاص 
في الناتج المحلي اإلجمالي

7%65%

من أهداف رؤية 2030 الداعمة للهدف الثامن

من مبادرات وبرامج المملكة التي تؤكد علـــى دعمها للنمـــو االقتصادي

المساهمة فــــي تمويـــــل مشاريــع 
42 حرفًيا وحرفية

تقليص المــــــدة الزمنيـــــة إلصـــــــدار 
السجل التجاري إلى 180 ثانية

توطيــــن التقنيات والمعرفـــــة مــــن 
خالل صندوق االستثمارات العامة

التوسع فـي التدريب المهني لتوفير 
احتياجات سوق العمل

زيــــــادة مساهمة المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في االقتصاد

زيـــــــــادة مشاركــــــــــــة المـــــــــــــــرأة 
في سوق العمل

الهـدف العاشــــر: الحـــــد مــــن عـــــدم المســـاواة

داخل البلدان وفيما بينها

هيئــــــــة  انشــــــاء 
اإلنســـان  حقـــوق 

عام 2005

انتخـــــاب المملكة 
الرابعة في  للمـــرة 
مجلــــــس حقـــوق 
اإلنســـان لمـــــــــدة

ســـنوات  ثالـــث 
"2017-2019"

برامــــــــــج  تقديـــم 
المواطنين  تساعـد 
االســـتجابة  فـــي 
للمخاطــر الشائعة، 
مثـــــل المــــــــــرض 

والبطالـــــــــة

تقديـــــم برامـــــــــج 
لتنميـــة  تدريبيـــة 
الباحثين  مهـــارات 

عن العمـــــــــل

إعانـــات  تقديـــــــم 
منتظمـــــــــة غـــــير 
قائمــــــــــــة علـــــى 

االشتراكات

0102030405
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الهدف السادس عشـــــر: تعزيــز السالم
والمجتمعـــــــات السلميـــــــة لتحقيــــق التنميــــة
المستدامة، وتوفير إمكانية الوصول إلى الجميع

برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد األمير
محمد بن سلمان

لجـــــنــــــــة مكافحـــــةالفســـــــــاد

إعـــداد العديد من الدراســـات واالســـتراتيجيات منها الخطة االســـتراتيجية الوطــــنية 
للوقاية والتصدي للعنف األسري في المجتمع السعودي والتي أعدتها وزارة العمل 

والتنمية االجتماعية

06

برنامج البيانــات اإلحصائية 
الوطنية "مصدر"

مصادقة المملكــة علــــى 
اتفاقية حقوق الطفل

0405

المركـــــــز االستراتيجــــــي 
ألبحاث مكافحة الجريمة

الرقميـــــة  االستراتيجيـــــة 
لمــــركــــــــــز المعلومـــــات 

الوطني

المركــــز الوطنـــي لقياس 
أداء األجهــــزة العامــــــــــة 

"أداء"

01
02

03
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الدعم الحكومي والحماية 
االجتماعية في العالم
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حق من حقوق اإلنســـان الذي يضمن للفرد وألســـرته مســـتوى معيشـــة 
يحقق لـــه الصحة والرفـــاه، ويؤمنـــه من الغوائل فـــي حـــاالت البطالة، أو 
المرض، أو العجز، أو الترمÀل، أو الشـــيخوخة، أو غير ذلك من الظروف الخارجة 

عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.

الحماية االجتماعية في العالم

29%
العالم  ســـكان  مـــن  فقـــط 
ينعمون بتغطية كافية من 

مليــــار4.1خالل الضمان االجتماعي.
شخص 

(53%) ال يحصلون على أي 
أمـــن للدخل علـــى اإلطالق 
الوطنـــي  نظامهـــم  مـــن 

للحماية االجتماعية.

47%
فقط من سكان العالم مشمولون حاليًا بواحدة على األقل 
من إعانات الحمايـــة االجتماعية. وتتفاوت هذه النســـبة 

بحسب المناطق اإلقليمية:

أوروبا وآسيا 
الوسطى 

84%

األمريكيتين 

64.3%

آسيا والمحيط 
الهادي 

44%

الدول العربية 

40 %

أفريقيا 

17.4%

وهي ركيزة أساســـية لتحقيق مجموعة مـــن أهداف التنمية 
المستدامة التي حّددتها األمم المتحدة

على الرغم من أن 77.5 في المائة من المتقاعدين يحصلون على شـــكل من أشكال معاش الشيخوخة، ال 

تزال هناك تفاوتات كبيرة بين المناطق، وبين الريف والمدينة، وبين النساء والرجال.

من األطفال يحصلون 

إعانات  إحـــدى  علـــى 

االجتماعية  الحمايـــة 

(طفل واحـــد من كل 

أربعة أطفال عالميا).

اللواتـــــــي  النســـــاء 

حديثــــــــًا  وضعـــــــن 

إعانة  علـــى  يحصلون 

أمومة نقدية.

إعانة  علـــى  يحصل  ال 

العجز إال واحد من كل 

ثالثــــــــــة أشــــخاص 

يعانـــون مـــن إعاقات 

شديدة (%33.5).

فقــط مـن العــاطلين 

عن العمـل مشمولون 

بتغطية فعالة.

26.4%45%18.6%

الدعم الحكومي والحماية االجتماعية في العالم

18



اإلنفاق الحكومي العالمي على الحماية االجتماعية

هو متوســـــط اإلنفـــــــاق للبلــــــدان من ناتجها المحلــي 
اإلجمالي على الحماية االجتماعيــــة (باستثناء الصحة). 

12.8%

نسبة إنفاق البلدان 
مرتفعة الدخل.

16.4%

نسبة إنفاق البلدان 
متدنية الدخل.

11%

المطلوب  اإلضافي  اإلنفاق  أي   – التمويلية  الفجــــــوة  ســــــد  أجل  ومن 
لضمان الحد األدنى على األقــــــل من الحمايــــة االجتماعية األساسية على 

األقل للجميع- يجب إنفاق مبلغ إضافي قدره:

77.9
مليــــــــــار دوالر

ســـنويا في البلدان المنخفضة 

(وهو يمثل 15.9% من ناتجها 

المحلي اإلجمالي).

 362.9
مليــــــــــار دوالر

الدخـــل  ذات  البلـــدان  فـــي 

المتوسط األدنى (يمثل %5.1 

من ناتجها المحلي اإلجمالي).

750.8
مليــــــــــار دوالر

الدخـــل  ذات  البلـــدان  فـــي 

(يمثـــل  األعلـــى  المتوســـط 

المحلـــي  ناتجهـــا  مـــن   %3.1

اإلجمالـــــــــــــــي)
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الدعم الحكومي والحماية
 االجتماعية في المملكة
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الدعم الحكومي والحماية االجتماعية في المملكة

جملة سياسات وبرامج الحماية االجتماعية

اعتمدت وزارة الموارد البشـــرية والتنمية االجتماعية حلوًال وتدخالت غير المباشرة لرفع 
مســـتوى األجور للعمالة الوطنية بـــدون وضع حد أدنى عام لألجـــور وذلك من خال رفع 
المقابل المالي ورفع نسبة الحد األدنى لألجور ضمن برنامج نطاقات. إضافة إلى أّن الحد 
األدنى لالشـــتراك في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية هو (1500) ريال شهريًا، 
وال تحتســـب الوزارة العامل الســـعودي الذي يقـــل راتبه عن (1500) ريال ضمن نســـب 

السعودة للمنشآت.

02

اتجاه المملكة نحو تشـــجيع االدخار، حيث ُأنشـــئت مؤخرًا لجنة وطنية لالدخار، كما صدر 
التوجيه بإعداد اســـتراتيجية وطنية شـــاملة لالدخار، وأعلنت عدد من الجهات الحكومية 
مبـــادراٍت لتحفيز األســـر نحو االدخـــار مثل: بنك التنميـــة االجتماعية، ووزارة اإلســـكان، 

وهيئة السوق المالية.

03

21

تعهـــــــدت رؤية المملكـة 2030 بتطـــــــوير منظومـــــــة الخدمات االجتماعية لتكــــون 
أكثر كفـــاءة وتمكـــــين وعدالة، من خـــال توجيه دعـــــــم الغذاء والوقـــود والكهرباء 
والمــــــاء إلى مستحقيـــــــــــه من الطبقـــة المتوسطـــــــــــة وذوي الدخول المنخفضة 

وإيقاف انتفاع األغنيــــــــاء.

01



تعويــض البطــالـة                                                                        حماية األمـــومــة تعويضات عائلية                                                                      

التعـــــويــض عـــن 
إصابات العــــمــل                                                 

حــــمـــايـــة صحـيةإعـــــانـــة مــرضيــة

مــعـــاش الــورثـــةمـعــاش اإلعــاقةمعاش الشيخوخة

المعاش الضمانيدعم األسر المنتجة

22

تتمّثل الحماية االجتماعية بجملة سياســـات وبرامج تهدف إلى الحّد من مشاكل الفقر 
والضعف التي قد تعترض اإلنسان في حياته، والتصّدي لها. وتضمن له الحصول على:
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وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

وزارة الشؤون البلدية 
واإلسكــــــــــــــــــــــــان

وزارة الـــــتــعلـــــيـــــــم وزارة الصــــــــحــــــــــــة

وزارة البيئة والميــــاه 
والــــــــــــــــــزراعـــــــــــة

وزارة الصـــــــنـــــاعــــــة

بنـــــــــك التــــــنمـــيـة 
االجتـــــــــماعـــــــــيــة

المؤسســــة العــامــة 
للتـــــــــــــــقاعــــــــــــــد

الصنــــــدوق الخيـــري 
االجـــــــــتمــــــــــاعـــي

المؤســــــســـة العامة 
للتأمينات االجتماعية

صنــــــدوق تنــمــــــــية 
المـــــــــــوارد البــشرية

زيادة مساهمة

تطوير منتجات

تعزيز ودعم

تمكين المواطنين

زيادة مساهمة
 األســـــر المنـــــتــــجــــــة فــــــي

 االقتـــصـــــاد
المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

في االقتصاد

 ادخارية مصممة خصيصًا للفئات
 ذات الدخل المنخفض

تمكين المؤسسات
 الـــــمالـــــية مــــــن دعــــــم نـــــمو

 القطاع الخاص 

 من خالل منظومة الخدمات االجتماعية

 ثقافة االبتكار وريادة
 األعمال

تعزيز وتمكين
التخطيط المالي (التقاعد، 

االدخار، وما إلى ذلك)

تعزيز قيم
اإليجابــية والمـــرونة 
وثقافة العمل الجـاد

توطين
 الصناعــــــــة الـــــواعـــــــــدة

استراتيجية تطوير منظومة الدعم في
 المملكة وأهدافها

الجهات المقدمة لبرامج الدعم الحكومي:
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برامج الدعم الحكومي

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

برنامــــج األســــرة الصــديقــــةبرنامـــــج األســـر الكــافـــلة

مؤسسات التربية النموذجيةدور التربية االجتماعية للبنين والبنات

دور الحضانة االجتماعية

الطفولة واأليتام

دور المالحظة االجتماعية

ديوانـــيـــة كــبـــار السنمبادرة "األولوية لهم"

بطاقة امتياز لكبار السن للحصول على الخدمات واالمتيازات

دور الرعـــايــة االجتماعية

مـــؤسســـة رعايــة الفتياتدور الــتــوجيــه االجتماعي

رعــــاية األحـــداث

رعــــاية المسنـين
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مكــــــاتــب المتــابعـــة االجتماعيةمكاتـــــب مكـــــافحـــة التسول 

مركـــز رعــاية شـؤون الخادمات 

برنامج الرعاية التأهيلية االجتماعية المنزلية للمعاقين وكبار السن وطريحي الفراش

بطــــاقــــات تخفــــــــيض أجـــــور وسائـــــــــل النــــــقل الــعام، والتسهـــيـــالت المرورية

اإلعــــــــفاء مـــــــن دفـــــــــع رســـــــوم الــــــــتأشيـــــرات لألشخـــــــاص ذوي اإلعـــــاقـــة

مراكز االطفال المتسولين األجانب

مكافحة التسّول

برامج الدعم والتمويل الوقائية

برنامج تمهير

منـصــة توطينالعمـــل المـرنالعمل عن بعدالعمـــل الحر

برنامج إعانة الباحثين عن العمل (حافز)

األشخاص ذوي اإلعاقة

حساب المواطنمبادرة توطين المهنبرنامج نطاقات

تدريـــــــب إلنـــتـــــــاج 
المنتجات الحــــرفيـــة

بـــــرامـــج الــــدعــــــــم
الــــــسكـــــــــنـــــــــــي

اإلســــــــكـــــــــــــــــان 
التنــــــــــــمـــــــــــــوي

بـــــــــرنـــــــــامــــــــج ريــــــــــف

مبــادرة كـــفالــة تمويل 
مركبات النقل الـــمــوجه
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مــبــــــــادرة 
(طمنــــــي)

مبــــادرة تقـــليــــص قــوائم
االنتظار بالمستشــــفــيـــات

الشـــــراكــــــــة المــجـتمــــــــعـــيـــة لـــتـــــدريـــب كــــــــــوادر الـــــــمــــؤســــــــسات
والجـمعيات األهلــــية الصحـــــــيــــــة

الحمــــلة الـــوطنية للتطعيـــم
ضـــــــــــــــد الــحـــــــصـــــــبــــــة

وزارة الصحــة

المؤسسـة العامـة للتأمينـات االجتماعية

صـــــنــــــدوق تـــــنــميــــة
 المـوارد البشـــــــريــــــــــة

المستشفيات
 صديقة الطفل

مبــــــــــــــــادرة 
(كلنا التمريض)

الحـــــمـــلـــــة التـــعــريفية بالنظام
 اإللكتروني للترصد الوبائي "حصن"

تحــــفيـــز منشآت القطاع الخاص
للتحول لشركات مساهمة عامة

برنامــــج تقـــديـــر

التقاعــــد المــدنـــي

بــــــــرنـــامـــــــج دروبتوصيــــل الطلبـــات أكاديمية هــــدف للــقيــــادة

التقاعد العسكري

برامج المزايا والعروضبرنـــامـــج مسـاكن

بنك التنمية االجتماعية

26

التمويل االجتماعي
قرض كنف للسيداتقرض ترميم المنازلقرض الزواجقــرض األسرة

االمتياز التجاريتمويـل المنشآت القائمــةتمويل المنشآت الجديدة

المنشآت الصغيرة والناشئة

العمــــل الحـــر 
قرض األسر المنتجةالقرض النقديالقرض النقل التشاركي



بنك التنمية االجتماعية..
نموذج عالمي في الحماية االجتماعية
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األهداف االستراتيجية للحماية االجتماعية

تمكيــن الحــمايـــة االجتـماعية

تعــــــزيـــز االكتفــــاء المــــــالي

رفــــع اإلنـــتاجـية االقـــتصـادية

البنك منذ التأسيس

أثر البنك االقتصادي واالجتماعي حتى  عام 2022م

الحمـــايــة

 114
مليـــار ريال

2.9
مليون مستفيد

9.3
مليون مواطن ومواطنة

171
ألف حساب ادخاري

االكتــــفاء

371
ألف مستفيد

15
مليـــــــار ريال

183
جمعية 

اإلنــــتــــاج

 40
ألف منشأة

16
مليـــــــار ريال

 3.3
مليون مستفيد

145
مليـــــــار ريال

28

المست حياة



29

مساهمة البنك في رؤية 2030

أثر البنكمؤشر األداءالمحــــــور
2018 - 2022 م

زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في االقتصاد

عدد المشتغلين في المنشآت
81  ألف وظيفة الصغيرة والناشئة

زيادة مساهمات األسر المنتجة 
في االقتصاد

إجمالي قيمة مبيعات
12.5 مليار  األسر المنتجة

تمكين المنظمات غير الربحية في
 تحقيق أثر عميق

عدد الجمعيات المحولة لنموذج
183 جمعية ومؤسسة التمويل األصغر خالل العام

زيادة مشاركة المرأة في
 سوق العمل

عدد النساء العامالت الالتي تم
272 ألف سيدة دعمهم لالتحاق بنشاطات األعمال

تعزيز وتمكين التخطيط المالي 
(التقاعد واالدخار وغيرهم)

ألف حساب
ادخــــــــاري

عدد الحسابات  اإلدخارية
المدعومة من البنك مليون قيمة171

المــــــدخرات  348
تمكيـــــــن المـــواطنـــيــــن مــن

 الخـــدمـــات االجتـــــمـــاعــية 

ألـــــــــــــف
 مستفيد

عدد المواطنين المشمولين 
بالخدمات االجتماعية مليــــــــــــار319

ريـــــــــــــال 17



الحماية من الفقر والعوز.. واجب على كل األصعدة

قرض األسرة 

مليـــــــــــــــار ريــــــــال

مليــــــون مستفيـــــد

ألف ريال سقف التمويل

سنـوات مـدة التمويل

تمويـــــل مخصص لـعائـــل األســــرة 
ذات الدخل المحــدود إلعانتــــه على 
مواجهة األزمـات المادية والتكاليف 

المتزايدة لدعم االستقرار

53
1.2
100
5

مليـــــــــــــــار ريـــــــــال

مليــــــون مستفيـــــد

ألف ريال سقف التمويل

54
1.3
60
5

تمويل مصــــــمــــم للــمواطنين 
المقبليــــن على الزواج بـــــهدف   

تكوين وبناء األسرة 
سنوات مدة التمويل  

30

قرض الزواج 



مليـــــــــــــــار ريــــــــال

ألـــــــــف مستفيــــــــد

ألف ريال سقف التمويل

سنوات مدة التمويل

6
261
60
5

تمويل يهدف إلى إعادة تجــديد 
أو صيانة أو إصـــــــالح العـــيـوب 
اإلنشائية والطارئة في المنـــازل 

السكنية الخاصة.  

مليـــــــون ريـــــــــــــــال

ألــف مستـــــفـــــيــدة

مليون مواطن ومواطنةمليون مواطن ومواطنةمليــــار

ألف ريال سقف التمويل

سنوات مدة التمويل  

650
22

 1142.9 9.3

60
5

تمويل اجتماعي موجه للنساء 
األرامل والمطلقات األشد حاجة، 
بهدف مساعدتهن في مواجهة 

أعباء الحياة. 

حــــــــجـــــــــم
 التمويل 

عـــــــــــــــــــــدد 
المستفيـــدين

عدد المستفيدين 
غير المباشرين

31

أثر بـــــــــرامـــــج الحــمايـــة
طــوال مسيرة البنك

قرض الترميم 

قرض كنــــف 



ألف مستفيـــــدمليـــــــار ريــــــــال

ألف ريال سقف التمويل 

 11193

120
شهر مدة التمويل 

40

تمويل العـــمل الحـــر

تمويل األسر المنتجة 

تمويل النقل الموجهالتمويل النقدي

برنامـــج تمويلي مخصـــص للمواطنين القادريـــن على العمـــل والراغبين في زيـــادة مدخوالتهم 
الشهرية لتعزيز االكتفاء واالستقرار المالي لما يتناسب مع حالتهم االجتماعية

يستهدف البنك مشاريع األسر المنتجة بشكل 
غيـــر مباشـــر عـــن طريـــق الجمعيـــات الخيرية 
والمؤسسات واللجان األهلية من خالل تقديم 
محافظ تمويلية وتمكينها من تقديم التمويل 

للمنشآت متناهية الصغر

ألف أسرة منتجة ومزاولمليـــــــــــار
 للعمل الحر

جمــعيــــة
15 371183

أثر بـــــرامـــــج االكتــفـــاء  
طوال مسيرة البنك

حــــــجــــــــــــــــــم 
التمــــــويـــل 

عـــــــــــــــــــــــدد
 المستفيدين

عـــــــــــــــــــــــدد
الجمعيـــــــــات

ألف مستفيـــــدمليـــــــار ريــــــــال

ألف ريال سقف التمويل 

 1.316

300
شهر مدة التمويل 

60

32

ألف ريال سقف التمويل ألف مستفيـــــــــــدمليـــــار ريـــــــال

 2.616250
شهر مدة التمويل 

36

االكتفاء لتجاوز الصعاب.. قوة للمجتمع واالقتصاد



المنشآت الصغيرة والناشئة 

منتج يستهدف المنشآت الجديدة لدعم تأسيس وتمويل أصولها وتغطية تكاليفها التشغيلية 

بتمويل يصل إلى 4 مليون ريال

أثر برامج اإلنتاج طوال مسيرة البنك

ألف وظيفة ألــــــــــف منــــــشــــأةمليــــــــــــــــار
164081

حــــــجــــــــــــــــــم 
التمــــــويـــل 

عـــــــــــــــــــــــدد
 المستفيدين

عــــــــــــــــــــــدد 
الوظائـــف

مليون ريال سقف التمويل ألف مستفيـــــــــــدمليـــــار ريـــــــال

 12.336.54
سنوات مدة التمويل 

8

مليون ريال سقف التمويل ألف مستفيـــــــــــدمليـــــار ريـــــــال

 3.73.210
سنوات مدة التمويل 

8

منشأة جديدة

يســـتهدف المنشـــآت القائمة بعمر 3 ســـنوات فأكثر وتتجـــاوز مبيعاتها 3 مليون ريال في الســـنة، 
وتمويل االصول والدورة التشغيلية للمنشآت التي تصل مبيعاتها الى 40 مليون ريال

منشأة قائمة
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التحول إلى اإلنتاج.. نمو واستدامة 



الخدمات غير المالية  ... 
لبناء القدرات وتعزيز ريادة األعمال

الخدمات اإلدارية والفنية للمنشآت واألفراد

برنامج إمبريتك 

يعمـــل البنك علـــى تقديم منظومـــة متكاملـــة للدعم والتمكيـــن من خالل 
تمكيـــن القطاع الثالـــث لتقديم مجموعة مـــن الخدمات والبرامـــج غير المالية 
المباشرة وغير المباشـــرة من (تثقيف، تأهيل وتدريب، بناء قدرات، منافذ بيع، 
أنشـــطة وفعاليـــات) والتـــي تســـاهم في تعزيـــز االكتفـــاء المالـــي للفئات 
المستهدفة وتوسيع قدراتهم وتقودهم إلى تأسيس مشاريع صغيرة منتجة 
وتعزز اســـتدامتها في ســـوق العمل الحر وتســـاهم في الناتـــج المحلي مما 

ينقلهم من الرعوية إلى التنموية

برنامـــج دولي تابع لمنظمة األمـــم المتحدة للتجارة والتنميـــة (األونكتاد) تم 
تصميمـــه وتعزيـــز الكفـــاءات والقـــدرات الرياديـــة الشـــخصية وبناء منشـــآت 
"متناهية الصغر وصغيرة ومتوســـطة الحجم" مســـتدامة وتنافسية من أجل 
تحقيـــق الثروة والتنمية المحلية وخلق فرص العمل وتحســـين المجتمع وقد 

تم إطالق النسخة السعودية بشراكة تنفيذية برعاية البنك

التعريف بالعمل الحر وريادة األعمال 

التـــدريــــب المــتخــــصـــص

عـــدد المستفــيـــديــــن 

التأهيل المهني والحرفي 
ألف مستفيد

170+

ألف مستفيد
6.3+

ألف مستفيد
104+

ألف مستفيد
17+
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أنشـــئ المركز كأحد مبـــادرات البنك لتقديم الخدمات غيـــر المالية النوعية من 
تدريب واستشـــارات وإرشـــاد وتوجيـــه وبناء الشـــراكات مســـتهدًفا الرياديين 
والرياديـــات وأصحـــاب المنشـــآت الصغيـــرة والناشـــئة وذلك للمســـاهمة في 

مساعدتهم بإنشاء مشاريعهم على أسس علمية وتقنية وإدارية حديثة

وضع البنك خطة التحول االســـتراتيجية للفروع تحت مسمى "جادة 30" التي 
تهدف للتحول بأسلوب عصري من الصورة النمطية للفروع كمكاتب للعمليات 
التشغيلية، إلى مراكز تنموية ومساحات عمل مشتركة ومحاور نابضة وجاذبة 
لمجتمع ريـــادة األعمال، يتـــم من خاللها تقديـــم برامج االحتضـــان والتدريب 
والتوجيه والتواصل بما يمّكن أصحاب المشاريع من االستدامة والتوسع في 
أعمالهـــم، كما تهـــدف إلى زيـــادة طلبات القـــروض الواردة للبنـــك، وتخفيض 
التكلفة التشغيلية لمزاولي األعمال، وبهذا فإن النموذج الجديد يعزز التنمية 

المناطقية وتطوير المجتمعات بعيًدا عن األعمال التقليدية 

عــــدد المـــستفــــيــــديــــن 

ألف مستفيد
100+

مركز دلني لألعمال

 جـــــادة 30 

 فروع تـــــم
 افتتاحــــها
فــــــــــــــي 

بــريــدة

الريــاض

الدمام

خميس
مشيط

تبوك

5



81 ألـــــــــف

 371

بنك التنمية االجتماعية .. منجز وأثر

وظيفة بدوام كامل 

 40%
من الوظائف للمواطنين

السعوديين

فرصــــة عمــــل حـــــر

تمكين القطاع الثالث

مؤسســـة غير ربحية ضمن شـــبكة بنك 183 
التنميـــة االجتماعية لتقديـــم الخدمات 
المالية وغير المالية وتدريب منســـوبي 

الجمعيات

أســـرة منتجة مســـتفيدة مـــن خدمات 163 
المؤسسات غير الربحية

36

ألــــف

 إجــــــمــــالـــــــــــــــــي التمـــــــــــويـــــــــــل 2.6
مليار 
ريــال

ألـــــــف
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مركز أطياف الطباعةجمعية األنامل المبدعة

قصـــص نجــــاح

حاضنة نسيج رائدة تهدف إلى 
تأهيل الحرفيات وتوفير منافذ 
تسويقية لهن ولألسر المنتجة

مشـــــــــروع مختــــــــص بإنتـــاج 
وتحميص القهوة المختـــــصــة 
ويستهدف تزويد المـــــقاهــي 
والمطاعم بأجود أنواع الــقهـوة

مشروع مهني وتقني إبداعي 
يستهدف توفير خطوط انتاج 
الطباعة وتقديم خدمات فنية 

احترافية بخامات مختلفة

229
قيمة التمويل 

ألـــــف ريــــال

مشـــروع بيكــولــــو

300
ألـــــف ريــــال

قيمة التمويل 

4.5
مليـــون ريال

قيمة التمويل 



الدعــــم الحــكـــومــي.. 
منجــــز وأثـــر
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الدعم الحكومي.. منجز وأثر

9.7%

51.8%

35.6%

معــــــــدل البــــطــــالة للمواطنين 
في 2022 وهو أدنى مستوى له 

منذ عام 2002

نسبة المـــشاركة في القـــــــــوى 
العـــاملة السعوديـــة 

مشاركـــــة المرأة في القــــــــوى 
العــــاملـــة السعــــــــودية

0.4%

25

0.9%111
انخفاض البطالة بين 
الرجال السعوديين 

انخفاض البطالة بين 
اإلناث السعوديات

مليار ريال إجمالي الدعم 
المقدم خالل 2022 
(حتى الربع الثالث)

تضاعفت مشاركة اإلناث في القوى العاملة تقرًيبا 
في السنوات الخمس الماضية

مليــــــار
ريــــــــال

الضمان االجتماعي

مليــــــار21.7
ريــــــــال

حساب المواطن

مليــــــار22.6
ريــــــــال

دعـــــم تثـــبـــيت سقف السعر 
المحلي للبنـــــزيـــن

مليــــــار10 
ريــــــــال

مكافآت الطلبة
 بالداخل

مليــــــار6.7
ريــــــــال

تحــــــمل الـــدولـــة عـــن
 المواطنين لضـــــريــبـــة 
التصرفات العـــــقــــاريـة

مليــــــار5.9
ريــــــــال

حســــــاب التوازن

مليــــــار4
ريــــــــال

الدعم المالي لذوي
 االحتياجات الخاصة

مليــــــار7.8
ريــــــــال

إعانــــات لمشــاريــــــــع
 زراعــيــة وغــــــذائـــية

مليــــــار2.4
ريــــــــال

بــــرنــــامــــج االبتعاث
 في الخــــــــــــــــــــارج

مليــــــار1.1
ريــــــــال

إعانــــــات تعليـــميــة

مليــــــار3.8
ريــــــــال

دعــــــم اإلسكان
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