
يتحدي ابتكار برامج الضمان االجتماع

حقائق ومعلومات مساعدة



أرقام واحصائيات الضمان االجتماعي- 1

لأرقام واحصائيات مستفيدي الضمان االجتماعي األكثر قابلية للعم- 2

منتجات وكالة الضمان االجتماعي للمستفيدين من التمكين- 3

المحتويات



.وليس لديه دخل كاٍف للعيشبمفرده، عام أو أكثر وهو عائل ألسرة أو ( 60)وهو كل من بلغ من العمر : ( المسنون)سن الشيخوخة 

د لها وهي التي ليس لها عائل إما بسبب الوفاة أو الطالق أو الفقد أو السجن أو الهجر أو التعليق أو غير ذلك وال يوج: األسر بدون عائل

.مصدر دخل كاٍف للعيش

ألب ، وكذلك فقدان ا(ذوي الظروف الخاصة)وهم الذين يتوفى والدهم ويندرج تحت هذا المفهوم مجهول األب أو مجهول األبوين : األيتام

.أو الجهل بمحل أقامته

درته عىل عىل القيام بأي عمل، أو نقصت ق– بصفة دائمة أو مؤقتة – من ثبت طبيًا أنه غير قادر (: من غير القادرين عىل العمل)ذوي اإلعاقة 

.أداء العمل المناسب بسبب مرض أو عاهة، وليس له عائل مقتدر أو مصدر كاف للعيش

.كاألرملة والمطلقة التي لم تتزوج, وال عائل لهن 18النساء الالتي تجاوزن : النساء بدون عائل 

(.البدون ) بدون اثبات باإلقامة يشمل حيثيات مفصلة مثل االجنبية االرملة المتزوجة من سعودي ، النساء من المصرح لهم : خرياتنساء أ

تعريفات

سنتينومدة الحيثية في الضمان - من حصل له اصابة بسببها اصبح غير قادر عن العمل عجز مؤقت، وهو -1؛نوعين : عاجز عن العمل

وهو من لدية تقرير طبي بمرض عضال ال يسمح له بمزاولة العملعجز دائم، - 2



ارقام واحصائيات الضمان االجتماعي - 1

تحليل بيانات مستفيدي الضمان 

مستفيد1,113,140االجتماعي البالغ عددهم 
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مجموع الذكور 

واإلناث
ذكور ناثإ المؤهل العلمي

دكتوراه 126 48 174

ماجستير 731 61 792

بكالوريوس 78,320 9,100 87,420

11,276 2,880 8,396 دبلوم

ثانوي 273,975 148,385 422,360

156,766 63,415 93,351 متوسط

إبتدائي 66,318 30,227 96,545

يقرأ ويكتب 66,251 34,159 100,410

أمي 195,448 41,949 237,397

1,113,140 المجموع 782,916 330,224

المؤهالت العلمية لمستفيدي الضمان االجتماعي
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توزيع المستفيدين حسب الفئة العمرية
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الدخل متوسط عدد سنوات دعم 



التغيير السنوي في أعداد المستفيدين



نسبة التغيير السنوي في أعداد المستفيدين

ه شهد تطبيق الربط اإللكتروني مع عدد من الجهات مما أدى إىل خروج عدد من غير المستحقين من نظام الضمان االجتماعي1437عام * 



ة للعمل مستفيدي الضمان االجتماعي األكثر قابلي

191,508و عددهم 

ارقام واحصائيات مستفيدو الضمان االجتماعي األكثر قابلية للعمل - 2



156,52634,982

األكثر قابلية للعمل حسب الجنس



األكثر قابلية للعمل حسب الصفة



حسب العمراألكثر قابلية للعمل
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من الممكن أن تكون هذه الفئة 

العمرية عىل مقاعد الدراسة
الفئة األكثر قابلة للتمكين



العدد المؤهل العلمي

35 دكتوراه

3,360 ماجستير

31,341 بكالوريوس

5,819 دبلوم

85,328 المرحلة الثانوية

19,210 المرحلة المتوسطة

13,580 المرحلة االبتدائية

حسب التعليم األكثر قابلية للعمل



منتجات التوظيف والتدريب

منتجات وكالة الضمان االجتماعي للمستفيدين من التمكين- 3



فرص تدريب و تأهيل  اسم المنتج

المنتج تعريف 
ان لتطوير لمستفيد الضم(  األساسي واالختصاصي)الدورات التاهيلية والتدريبية تقديم 

قدراتهم ومهاراتهم

المعتمدةمستفيدي الضمان القادرين عىل العمل حسب المعايير المستهدفين من المنتج 

سنوياً الف 24عدد المستهدفين

للتمكينزيادة عدد المؤهلين التأثير المتوقع

جميع مناطق المملكة المكان



دعم التوظيف اسم المنتج

المنتج تعريف 
صهم  مستفيدي الضمان االجتماعي عىل الحصول عىل فرص وظيفية تالئم خصائمساعدة

ومهاراتهم 

مستفيدي الضمان القادرين عىل العمل المستهدفين من المنتج 

سنوياً الف 24عدد المستهدفين

في العملالملتحقين زيادة عدد الممكنين التأثير المتوقع

جميع مناطق المملكة المكان



برنامج ملتقيات التمكين اسم المنتج

المنتج تعريف 
ؤائمتهم  بالممكنات التي تساعدهم عىل التمكين  ومتزويد  مستفيدي الضمان االجتماعي  

مع متطلبات سوق العمل  ونشر ثقافة العمل واالعتماد عىل الذات 

عىل العمل مستفيدي الضمان االجتماعي القادرين المستهدفين من المنتج 

زيادة عدد الممكنين التأثير المتوقع

المكان
جميع مناطق المملكة  

حسب جدول خطة الملتقيات*



الشركات االجتماعية اسم المنتج

المنتج تعريف 
مع القطاع الحكومي والثالث والقطاع الخاص بهدف الحصول عىل عقد عدد من الشركات 

فرص تمكين 

عىل العمل مستفيدي الضمان االجتماعي القادرين المستهدفين من المنتج 

زيادة عدد الممكنين التأثير المتوقع

جميع مناطق المملكة المكان



ة   منتجات ريادة االعمال  والمشاريع الريادي 



دعم المركبات الموجهةاسم المنتج

المنتج تعريف 
في  سيارات للعمل تقديم دعم من بنك التنمية لمستفيدي الضمان االجتماعي لتملك  

(أوبر و كريم)برنامج المركبات الموجهة 

مستفيدي الضمان القادرين عىل العمل المستهدفين من المنتج 

مستفيد200عدد المستهدفين

تحسن الوضع االقتصادي لألسرة  وزيادة عدد الممكنين التأثير المتوقع

الشرقية – جدة – الرياض المكان



واالعمال  الريادية اإلنتاجية المشاريع اسم المنتج

ل غارم    دعم المستفيدين للحصول  عىل  المشاريع اإلنتاجية  واالعمال الريادية  بدون كفيالمنتج تعريف 

المستهدفين من المنتج 
عىل العمل مستفيدي الضمان االجتماعي القادرين 

غير محدد عدد المستهدفين

التأثير المتوقع
تحسن الوضع االقتصادي لألسرة  وزيادة عدد الممكنين 

قجميع المناطالمكان



الممكنين من الضمان االجتماعي



الممكنين من الضمان االجتماعي

201820192020(خط األساس)2017عام 

عدد المستفيدين القادرين عىل العمل من برامج 

(للعام)التمكين المستغنين عن اإلعانات المالية  
16,49542,54540,595*32,817

عدد المستفيدين القادرين عىل العمل من برامج 

(ميالتراك)التمكين المستغنين عن اإلعانات المالية 
59,04099,635132,452

2020النصف األول من عام * 



شكراً لكم


