لوائح وأنظمة ضوابط الدعم المقدم
من خالل برنامج حساب المواطن

11111محمد أحمد خالد لوريم
إبسوم دولور
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حسب قرار مجلس الوزراء رقم ( )513وتاريخ 1441/8/14هـ تم إقرار مايلي:
ت عليق استقبال أ ي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خالل برنامج حساب المواطن ب عد
تاريخ صرف الدعم للدورة ( )28من شهر مارس لعام  2020م ،ويشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ
ولم يستكمل إجراءات التسجيل ،مع مراعاة اآلتي:
 -1أال يسري ذلك على أفراد أسر المستفيدين الحاليين .
 -2مايوجه به المقام السامي في هذا الش أن.

الفصل األول
المادة األولى:
يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية  -أينما وردت في هذه الضوابط -المعاني الموضحة أمام كل منها ما
لم يقتض السياق غي ر ذلك:
الضوابط :ضوابط الدعم المقدم من خالل برنامج حساب المواطن.
المجلس :مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.
الوزارة :وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
البرنامج :برنامج حساب المواطن.
اللجنة :لجنة برنامج حساب المواطن ،المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من الضوابط.
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الدعم :المبلغ المقدم لتخفيف وطأة اآلثار االقتصادية على المواطنين ،الناتجة عن تعديل أسعار
منتجات الطاقة والمياه ،وتطبيق ضريبة القيمة المضافة علىمجموعة األغذية والمشروبات ،وتطبيق
المقابل المالي على الوافدين.
البوابة اإللكترونية :الموقع اإللكتروني ال ذي تنشئه الوزارة لغرض استقبال طلبات المواطنين
والتواصل معهم.
ً
عاما أو أكثر ،أو يقيم في مسكن منفصل وله
الفرد المستقل :كل شخص تبلغ سنّ ه (ثماني عشرة )
نفقته الخاصة به.

ً
عاما أو أكثر.
العائل :كل مسؤول مقتدر على االعتناء بالتابع وتلزمه نفقته ،وتبلغ سنّ ه (ثمانية عشر)
التابع :كل شخص مندرج تحت رعاية العائل ويقيم معه في مسكن واحد؛ ويشمل ذلك الزوجة،
واألبناء غير المتزوجين ،والبنات غير المتزوجات ،وأي شخص يندرج تحت إعالته بموجب وثيقة شرعية
تثبت اإلعالة.
األسرة :مجموعة مكونة من عائل وتابع أو أكثر يقيمون في مسكن واحد.
المتقدم :العائل أو الفرد المستقل  -أو التابع الذي تجيز له الضوابط التقدم للحصول على الدعم -
الذي يرغب في الحصول على الدعم ،وقام بإنهاء إجراءات التسجيل في البوابة اإللكترونية.
المستفيد :كل متقدم أو تابع تمت الموافقة على حصوله على الدعم أو جزء منه.
المس تفيد األساسي :كل متقدم تمت الموافقة على حصوله على الدعم أو جزء منه.
الحساب اإللكتروني :الحساب الذي ينشئه المتقدم في البوابة اإللكترونية لغرض الحصول على
الدعم.
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الدخل الشهري :المتوسط الشهري للمبالغ المالية التي يحصل عليها المتقدم والتابع من أي مصدر
ً
شهريا أو غير ذلك ،ويشمل ذلك األجر لقاء العمل في القطاع العام والخاص
سواء كان
دخل دور ي
ً
بما في ذلك أي بدالت تدفع بشكل دوري ،ومعاشات التقاعد ،وعائدات إيجار األصول ،وعائدات
التجارة واالستثمار ،وغير ذلك؛ عدا ما تنص الضوابط على استثنائه.
الثروة :األموال المملوكة للم تقدم والتابع القابلة للتقويم ،عدا ما تنص الضوابط على استثنائه.
حد اإلعفاء من التناقص :حد الدخل الشهري أو الثروة الذي يخول المتقدم الحصول على مقدار الدعم
كامال.
ً

الحد المانع من الحصول على الدعم :حد الدخل الشهري أو الثروة الذي يمنع المتقدم من الحصول
على أي دعم.
ً
شامال استحقاقه
فعليا للمستفيد األساسي
االستحقاق الفعلي :المبلغ الشهري الذي يصرف
ً
ً
وفقا للمعايير الواردة في الضوابط.
واستحقاق تابعيه،
دورة تقييم األهلية واالستحقاق :دورة شهرية تجريها الوزارة لدراسة وتقييم أهلية االستحقاق،
واالستحقاق الفعلي؛ لجميع المتقدمين والبت فيهما.

المادة الثانية:
تتولى الوزارة القيام باآلتي:
 -1تنفيذ األحكام الواردة في الضوابط.
 -2استقبال طلب المتقدم والبت فيه بعد دراسته.
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ً
وفقا آللية احتساب مقدار الدعم
 -3تخصيص االستحقاق الفعلي لكل مستفيد أساسي ،وذلك
المرافقة للضوابط.

المادة الثالثة:
 -1يكون للبرنامج لجنة تعمل تحت إشراف المجلس باسم (لجنة برنامج حساب المواطن) ،برئاسة وزير
االقتصاد والتخطيط ،وعضوية وزير المالية ،ووزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية؛ تتولى القيام
باآلتي:
أ -مراجعة معايير استحقاق الدعم وآليات احتسابه وسياسات عمل البرنامج ،والرفع عما تراه في
شأنها إلى المجلس.

ب  -اتخاذ ما يلزم تجاه أي معالجات فنية أو تشغيلية مناسبة لرفع كفاءة البرنامج ،وإجراء أي تغييرات
في آليات عمله.
ج  -دراسة مدى مناسبة إضافة أي من برامج الدعم واإلعانات األخرى ضمن منصة البرنامج
اإللكترونية ال تي يقدم من خاللها الدعم والمنافع الحكومية الموجهة للمواطنين ،واقتراح مقدار
الدعم لكل منها؛ والرفع بما تراه للمجلس.
د  -رفع تقرير سنوي عن سير عمل البرنامج.
وللجنة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل حسب احتياجها واالستعانة بمتخصصين وبيوت خبرة في هذا
المجال ،ودعوة م ن تراه للمشاركة في اجتماعاتها؛ بما يمكنها من تنفيذ المهمات الموكولة إليها.
 -2تضع اللجنة القواعد واإلجراءات الالزمة للقيام بالمهمات الموكولة إليها.
 -3يوفر المجلس المتطلبات اإلدارية والمالية للجنة.
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الفصل الثاني
( الفئات المستفيدة)

المادة الرابعة:
كل من:
يستفيد من البرنامج ٌ
 -1حاملي الجنسية العربية السعودية.
 -2حاملي بطاقات التنقل.
 -3التابعين غير السعوديين ممن تربطهم بالمتقدم صلة قرابة من الدرجة األولى ،ويشمل ذلك غير
السعودي المتزوج من سعودية ،وغير السعودية المتزوجة من سعودي ،وكذلك أوالد السعودية من
زوجها غير السعودي.

المادة الخامسة:
يشترط على المتقدم استيفاء اآلتي:
 -1أن يندرج ضمن أي من الفئات اآلتية:
ً
ً
ً
وولدا أو أكثر من أوالدهما  -الذكور غير
وزوجة
ً
زوجا
وزوجة فقط ،أو
ً
زوجا
أ  -زوج :إذا كانت األسرة
المتزوجين واإلناث غير المتزوجات  -بشرط إقامتهم إقامة دائمة في مسكن واحد.
ً
ً
ً
وولدا أو أكثر من أوالدهما -الذكور غير
وزوجة
ً
زوجا
وزوجة فقط ،أو
ً
زوجا
ب  -زوجة :إذا كانت األسرة
المتزوجين واإلناث غير المتزوجات  -بشـرط إقامتهم إقامة دائمة في مسكن واحد ،وأن يكون الزوج
ً
فاقدا ألحد المتطلبات الواردة في الضوابط.
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ً
ً
ج  -أب :إذا كانت األسرة ً
ولدا أو أكثر من أوالده  -الذكور غير المتزوجين
أرمال ويعول
مطلقا أو
أبا
ً
واإلناث غير المتزوجات  -بشرط إقامتهم إقامة دائمة في مسكن واحد.
ً
د  -أم :إذا كانت األسرة ً
ولدا أو أكثر من أوالدها -الذكور غير ال متزوجين
أرملة وتعول
ً
مطلقة أو
ً
أما
واإلناث غير المتزوجات  -بشرط إقامتهم إقامة دائمة في مسكن واحد.
هـ  -أكبر اإلخوة :إذا كانت األسرة اثنين أو أكثر من اإلخوة  -الذكور غير المتزوجين واإلناث غير
المتزوجات  -بشرط إقامتهم إقامة دائمة في مسكن واحد ،وليس لديهم عائل شرعي ،أو ال تنطبق
ً
شرعا
خو ل
على عائلهم الوحيد أي من المتطلبات الواردة في الضوابط .وفي حال وجود من هو ُم َّ
ً
ً
عوضا عن أكبر اإلخوة.
سنا ،يكون هو المتقدم
بإعالة اإلخوة ولم يكن األكبر

و  -الفرد المستقل.
وللجنة اقتراح إضافة أي فئة إضافية للفئات المذكورة أعاله ،والرفع في شأنها إلى المجلس.
ً
واستثناء من ذلك ،يجوز أن تكون سن المتقدم من
عاما على األقل.
 -2أن تكون سنّ ه (ثمانية عشر)
ً
ً
عاما.
الفئة المشار إليها في الفقرة ( /1هـ) من هذه المادة أقل من (ثمانية عشر)
 -3أن يدرج في طلبه جميع األشخاص الذين يصنفون تابعين له.
ً
تابعا للعائل ما لم يتقدم بطلب مستقل من خالل البوابة اإللكترونية ،باعتباره ضمن
ويعد غير المتزوج
إحدى الفئات المشار إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة.

المادة السادسة:
ً
مقيما إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة
 -1يجب أن يكون المستفيد أو المستفيد األساسي
االستفادة من البرنامج.
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ُ -2ي خصم جزء من االستحقاق الفعلي بحسب عدد األيام التي يقضيها المستفيد أو المستفيد
ً
سواء كانت متفرقة أم متصلة  -خالل
يوما -
األساسي خارج المملكة في حال تجاوزت التسعين
ً
ً
شهرا التي تسبق دورة تقييم األهلية واالستحقاق التي تجريها الوزارة.
االثني عشر
 -3يكون مقد ار الخصم عن كل يوم إضافي يقضيه المستفيد أو المستفيد األساسي خارج المملكة
ً
ً
مبنيا على مقدار ما خصص له من دعم يومي في
يوما -
 في حال تجاوز عدد األيام التسعيناالستحقاق الفعلي.

المادة السابعة:
ال يحق للسجناء والموقوفين أو من يقيم إقامة دائمة في أي من المراكز اإليوائية  -الحكومية أو غير
الحكومية المدعومة من الدولة  -االنتفاع من البرنامج .ويجوز لمن تتوافر فيه المتطلبات الواردة في
المادة (الخامسة) من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب مستقل ،من خالل إنشاء حساب إلكتروني باسمه
وإنهاء إجراءات التسجيل.

المادة الثامنة:
 -1في حال وفاة المستفيد األساسي خالل فترة تلقي الدعم ،فلمن تتوفر فيه المتطلبات الواردة
في المادة (الخامسة) من أفراد أسرته أو يتقدم بطلب مستقل ،من خالل إنشاء حساب إلكتروني
باسمه وإنهاء إجراءات التسجيل.
سواء من الذكور أو اإلناث  -فال يحتسب ضمن األسرة ألغراض تحديد
 -2في حال زواج أحد األوالد -
ً
مقدار الدعم ،ويجوز لمن تتوفر فيه المتطلبات الواردة في المادة (الخامسة) أن يتقدم بطلب
مستقل ،من خالل إنشاء حساب إلكتروني باسمه وإنهاء إجراءات التسجيل.
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المادة التاسعة:
مؤقتا عن المستفيد أو المستفيد األسا سي إذا فقد ً
ً
أيا من المتطلبات الواردة
يوقف صرف الدعم
في الضوابط .على أن يعاد صرف الدعم بعد انتفاء سبب اإليقاف ،وذلك دون اإلخالل باستمرار
صرف الدعم لبقية المستفيدين.

الفصل الثالث
( مقدار الدعم )

المادة العاشرة:
بناء علـى المعـايير الـواردة في الضـوابـط ،وآلية احتساب مقدار الدعم المرافقة
يحـدد مقـدار الدعـم ً
لها.

المادة الحادية عشرة:
يخصص االستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعايير اآلتية:
ً
وفقا آللية احتساب مقدار الدعم المرافقة للضوابط.
 -1عدد التابعين ،وسنهم؛ وذلك
 -2مجموع الدخل الشهري وإجمالي الثروة للمتقدم وتابعيه.

المادة الثانية عشرة:
 -1ال يحتسب ضمن الدخل الشهري والثروة اآلتي:
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أ  -المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعيات الحكومية أو األهلية ألغراض العالج.
ب  -الصدقات.
ج  -المساعدات التي تصرف في حالة الكوارث.

 -2للجنة اقتراح إضـافة أي مورد آخـر إلى الموارد المذكـورة في الفقرة ( )1مـن هذه المادة ،والرفع
في شأنها للمجلس.

المادة الثالثة عشرة:
ً
متغيرا لكل متقدم حسب عدد
يكون حد اإلعفاء من التناقص ،والحد المانع من الحصول على الدعم،
ً
وفقا آللية احتساب مقدار الدعم المرافقة للضوابط.
التابعين ،وسنهم؛ وذلك

الفصل الرابع
( تقديم الطلب والمخالفات والجزاءات)

المادة الرابعة عشرة:
ً
ً
إلكترونيا ُي دخل
حسابا
يكون تقديم طلب الدعم من خالل البوابة اإللكترونية عن طريق إنشاء المتقدم
ً
وفقا لنماذج تعدها الوزارة لهذا الغرض.
فيه جميع المعلومات والبيانات المطلوبة،

المادة الخامسة عشرة:

10

وفقا للمادة (الرابعة عشرة) من الضوابط إق ً
ً
رارا من المتقدم بصحة المعلومات
يعد تقديم الطلب
والبيانات الواردة فيه.

المادة السادسة عشرة:
مكتمال إال بعد إدخال جميع المعلومات والبيانات المطلوبة والموافقة على جميع
ال ُيعد طلب الدعم
ً
ً
إشعارا من خالل أي من الوسائل المنصوص عليها في
اإلقرارات والتعهدات ،وتلقي المتقدم
المادة (التاسعة عشرة) يؤكد اكتمال تقديم الطلب.

المادة السابعة عشرة:
على المتقدم أو المستفيد األساسي  -بحسب األحوال  -تحديث حسابه اإللكتروني عند حدوث أي
تغيير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم
ً
يوما من تاريخ حدوث التغيير .وإذا أخل
األهلية واالستحقاق ،وذلك خالل مدة ال تتجاوز (خمسة عشر)
بذلك ،فللوزارة اتخاذ أي من اإلجراءات المنصوص عليها في المادة (العشرين) من الضوابط.

المادة الثامنة عشرة:
 -1على المتقدم االلتزام بأي تعليمات أو طلبات تصدرها الوزارة حول طلب الدعم الخاص به بما في
ذلك االلتزام بتقديم أي معلومات أو مستندات أو إقرارات تطلبها الوزارة خالل مدة ال تتجاوز (خمسة
ً
يوما من تاريخ طلبها ما لم ُتحدد الوزارة مهلة أطول .وإذا لم يتقيد بذلك ،جاز للوزارة رفض طلبه
عشر)
أو إيقاف إجراءاته إلى حين تزويدها بالمعلومات أو المستندات أو اإلقرارات المطلوبة.
 -2للوزارة التواصل مع أي من الجهات المعنية للتأكد من دقة المعلومات والبيانات التي يقدمها
المتقدم.
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المادة التاسعة عشرة:
ُت شعر الوزارة المتقدم بتعليم اتها وطلباتها حول طلب الدعم الخاص به وقراراتها المتعلقة بذلك عن
طريق وضع إشعارات في حسابه اإللكتروني أو إرسال رسائل نصية إلى الهاتف أو البريد اإللكتروني
أو صندوق البريد ،المسجلة في حسابه اإللكتروني ،ويفترض علم المتقدم بذلك من تاريخ وضع
اإلشعارات في حسابه اإللكتروني أو إرسالها بأي من الوسائل المذكورة.

المادة العشرون:
يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة ،أو إخفاء أي معلومة جوهرية
سواء في
يجب اإلفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط ،أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم،
ً
طلب الدعم أم غير ذلك؛ إيقاف الدعم عن المستفيد األساسي وحرمانه من الحصول على الدعم
ً
وفقا لإلجراءات النظامية
لمدة التزيد على (سنتين) ،أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق
ً
معا .
الالومة لذلك ،أو اتخاذهما
وتعد المعلومة جوهرية ألغراض تطبيق هذه المادة إذا كان لها تأثير على أهلية االستحقاق ،أو
االستحقاق الفعلي.
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الفصل الخامس
( لجنة االعتراضات)

المادة الحادية والعشرون:
 -1تشكل لجنة واحدة أو أكثر  -بحسب الحاجة  -من ثالثة أعضاء على األقل يكون من بينهم مستشار
نـظامي؛ تتولى النظر فيما يقدم لها من اعتراضات تتعلق بعدم أهلية االستحقاق ،أو بإنقاص مقدار
الدعم المستحق ،أو إيقاف صرف الدعم ،أو بإيقاف طلب الحصول على الدعم والحرمان منه.
 -2يصدر بتسمية أعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة قرار من وزير الموارد
البشرية والتنمية االجتماعية يحدد فيه مدة عضويتهم ومن يرأسها ،ومكافآتهم المالية ،وقواعد
وآليات عملها.
 -3تنشئ الوزارة وحدة إدارية متخصصة تتولى القيام بأعمال سكرتارية اللجنة المشار إليها في
الفقرة ( ) 1من هذه المادة وتزويدها بالمستشارين المختصين لتسهيل عملها وأدائها لمهامها .كما
تختص هذه الوحدة بقيد االعتراضات وتجهيزها وترتيبها قبل عرضها على اللجنة.

المادة الثانية والعشرون:
 -1لكل من صدر في حقه قرار بعدم األهلية ،أو بإنقاص مقدار الدعم المستحق له ،أو إيقافه ،أو
مطالبته باسترداد ما صرف له ،أو إيقاف طلب حصوله على الدعم وحرمانه منه؛ أن يعترض إلى
اللجنة المشار إليها في المادة (ال حادية والعشرين) ،وذلك بتعبئة النموذج اإللكتروني المعد لذلك ،أو
ً
هاتفيا مع أحد ممثلي الوزارة المخصصين الستقبال حاالت االعتراضات.
بالتواصل

 -2للمتقدم والمستفيد األساسي االعتراض على أي قرار صادر بحقه أو بحق أي من تابعيه خالل
مدة ال تتجاوز (ثالثة) أشهر من تا ريخ إشعاره بأي من الوسائل المشار إليها في المادة (التاسعة
عشرة) من الضوابط.
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المادة الثالثة والعشرون:
ً
يوما من تاريخ تقديمه .وتصدر قرارات اللجنة المشار
يجب البت في االعتراض المقدم خالل (ستين)
وي َّ
بلغ المعترض بنتيجة البت
إليها في المادة (الحادية والعشرين) باألغلبية ويجب أن تكون مسببةُ .
في اعتراضه بأي من الوسائل المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من الضوابط.

الفصل السادس
(الموارد والصرف)

المادة الرابعة والعشرون:
تصرف وزارة المالية الدعم للمستفيد األساسي بشكل شهري بالتنسيق مع الوزارة.

المادة الخامسة والعشرون:
ُ -1يودع الدعم في الحساب البنكي للمستفيد األساسي.
اعتبارا من الشهر الذي صدر له قرار أهليته فيهُ ،
ً
وأبلغ به من
 -2يتلقى المستفيد األساسي الدعم
خالل أي من الوسائل المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة).
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المادة السادسة والعشرون:
يحق للمستفيد األساسي المطالبة بما لم يصرف له أو ألي من تابعيه من دعم جراء صدور قرار
بعدم أهليته الستحقاق الدعم ،أو إنقاص مقدار الدعم المستحق ،أو إيقافه ،وفي حال رأت اللجنة
المشار إليها في المادة (الحادية والعشرين) بطالن ذلك القرار؛ فيكون الصرف بأثر رجعي عن كل
داء من الشهر الذي صدر فيه القرار.
شهر ابت ً

الفصل السابع
( أحكام عامة)

المادة السابعة والعشرون:
يصدر وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ما يلزم من قرارات لتنفيذ الضوابط.

المادة الثامنة والعشرون:
ً
اعتبارا من تاريخ  2018-1-1م.
يعمل بالضوابط
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آلية احتساب مقدار الدعم

أ وال :يقصد بالعبارات واأللفاظ اآلتية – أينما وردت في هذه اآللية – المعاني الموضحة أمام كل
منها ما لم يقتض السياق خالف ذلك:
األسرة خط األساس :األسرة السعودية المكونة من (ستة) أفراد ،من اآلتي( :العائل ،وتابعين
ً
ً
عاما) .
عاما أو أكثر ،وثال ثة تابعين سنهم أقل من ثمانية عشر
سنهما ثمانية عشر
مستوى اإلنفاق الشهري :مجموع ماينفقه جميع أفراد األسرة خالل فترة شهر واحد مقابل الحصول
ً
وفقا لتعريف اإلنفاق المعتمد لدى الهيئة العامة لإلحصاء المستخدمة في
على السلع والخدمات،
مسوحات إنفاق ودخل األسرة الدوري.
ً
أخذا في االعتبار عدد التابعين
مقدار الدعم الكامل :مبلغ الدعم الشهري المخصص للمستفيد –
ً
وفقا آللية احتساب مقدار الدعم -قبل النظر إلى الدخل الشهري أو الثروة.
وسن كل منهم
معدل اإلستهالك :مستويات إستهالك محددة للبنزين ،والكهرباء ،والمياه ،التي يحسب مبلغ الدعم
بناء عليها.
ً
السعر وفق قرار (  :)95السعر الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (  )95وتاريخ 1437/3/17هـ ،لمنتجات
البنزين ،و/أو الكهرباء ،و/أو المياه.
ً
وفقا لوثيقة حوكمة تعديل أسعار منتجات
السعر الجديد :أسعار البنزين ،والكهرباء ،والمياه ،المقترحة
الطاقة والمياه ،والمعتمدة من اللجنة المالية في الديوان الملكي.
بناء على العبء النتاج عن
االستحقاق األساسي :مقدار الدعم الكامل لألسرة خط األساس ،المحدد ً
اإلصالحات االقتصادية .ويعد األساس لحساب مقدار الدعم الكامل للفرد المستقل.
حد اإلعفاء األساسي :حد الدخل الشهري أو الثروة الذي يخول األسرة خط األساس الحصول على
كامال .
مقدار الدعم
ً
الحد المانع األساسي :حد الدخل الشهري أو الثروة الذي يمنع األسرة خط األساس من الحصول على
أي دعم.
استحقاق الفرد المستقل :مقدار الدعم الكامل للفرد المستقل.
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حد اإلعفاء للفرد المستقل :حد الدخل الشهري أو الثروة الذي يخول الفرد المستقل الحصول على
كامال .
مقدار الدعم
ً
معدل التكافؤ :معدل يستخدم لتحويل االستحقاق األساسي وحد اإلعفاء األساسي إلى استحقاق
الفرد المستقل وكذلك حد اإلعفاء للفرد المستقل.
معدل التناقص :نسبة تناقص مقدار الدعم الكامل مقابل كل ريال يحصل عليه المتقدم كدخل شهري
أعلى من حد اإلعفاء من التناقص.
االستحقاق االدنى :الحد االدنى لالستحقاق الفعلي.
(أوال) من هذه اآللية ،تكون لأللفاظ والعبارات الواردة في هذه اآللية
ثانيا :فيما عدا مانص عليه البند
ً
المعاني المحددة لها في ضوابط الدعم المقدم من خالل برنامج حساب ا لمواطن.
ثالثا :يكون احتساب االستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير ،وبما ال يتجاوز مقدار االستحقاق
ً
وفقا للخطوتين اآلتيتين:
األساسي المحدد في الدورة ( )28من شهر مارس  2020م،
الخطوة األولى :تقدير العبء على األسرة خط األساس:
يكون اعتماد األسرة خط األساس بنا ًء على بيانات مسوحات الدخل واإلنفاق التي تجريها الهيئة
العامة لإلحصاء ،ويكون مستوى اإلنفاق الشهري المعتمد لقياس األثر هو إنفاق األسرة وسيطة
الدخل ،ويكون مقدار الدعم الكامل لها هو مجموع مايلي:
أ -التغير في مستوى اإلنفاق الشهري على منتجات الطاقة (البنزين،الكهرباء) والمياه:
يتم احتساب األثر المباشر الناتج عن تعديل أسعار الطاقة (البنزين ،والكهرباء) والمياه بإحتساب الفرق
ً
وفقا لمعدالت االستهالك المعتمدة – حسب السعر الجديد
في إجمالي اإلنفاق على هذه المنتجات –
ً
استنادا إلى المعادلة التالية:
والسعر وفق قرار ( ،)95وذلك
األثر المباشر لتعديل أسعار الطاقة والمياه =
[ اإلنفاق حسب السعر الجديد لمنتج البنزين ( - )RON91اإلنفاق حسب السعر وفق قرار ( )95لمنتج البنزين
(] )RON91
 [ +اإلنف اق حسب السعر الجديد لمنتج الكهرباء
 [ +اإلنفاق حسب السعر الجديد لمنتج المياه

 اإلنفاق حسب السعر وفق قرار ( )95لمنتج الكهرباء ] -اإلنفاق حسب السعر وفق قرار ( )95لمنتج المياه ]
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ب – التغير في مس توى اإلنفاق الشهري على مجموعة األغ ذية والمشروبات نتيجة لتطبيق ضريبة
القيمة المضافة :
ً
مساويا لـ %50من معدل إنفاق
يتم احتساب مقدار األثر المباشر لضريبة القيمة المضافة ،ليكون
األسرة خط األساس على مجموعة األغذية والمشروبات باستثناء المنتجات المفروض عليها ضريبة
السلع االنتقائية .ويتم االستناد إلى المعادلة التالية:
األثر المباشر لضريبة القيمة المضافة =
معدل إنفاق األسرة خط األساس على مجموعة األغذية والمشروبات* × نسبة ضريبة القيمة المضافة
*باستثناء المنتجات المفروض عليها ضريبة انتقائية

ج  -التغير في مستوى اإلنفاق الشهري على بنود ومجموعات اإلنفاق األخرى نتيجة لتعديل أسعار
منتجات الطاقة والمقابل المالي على الوافدين :
ويتم تقديره بدراسة الزيادة في اإلنفاق الشهري لأل سرة خط األساس على سلة المستهلك – باستثناء
إنفاقها على منتجات الطاقة ،والمياه ،والسلع التي تنطبق عليها الضريبة االنتقائية ،ومنتجات الرفاهية
– نتيجة لتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه وتطبيق المقابل المالي على الوافدين .وهي الزيادة في
أسعار المنتجات التي يتم تمريرها إ لى المستهلك من قبل القطاهات غير السكنية (التجارية والصناعية)،
جراء ارتفاع مصروفاتها التشغيلية .
وتحدده اللجنة بعد األخذ باالعتبارات المالية واالقتصادية المختلفة (كتحصيل اإليرادات ،والتضخ م
االعتيادي المقدر) .كما يؤخذ بعين االعتبار هيكلة المصروفات لعينة من الشركات والمؤساات في كل
قطاع ،وتقدير نسب تمرير الزيادة في األسعار منها إلى المستهلكين ،مع النظر في كفاءة اإلنتاج
والتشغيل لكل قطاع.
الخطوة الثانية :تخصيص االستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب الدخل وعدد التابعين وسنهم :
احتساب مقدار الدعم الكامل وحد اإلعفاء من التناقص :
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يتم تطبيق معدل التكافؤ على االستحقاق األساسي وحد اإلعفاء األساسي لألسرة خط األساس
بناء على الجدول التالي:
للوصول إلى استحقاق الفرد المستقل وحد اإلعفاء للفرد المستقل ً

صفة الفرد في األسرة خط

العدد

الوزن للفرد

إجمالي

العائل

1

%100

1

تابع سنه  18عام ًا أو أكثر

2

%50

1

تابع سنه أقل من  18عام ًا

3

%30

0,9

األساس

معدل التكافؤ

2,9

ليكون استحقاق الفرد المستقل وحد اإلعفاء للفرد المستقل بحسب المعادلتين التاليتين:

استحقاق الفرد المستقل =

االستحقاق األساسي
2,9

حد اإلعفاء للفرد المستقل =

حد اإلعفاء االساسي
2,9

ويتم اح تساب مقدار الدعم الكامل حسب المعادلة اآلتية:
مقدار الدعم الكامل =
[ (استحقاق الفرد المستقل) ]
ً
عاما أو أكثر × ( × )%50استحقاق الفرد المستقل) ]
( [ +عدد التابعين 18
ً
عاما × ( × )%30استحقاق الفرد المستقل) ]
( [ +عدد التابعين أقل من 18
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ً
وفقا للجدول التالي:
ويحتسب حد اإلعفاء من التناقص،

صفة الفرد
المستفيد األساسي

مقدار الدعم الكامل

االستحقاق األدنى

حد اإلعفاء من التناقص

(ريال/شهر)

(ريال/شهر)

(ريال/شهر)

 %100من استحقاق

 %100من حد اإلعفاء

الفرد المستقل

للفرد المستقل

أي تابع سنه  18عاما أو

 %50من استحقاق الفرد

أكثر

المستقل

أي تابع سنه أقل من 18

 %30من استحقاق الفرد

 %30من حد اإلعفاء

عام ًا

المستقل

للفرد المستقل

300

 %50من حد اإلعفاء
للفرد المستقل

تخصيص االستحقاق الفعلي :
بناء على الحاالة التالية :
يتم تخصيص االستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب الدخل الشهري ً
 -1في حال كان الدخل الشهري أقل من حد اإلعفاء من التناقص ،يكون االستحقاق الفعلي هو
مقدار الدعم الكامل.
 -2في حال تجاوز الدخل الشهري حد اإلعفاء من التناقص ،يتناقص االستحقاق الفعلي من مقدار
الدعم الكامل بحسب معدل التناقص المبين في المعادلة أدناه .
 -3في حال تجاوز الدخل الشهري حد اإل عفاء من التناقص وتناقص االستحقاق الفعلي إلى
مستويات أدن ى من صفر حسب معدل التناقص ،اليستحق المتقدم الدعم.

معدل التناقص =

االستحقاق األساسي
(الحد المانع األساسي  -حد اإلعفاء األساسي)

االستحقاق الفعلي* =
[ مقدار الدعم الكامل ]
(( [ )-مجموع الدخل الشهري – حد اإلعفاء من التناقص) × معدل التناقص ]
*يتم صرف االستحقاق اال دنى في حال كان االستحقاق الفعلي أقل من االستحقاق األ دنى وأ كثر من صفر
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وعليه ،يبين الجدول التالي طريقة احتساب االستحقاق الفعلي ألي متقدم للبرنامج:

صفة الفرد

مقدار الدعم

االستحقاق

حد اإلعفاء

الكامل

األدنى

من التناقص

(ريال/شهر)

(ريال/شهر)

(ريال/شهر)

 %100من

 %100من

المستفيد

استحقاق

حد اإلعفاء

األساسي

الفرد

للفرد

المستقل

المستقل

أي تابع سنه
ً
عاما أو
18
أكثر
أي تابع سنه
أقل من 18
عام ًا

 %50من
استحقاق
الفرد
المستقل
 %30من
استحقاق
الفرد
المستقل

 %50من حد
300

اإلعفاء للفرد
المستقل

معدل التناقص (هللة لكل ريال دخل شهري
يزيد على حد اإلعفاء من التناقص)

االستحقاق األساسي
(الحد المانع األساسي  -حد اإلعفاء األساسي)

 %30من حد
اإلعفاء للفرد
المستقل
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