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مقدمة

تهتــم مؤسســة الملــك خالــد ببنــاء منظومــة حمايــة اجتماعيــة متينــة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية؛ إليمانهــا بمردودهــا عــى تحقيــق النمو
االقتصــادي الشــامل ،وتوثيــق أواصــر االســتقرار االجتماعــي ،وتحقيــق
العدالــة والمســاواة للفئــات األقــل حظـ ًـا بالمجتمــع.

ما المقصود
بالحماية االجتماعية؟
شاهد
هــنــــا

ويعــد اإلنفــاق الحكومــي عــى اإلعانــات االجتماعيــة والصحــة والتعليــم
مــن أكثــر أوجــه اإلنفــاق تأثيـ ً
ـرا عــى المســتوى المعيشــي لألفــراد واألســر
فــي المجتمــع الســعودي .وقــد ألقــت جائحــة كوفيــد  19 -بثقلهــا عــى
االقتصــاد العالمــي ،وقــادت المملكــة بــكل شــجاعة جهــود االســتجابة
العالميــة للجائحــة العــام الماضــي ّإبــان ترؤســها لمجموعــة دول
العشــرين .حيــث قــادت المملكــة جهــود تقديــم عــدة مبــادرات للتخفيــف
مــن آثــار الجائحــة عــى االقتصــاد العالمــي؛ أهمهــا المبــادرة التاريخيــة
ً
فقــرا لدعــم توفيــر الحيــز المالــي لهــا
لتعليــق الديــون للــدول األكثــر
ً
محليــا ،باإلضافــة إىل حــزم تحفيزيــة بأكثــر مــن 11
للتصــدي للجائحــة
تريليــون دوالر أمريكــي ،مــع التأكيــد عــى حمايــة األســر والفئــات األقــل
ً
ّ
والعمــال والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة.
حظــا،
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ونشــهد اليــوم ظهــور أفــق جديــد لتدابيــر الحمايــة االجتماعيــة
ً
عالميــا ،مدفوعــة بإنفــاق حكومــي غيــر مســبوق كجــزء مــن
جهــود االســتجابة للجائحــة والتعافــي منهــا .وقــد تجــاوز
اإلنفــاق االجتماعــي خــال جائحــة كوفيــد  19 -اإلنفــاق
االجتماعــي خــال األزمــة االقتصاديــة (2007م 2008 -م)
بأربــع مــرات 1وارتفــع عــدد تدابيــر الحمايــة االجتماعيــة بنســبة
( )148%منــذ ديســمبر 2020م 2،حيــث أن هنــاك شــخص
مــن بيــن كل خمســة أشــخاص حــول العالــم يتلقــى منفعــة
اجتماعيــة .وأظهــرت الجائحــة محوريــة التخطيــط المالــي
الســليم لمقــدرات اإلنفــاق االجتماعــي فــي ميزانيــات الــدول،
ولــم تتوقــف المنظمــات الماليــة والتنمويــة العالميــة مــن
تقديــم التحليــات المعمقــة لتدفقــات اإلعانــات االجتماعيــة
فــي الــدول ،بــل وحتــى التقــدم بالتوصيــات الخاصــة بتضميــن
اإلنفــاق االجتماعــي ضمــن إطــار التخطيــط المالــي عــى المــدى
المتوســط .3

1
انظر توصيات صندوق النقد الدولي من خالل
تقرير المرصد المالي حول أولويات السياسة
المالية (أبريل  ،)2021ومنظمة العمل الدولية في
تقرير آفاق العمل لعام (2021م).

2
مجموعة البنك الدولي (مايو2021 ،م)،
«االستجابة لكوفيد -19من خالل الحماية
االجتماعية وتدخالت سوق العمل :مراجعة دورية
لبرامج الدول» (النسخة .)15

ً
تقييمــا للرحلــة التشــغيلية لإلعانــات
وتقــدم المؤسســة
ً
االجتماعيــة ،وتبــرز عــددا مــن التحديــات الخاصــة بتقديــم
اإلعانــات االجتماعيــة ،أهمهــا ضعــف حوكمــة مقــدار
اإلعانــات االجتماعيــة باإلضافــة إىل ضعــف التخطيــط المالــي
واالقتصــادي لإلنفــاق االجتماعــي ،وكذلــك غيــاب تحليــات
األثــر االقتصــادي والمضاعــف المالــي من اإلعانــات االجتماعية
مقارنــة بغيرهــا مــن بنــود اإلنفــاق الحكومــي ضمــن نقاشــات
السياســات الوطنيــة.

3
صندوق النقد الدولي (2021م)،
«المرصد المالي العالمي أبريل 2021م» ،صxiii .

وتتقــدم المؤسســة مــن خــال هــذه الورقــة بمقتــرح خــاص
بإحــكام التخطيــط المالــي لإلعانــات االجتماعيــة بالمملكــة،
ً
دعمــا لتحقيــق حوكمــة أفضــل وبشــكل دوري لتقديــر مبلــغ
ً
أخــذا باالعتبــار المتغيــرات االقتصاديــة
اإلعانــات االجتماعيــة
المتســارعة واآلثــار المترتبــة مــن ذلــك عــى الفــرد واألســرة
مــن ذوي الدخــل المنخفــض ،وبمــا يحقــق التــوازن واالســتدامة
الماليــة التــي تســتهدفها رؤيــة المملكــة  ،2030وبالشــكل
الــذي يــوازي التخطيــط المالــي فــي الــدول النظيــرة للمملكــة
مــن حيــث الدخــل وحجــم الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
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ونأمــل مــن خــال هــذا اإلصــدار المســاهمة في ســد فجــوات كفاية
اإلعانــات االجتماعيــة ،ودعــم الجهــود والمســاعي الوطنيــة الحثيثــة
لتلبيــة احتياجــات الفئــات األقــل حظـ ًـا ،من خــال التوصيــات التالية:

أو ً
ال:

زيــادة اإلنفــاق الحكومــي عــى اإلعانــات االجتماعيــة بقيمــة  15إىل 20
ً
ـنويا ابتــداء مــن ميزانيــة عــام 2022م ،وذلــك للتخفيــف
مليــار ريــال سـ
ً
دخــا إثــر
مــن تداعيــات ارتفــاع تكلفــة المعيشــة عــى األســر األقــل
ارتفــاع معــدالت التضخــم وزيــادة نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة
وإلغــاء بــدل غــاء المعيشــة.

ً
ثانيا:

تشكيل لجنة لحوكمة تعديل مقدار اإلعانات االجتماعية
 .1االسترشــاد بنمــوذج وآليــة عمــل لجنــة حوكمــة تعديــل أســعار
منتجــات الطاقــة والميــاه فــي إنشــاء لجنــة دائمــة تجتمــع بشــكل
دوري كل  6أشــهر ووضــع مجــال محــدد يضمــن ســقوف عليــا
ً
صعــودا أو نــزو ً
ال
ودنيــا للرفــع والخفــض بحيــث ال تتجــاوز 10%
مــع كل تعديــل.
 .2إنشــاء فــرق عمــل متخصصــة داخــل اللجنــة لدراســة أثــر
التغيــرات االقتصاديــة عــى األســر األقــل دخـ ً
ـا ،لضمــان مواكبــة
قيمــة اإلعانــات االجتماعيــة مــع تكاليــف المعيشــة والتطــورات
االقتصاديــة.
 .3تختــص اللجنــة بدراســة مقــدار جميــع اإلعانــات االجتماعيــة
الحكوميــة فــي المملكــة ،عــى أن تنســق للتكامــل مــع الجهــات
المانحــة والداعمــة غيــر الحكوميــة لتقديــم اإلعانــات االجتماعيــة.
وال تختــص اللجنــة بدراســة إصالحــات سياســات اإلعانــة
االجتماعيــة ،أو حجــم وعــدد البرامــج ،أو معاييــر االســتحقاق
واإلدارة والتظلــم والتقييــم والمتابعــة ،حيــث أن لهــذه
االختصاصــات لجــان وزاريــة قائمــة للقيــام بهــا وتنقضــي بانتهــاء
أعمالهــا.
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ً
ثالثا:

تطويــر أدوات السياســة الماليــة الخاصــة باإلنفــاق االجتماعــي فــي
المملكــة
 .1تضميــن تقديــرات لإلنفــاق االجتماعــي ضمــن إطــار تقديــرات
المــدى المتوســط للميزانيــة العامــة للدولــة؛ عــى غــرار التقديــرات
التــي يتــم رصدهــا وتحليلهــا لــكل مــن اإلنفــاق الرأســمالي
والجــاري.
 .2تبني النظام المحاســبي االجتماعي social accounting system
بمــا يدعــم تقديــم التحليــل الكمــي لإلنفــاق االجتماعــي وتقديــم
التقديــرات المســتقبلية لتطــور برامــج الحمايــة االجتماعيــة
وإصالحاتهــا.
 .3القيــام بحســاب المضاعــف المالــي لإلنفــاق الحكومي الرأســمالي
والجــاري واالجتماعــي بشــكل دوري ،لضمــان تقديــر االســتدامة
الماليــة لــكل شــكل مــن أشــكال اإلنفــاق ومــن ثــم رصــد
الميزانيــات بالشــكل الكفــؤ وتوجيــه حصــص الميزانيــة لبنــود
اإلنفــاق ذات المضاعــف المالــي والعائــد االقتصــادي األعــى.
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2

اإلعانات االجتماعية في
المملكة العربية السعودية
ما المقصود باإلعانات االجتماعية؟

اإلعانــات االجتماعيــة تعنــي التحويــات النقديــة التــي تقدمهــا الجهــات
الحكوميــة لألفــراد واألســر ،وتعــد أحــد أهــم تدابيــر الحمايــة االجتماعيــة.
وتناقــش هــذه الورقــة جميــع اإلعانــات االجتماعيــة التــي تقدمهــا
الجهــات الحكوميــة إىل األفــراد واألســر فــي المملكــة ،مثــل:

 1.3اســـتحداث نظـــم وتدابيـــر حمايـــة
اجتماعيـــة مالئمة عـــى الصعيـــد الوطني
للجميـــع ووضع حـــدود دنيا لهـــا ،وتحقيق
تغطية صحية واســـعة للفقراء والضعفاء.

 .1إعانات الضمان االجتماعي وبرامجه المساندة:

وفي عام 2020م
تحقق الهدف عىل النحو التالي:

معاش الضمان االجتماعي
البرامــج المســاندة :مثــل برنامــج المســاعدات المقطوعــة ،برنامــج

أقـــل مـــن  50%مـــن ســـكان العالـــم
يحصلـــون عـــى تغطيـــة ببرنامـــج حمايـــة
اجتماعيـــة واحـــد عـــى األقـــل.

الدعــم التكميلــي ،برنامــج ترميــم المنــازل ،برنامــج المســاعدات النقديــة
ألجــل الحقيبــة والــزي المدرســي ،برنامــج تســديد جــزء مــن فواتيــر
الكهربــاء والمــاء ،برنامــج تســديد رســوم اختبــارات القيــاس والتحصيــل
العلمــي ،برنامــج المســاعدات النقديــة ألجــل الغــذاء ،برنامــج الفــرش
والتأثيــث ،برنامــج التأميــن الصحــي ،برنامــج دعــم المشــاريع اإلنتاجيــة
الفرديــة والجماعيــة.

 85%مـــن ســـكان الدول مرتفعـــة الدخل
يحصلـــون عـــى تغطيـــة ببرنامـــج حمايـــة
اجتماعيـــة واحـــد عـــى األقل.

 .2اإلعانة المالية لذوي اإلعاقة

 78%من ســـكان المملكـــة يحصلون عىل
تغطيـــة ببرنامـــج حمايـــة اجتماعيـــة واحد
عـــى األقل.

 .3إعانات المتعطلين والباحثين عن العمل

 .4اإلعانة المالية ضمن برنامج الرعاية الصحية التأهيلية المنزلية

ّ
حمل التقرير المرجعي
لمنظمة العمل الدولية 2020

 .5مكافآت طالب الجامعات

 .6إعانات برنامج حساب المواطن
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شكل 1
الرحلة التشغيلية لتقديم اإلعانات االجتماعية في المملكة

5

الممول

 .1الميزانية العامة للدولة فيما يتعلق باإلعانات المقدمة من الحكومة
 .2المؤسسات والجمعيات غير الربحية سواء عن طريق ما يقفه الواقف بالنسبة
للمؤسسات أو ما تجمعه الجمعيات من تبرعات وزكوات.
 .3تبرعات القطاع الخاص للقطاع غير الربحي أو عن طريق برامج المسؤولية االجتماعية.

4

البنية التحتية

كل ما يتيح تقديم الخدمة للمستفيدين سواء
كانت مشاريع إنشائية كالدور أو مباني أو كانت
بنية تحتية رقمية كالمنصات اإللكترونية.

3

منظم تقديم الخدمة

الجهة المنوطة بوضع إجراءات تقديم الخدمة واإلعانة
للمستفيد والتأكد من كفاية الخدمة واإلعانة باإلضافة إىل
تنفيذ األنظمة واللوائح الصادرة بخصوص اإلعانات االجتماعية.

2

الباحث االجتماعي

الذي يقوم بالتأكد من توفر معايير االستحقاق
ومتابعة حالة المستفيد من خالل الزيارات
الميدانية باإلضافة إىل التحقق من صحة الوثائق
والبيانات التي يقدمها المستفيد ،الستكمال
المعطيات االقتصادية واالجتماعية للحالة.

1

المستفيد

متلقى اإلعانة بناء
عىل معايير وضوابط
االستحقاق.
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التحديات التشغيلية لتقديم اإلعانات االجتماعية:
وبحســب تقييــم مؤسســة الملــك خالــد ،هنــاك أربعــة تحديــات تشــغيلية
تواجــه تقديــم اإلعانــات االجتماعيــة الحكوميــة فــي المملكــة:

أو ً
ال:
ضعف القدرة المؤسسية لتقديم خدمات اإلعانة االجتماعية

تتطلــب عمليــات تقديــم اإلعانــات االجتماعيــة وجــود كادر بشــري مؤهــل
قــادر عــى التأكــد مــن اســتحقاق المســتفيد لإلعانــة االجتماعيــة من خالل
الزيــارات الميدانيــة أو مــا يعــرف بالبحــث االجتماعــي ،وبنــاء خطــة تنمويــة
تدعــم ســد االحتيــاج الفــوري للمســتفيد مــن خــال اإلعانــة االجتماعيــة،
وربطــه بالبرامــج التكميليــة التــي تدعــم تخريجه مــن حالة العــوز واالحتياج
عــى المــدى الطويــل إىل التمكيــن واإلنتــاج .ومــن المالحــظ غيــاب مهننــة
التخصصــات االجتماعيــة خــاف المهــن األخــرى كالتخصصــات الصحيــة
مــن قبــل الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة.
وتعـ ُّ
ـد ممارســة العمــل االجتماعــي مــن المهــن الحرجة التي تمــس الصحة
العامــة وتنميــة وســامة المجتمــع ،ولذلــك فــإن مزاولتهــا عالميـ ًـا تخضــع
لشــروط رقابيــة تضمــن المصلحــة العامــة .فعــى ســبيل المثــال ،تقــوم
كل واليــة مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة بتعييــن مجلــس إشــرافي
للرقابــة عــى أعمــال األخصائييــن االجتماعييــن ،وتحديــد الكفايــات
الالزمــة لهــم ،وفــرض االختبــارات المهنيــة والتعليــم المســتمر ،والترخيص
لعملهــم عــى األراضــي األمريكيــة .وتجتمــع المجالــس اإلشــرافية فــي
تجمــع وطنــي ( )Association of Social Work Boardsيضمهــا ويقــدم
األدلــة والمعاييــر االسترشــادية ،ومنهــا القانــون النموذجــي االسترشــادي
لممارســة العمــل االجتماعــي (.)Model Social Work Practice Act
وتعمــل هيئــة تنظيميــة مختصــة فــي إنجلتــرا ()Social Work England
بتنظيــم عمــل الممارســين االجتماعييــن مــن خــال أدوات التســجيل
واالعتمــاد ووضــع المعاييــر المهنيــة وممارســات التطويــر المهنــي
المســتمر ،وكذلــك ســماع التظلمــات ضــد الممارســين االجتماعييــن.
وتعمــل الهيئــة عــى ضمــان العمــل بســتة معاييــر مهنيــة تختــص بـــ:
 1تشجيع حقوق ومتانة ورفاهية األفراد واألسر والمجتمعات

 2بناء وصيانة ثقة الناس في المهنة

 3ضمان المساءلة عىل جودة الممارسات والقرارات التي يتخذها الممارسون االجتماعيون

 4التزام الممارسين االجتماعيين بالتطوير المهني المستمر

 5الممارسات اآلمنة والقائمة عىل النزاهة واالحترام المهني

 6تشجيع العمل األخالقي والبالغات عن سوء الممارسة
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وفــي المملكــة ،أدى ضعــف االهتمــام بالتخصصــات االجتماعيــة وغيــاب
هيئــة مهنيــة مختصــة بهــا إىل ضعــف الكــوادر البشــرية العاملــة فــي
المجــال االجتماعــي .وغيــاب الترخيــص والمتابعــة واالختبــارات المهنيــة
والتعليــم المســتمر .وتقــدم الهيئــة الســعودية للتخصصــات الطبية خدمات
التصنيــف لدرجــة «أخصائــي مســاعد ،أخصائــي ،أخصائــي أول ،واستشــاري»
بنــاء عــى درجــة البكالوريــوس والماجســتير والدكتــوراه فــي تخصصــات
ً
علــم االجتمــاع والخدمــة االجتماعيــة ،وعلــم النفــس ،رغــم أنــه يســتهدف
العامليــن فــي القطــاع الصحــي بشــكل رئيســي.

قرار مجلس الوزراء

رقم ( )673وتاريخ 1442/11/12هـ
أو ً
ال :إنشـــاء وحـــدة إداريـــة فـــي
وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة
االجــتــمــاعـــيـــــة بـــاســـــم (وحــــــدة
التخـصــصـــــات االجـتــمـاعـيــــة).

وقــد صــدر مؤخـ ً
ـرا قــرار مجلس الوزراء بإنشــاء وحــدة إدارية فــي وزارة الموارد
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة باســم «وحــدة التخصصــات االجتماعيــة»
تســتهدف تنظيــم وضبــط العمــل االجتماعــي للممارســين المهنييــن مــن
خــال إصــدار التراخيــص للممارســين ،وإعــداد اختبــارات التراخيــص ،وحصــر
الممارســين المهنييــن فــي مجــال الرعايــة االجتماعيــة .ومــا زالت الوحــدة قيد
التأســيس ،ولكنهــا تعــد مــن حيــث مســتواها التنظيمــي أقــل مــن الهيئــات
المهنيــة للتخصصــات األخــرى مثــل التخصصــات الصحيــة ،والهندســة،
والمحامــاة ،والمراجعيــن والمحاســبين ،وغيرهــا مــن التخصصــات والمهــن
التــي تأسســت لهــا هيئــات مهنيــة متخصصــة.

ً
ثانيـــا :تكـــون مهمـــات واختصاصات
الوحـــدة اإلداريـــة الـــواردة فـــي البند
(أو ً
ال) مـــن هـــذا القـــرار مـــا يلي:

 .1اقتراح األســـس والمعايير لمزاولة المهن
االجتماعيـــة ،والرفـــع بهـــا إىل صاحـــب
الصالحيـــة للموافقـــة عليها.
 .2التنســـيق مع القطاعات التعليمية فيما
يخص التخصصـــات االجتماعيـــة وذلك
فـــي إطـــار السياســـة العامـــة للتعليم،
وتطويـــر القـــوى العاملة فـــي المجاالت
ا ال جتما عية .
 .3دراســـة طلبات الترخيـــص للتخصصات
االجتماعيـــة ،والرفع بمرئياتها إىل صاحب
الصالحية إلصـــدار الرخص المهنية لتلك
التخصصات.
 .4تقويـــم المؤهالت االجتماعيـــة المهنية
بالتنســـيق مع الجهـــات ذات العالقة.
 .5تشـــجيع إعـــداد البحـــوث العلميـــة
االجتماعيـــة ودعـمـهــــا.

ويعــد مــن التحديــات المؤسســية كذلــك ضعــف التنســيق بيــن الجهــات
المقدمــة لإلعانــات االجتماعيــة ،ســواء كانــت جهــات حكوميــة فيمــا بينهــا،
أو بينهــا وبيــن الجهــات غيــر الحكوميــة المقدمــة لإلعانــات االجتماعيــة .ويعد
التنســيق ضروريـ ًـا ليــس فقــط مــن بــاب التكامــل ،ولكــن مــن بــاب التأكــد من
كفــاءة اإلعانــات االجتماعيــة وأثرهــا عــى المســتفيدين وتفــادي االنتفــاع
المــزدوج أو الهــدر.
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ً
ثانيا:
صعوبة تقصي كفاءة استهداف اإلعانات االجتماعية
قامــت مؤسســة الملــك خالــد بمناقشــة أهميــة وضــع معاييــر واضحــة
ً
حظــا بنــاء عــى تبنــي منهجيــة خــط الفقــر
الســتهداف الفئــات األقــل
النســبي فــي إصــدار ســابق (انظــر دراســة تطويــر منظومــة الدعــم
الحكومــي) .ونشــيد بالجهــود الحثيثــة التــي رافقــت تطويــر نظــام الضمان
االجتماعــي الجديــد والئحتــه التنفيذيــة ،ونقلــه مــن االعتمــاد عــى الفئوية
فــي تحديــد المســتحقين إىل االعتمــاد عــى الدخــل والتحقــق واختبــار
المــاءة الماليــة للمســتفيد ( .)means-testedويعــد غيــاب اإلعــان
عــن خــط الفقــر مــن التحديــات الكبيــرة أمــام جميــع مقدمــي اإلعانــات
االجتماعيــة الحكومييــن وغيــر الحكومييــن ،بســبب غياب منهجيــة تحديد
المســتحقين للدعــم والتــي أدت لتفــاوت معاييــر وضوابــط االســتحقاق.

دراسة تطوير
منظومة الدعم الحكومي
ّ
حــمـل
هــنــــا

باإلضافــة إىل ّ
أن غيــاب المســوحات الدوريــة االجتماعيــة واالقتصاديــة
الخاصــة باألســرة يحــد مــن القــدرة عىل تقصــي أوجــه العوز والالمســاواة
فــي المجتمــع الســعودي مــن قبــل مقدمــي برامــج الدعــم الحكومييــن
وغيــر الحكومييــن ،ويشــكل صعوبــة فــي تحديــد االحتياجــات التنمويــة.
وعــى وجــه الخصــوص ،الزال هنــاك فجــوة بيانــات نرصدهــا فيمــا يلــي:

اإلفصــاح عــن البيانــات التفصيليــة لــكل مــن مســح دخــل وإنفــاق
األســرة ،ومســح القــوى العاملــة ،عــى مســتوى مناطــق المملكــة
والمتغيــرات والخصائــص الســكانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة:
الجنــس ،الجنســية ،الفئــات العمريــة ،المنطقــة اإلداريــة ،حالــة
اإلعاقــة ،فئــات الدخــل.

تطويــر مســح دخــل وإنفــاق األســرة بمــا يضمــن تغطيــة بيانــات
ثــروة األســرة ،وعــدم االكتفــاء بالدخــل واإلنفــاق.
تراجــع المؤشــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة عــى مســتوى
المــدن ،الســيما مؤشــرات الفقــر الحضــري الصــادرة عــن المراصــد
الحضريــة فــي مناطــق المملكــة المختلفــة ،والتــي تشــمل :نســبة
األســر الفقيــرة ،نســبة األســر التــي تعيلهــا امــرأة ،متوســطات
الدخــل واإلنفــاق ،توزيــع الدخــل لألســر ،ونســبة إيجــار المســكن
مــن الدخــل.

الحاجــة إلصــدار مســح اســتخدام الوقــت ()Time-use survey
ً
دخــا مقارنــة
لتتبــع نمــط حيــاة األســرة ،الســيما األســرة األقــل
بباقــي فئــات المجتمــع.

الحاجــة إلصــدار مســح التعــرض للعنــف ()Victimization Survey
لقيــاس مــدى تفشــي الظاهــرة بيــن فئــات الدخــل المختلفــة.
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ً
ً
كبيــرا أمــام بنــاء السياســات
تحديــا
ويشــكل نقــص هــذه البيانــات
والبرامــج المبنيــة عــى األدلــة والبراهيــن ،باإلضافــة إىل الحــد مــن قــدرة
اســتهداف الفئــات المســتحقة للدعــم باإلعانــات والبرامــج االجتماعيــة
التــي تســاهم فــي تمكينهــم االقتصــادي واالجتماعــي.

ً
ثالثا:
الحاجة لحوكمة تحديد مقدار اإلعانات االجتماعية
لقيــت منظومــة الحمايــة االجتماعيــة فــي المملكــة فــي الخمــس
ســنوات الماضيــة الكثيــر مــن اإلصالحــات التــي تتعلــق بتطويــر األنظمــة
والتشــريعات ذات العالقــة:
اســتحداث برنامــج حســاب المواطــن لمواجهــة تداعيــات
ً
ســابقا
اإلصالحــات االقتصاديــة لبرنامــج تحقيــق التــوازن المالــي
ً
حاليــا)
(برنامــج االســتدامة الماليــة

الموافقــة عــى التنظيــم الجديــد إلعانــة البحــث عــن العمــل (حافــز)
وتعديــل شــروط االســتحقاق ومقــدار اإلعانــة مــع ربــط المســتفيد
ببرامــج التطويــر والتدريــب التابعــة لصنــدوق تنميــة المــوارد
البشــرية وبمــا يضمــن تحفيــز المنضميــن للبرنامــج عــى البحــث
عــن العمــل وإنهــاء االتكاليــة عــى اإلعانــة

إصــدار نظــام جديــد للضمــان االجتماعــي والئحتــه التنفيذيــة ال
يعتمــد عــى الفئويــة ويتأكــد مــن االســتحقاق مــن خــال عمليــات
البحــث االجتماعــي
دمــج المؤسســة العامــة للتقاعــد بالمؤسســة العامــة للتأمينــات
االجتماعيــة بمــا يدعــم زيــادة الكفــاءة التشــغيلية والماليــة

ولكــن الزال هنــاك حاجــة للنظــر فــي أســس ومحــددات تقديــر اإلعانــة
االجتماعيــة فــي ظــل غيــاب خــط فقــر وطنــي ،وضعــف المؤشــرات
اإلحصائيــة االجتماعيــة ،وبشــكل دوري يضمــن األخــذ فــي الحســبان
متابعــة تطــورات االقتصــاد الوطنــي وتبعاتهــا االقتصاديــة عــى فئــات
الدخــل المنخفــض ،كارتفــاع مؤشــر تكلفــة المعيشــة ،وزيــادة ضرائــب
االســتهالك ،والمشــاركة االقتصاديــة لهــذه الفئــات .ويشــير البنــك
الدولــي مــن خــال مراجعتــه المســتمرة ألنظمــة الحمايــة االجتماعيــة
حــول العالــم ،بـ ّ
ـأن حوكمــة برامــج الدعــم واإلعانــات وتقديــم الخدمــات
بيــن الجهــات المقدمــة لهــذه الخدمــات واإلعانــات تشــكل أبــرز تحديــات
4
تطويــر منظومــة الحمايــة االجتماعيــة فــي الــدول.

اإلعانات االجتماعية

4
مجموعة البنك الدولي (2012م)،
«القواعد ،األدوار ،والضوابط :حوكمة الحماية
االجتماعية مع تطبيقاتها عىل اإلعانات
االجتماعية» ،ص.1 .
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ً
رابعا:
ضعف التخطيط المالي واالقتصادي لإلنفاق االجتماعي

تعــرف أكثــر عــى تاريــخ اإلنفــاق
االجتماعــي فــي المملكــة خــال
الـــ 35ســنة الماضيــة ،فــي إصــدار
مؤسســة الملــك خالــد الســابق:

تعــد اإلعانــات االجتماعيــة مــن أهــم مصــارف اإلنفــاق االجتماعــي فــي
المملكــة .ولدواعــي وأغــراض هــذا البحــث ،يُ قصــد باإلنفــاق االجتماعــي
ّ
المبوب
اإلنفــاق الجــاري والرأســمالي عــى اإلعانــات االجتماعيــة والصحــة؛
فــي ميزانيــة الدولــة تحــت بنــد نفقــات الصحــة والتنميــة االجتماعيــة.

اإلنفــاق االجتماعــي وضرائــب
االســتهالك لعــام 2017م

وقــد خطــت المملكــة خطــوات كبيــرة فــي متابعــة نمــو اإلنفــاق
االجتماعــي مــن خــال تضميــن ميزانيــة المملكــة ألول مــرة فــي عــام
 2019م لفصــل خــاص بتعزيــز اإلنفــاق االجتماعــي عــى المدى المتوســط
لضمــان تحقيــق المــردود االجتماعــي األعــى والعائــد اإليجابــي المباشــر
عــى المواطــن .وهــو مــا اســتطاعت حكومــة المملكــة خــال األعــوام
الماضيــة تحقيقــه ،حيــث ارتفعــت مخصصــات اإلنفــاق االجتماعــي
6
للمملكــة مــن ( )120مليــار ريــال 5فــي عــام 2017م إىل ( )175مليــار ريــال
ً
قائمــا فيمــا يتعلــق بإصــدار
فــي عــام 2021م .ولكــن الزال التحــدي
المؤشــرات االقتصاديــة الخاصــة بالمضاعــف المالــي لإلنفــاق االجتماعي
فــي المملكــة ومقارنتهــا باإلنفــاق الحكومــي الجــاري والرأســمالي.

ّ
حــمـل
هــنــــا

5

6
البنك المركزي السعودي (2020م)
«اإلحصاءات السنوية» ،جدول رقم ()1ب.
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رسم بياني 1
اإلنفاق االجتماعي في المملكة خالل األربعة سنوات الماضية
(تقديرات الميزانية السنوية للدولة بمليارات الرياالت)
200

175

تعزيز اإلنفاق االجتماعي

172
167

147

تســــتهدف الحكومــــة فــــي ميزانيـة
2019م وعلــــى المــــدى المتوســــط
ضمــــان تحقيـق المــــردود االجتماعي
األعـــى بتعزيــــز اإلنفـــاق االجتماعـــي
الــــذي يحقـق أفضــــل عائــــد إيجابـي
مباشــــر علــــى المواطــــن ،مــــن خالل
تطويــــر آليــــات الدعـم واســــتهدافه
للمسـتحقين الفعلييـن لــه ،وتحســين
مســـــتوى الخدمـــــات الحكوميـــــة
الموجهـــــة للمواطـــــن .وفـــــي هــذا
اإلطـــار ،ستســـــتمر الحكومـــــة فـــــي
تنفيـــــذ برنامـــــج حســـــاب المواطــن
وتطويــره مــن خـــــال برنامــج حمايــة
اجتماعيـــــة شــامل كمظلــة يتــم مــن
خاللها تقديـــــم الدعـــــم الحكومـــــي
للمســتحقين مــن األسر والمواطنيــن،
بحيـــــث يشـــــمل اإلنفـــاق االجتماعي
علـــــى برامـــــج اإلعانـــات والمنـــــح
والمنافـــــع االجتماعيـــة ،ومواصلـــــة
اإلنفاق علـــــى القطاعـــــات الخدميــة
الرئيسيـــــة مثــل الصحـــــة والتعليــم
واإلســـكان والخدمـــــات البلديـــــة،
وكذلــك تحســين وتحديــث الخدمــات
الحكوميـــــة المســــتهدفة لقطاعـات
معينــــة مثــــل برامــــج دعــــم المــــرأة
العاملـة وتحفيــــز الباحثيـن عـن عمـل
(مثــل :طاقـــــات ،حافـــــز ،ســاند).
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3

العائد المالي
من اإلنفاق االجتماعي

ما هو العائد المالي من اإلنفاق االجتماعي؟
يهتــم صنــاع القــرار وراســموا السياســات الماليــة حــول العالم باحتســاب
المضاعــف المالــي مــن اإلنفــاق الحكومــي ( )fiscal multipliersلمتابعــة
تأثيــر اإلنفــاق الحكومــي عــى الناتــج المحلي اإلجمالــي (وخصوصـ ًـا الناتج
المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي فــي الســياق الســعودي) .وتتوافــق أغلــب
الدراســات حــول العالــم فــي اســتنتاجها بــأن اإلنفــاق الجــاري (وخصوصـ ًـا
ً
دخال)
ذلــك المقــدم مــن خــال اإلعانــات النقديــة إىل األفراد واألســر األقــل
يقــدم مضاعفـ ًـا ماليـ ًـا أعــى مــن اإلنفــاق الرأســمالي عــى المــدى القصيــر.
ّ
فــإن المضاعــف المالــي مــن اإلنفــاق الرأســمالي
ومــع مــرور الوقــت،
يتزايــد ليأخــذ األفضليــة عــى المــدى الطويــل.
ويعــد االهتمــام بدراســة المضاعفــات الماليــة عــى المدييــن القصيــر
َّ
مهميــن لمســاعدة صانــع القــرار عــى توجيــه المــوارد نحــو
والطويــل
ً
أفضــل بنــود اإلنفــاق مضاعفــا واقتنــاص أفضــل العوائــد االقتصاديــة
ً
خصوصــا فــي فتــرة األزمــات أو
واالجتماعيــة مــن اإلنفــاق الحكومــي،
الركــود االقتصــادي ،كتلــك التــي يخــرج منهــا العالــم خــال فتــرة التعافــي
مــن جائحــة كوفيــد  .19 -وتقــدم هــذه الورقــة ملخصـ ًـا لألدلــة العلميــة
والبراهيــن (عــى المســتوى العالمــي والمحلــي) ،التــي توضــح أفضليــة
اإلنفــاق الحكومــي عــى الحمايــة االجتماعيــة والصحــة.
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كمــا ُتشــير أحــدث الدراســات الدوليــة إىل ّ
أن اإلعانــات االجتماعيــة النقدية
7
هــي أســرع وســيلة لتقديــم مضاعــف مالــي عــى المــدى القصيــر  .كمــا
تبــرز اإلعانــات االجتماعيــة كتدخــل مناســب فــي الظــروف الحرجــة وعنــد
االســتجابة لألزمــات االقتصاديــة .حيــث قامــت العديــد مــن دول العالــم
(وخصوصـ ًـا الــدول المتقدمــة ودول مجموعــة العشــرين) بتقديــم حــزم
تحفيزيــة لألســر واألفــراد مــن خــال اإلعانــات النقديــة لضمــان قــدرة
المواطنيــن عــى الصمــود أمــام الجائحــة وتبعاتهــا االقتصاديــة وكذلــك
اســتيعاب الصدمــة الماليــة الناتجــة عــن فقــدان األســر لمصــادر دخلهــا.
ومــن المتوقــع أن تســاعد هــذه التدخــات المبكــرة فــي تســارع التعافــي
االقتصــادي فــي الــدول التــي قامــت بتســخير اإلعانــات النقديــة كوســيلة
رئيســية للتصــدي للتبعــات االقتصاديــة لجائحــة كوفيــد .19 -

7
المعهد النيوزلندي للدراسات االقتصادية
(2020م) ،ورقة «المسح العلمي ألدبيات التأثير
االقتصادي من اإلنفاق عىل الحماية االجتماعية»،
ص.6

8
المجلة العلمية األمريكية لالقتصاد (2016م)،
«اإلعانات النقدية واالقتصاد الكلي :تأثيرات
زيادة منافع الضمان االجتماعية»

وتوصلــت دراســة عــن فتــرة ممتــدة ألكثــر مــن أربعيــن عامـ ًـا فــي الواليــات
المتحــدة األمريكيــة عــن تحقيــق اإلعانــات االجتماعيــة لتأثيــر إيجابــي
فــوري وكبيــر ومعنــوي عــى مســتويات االســتهالك األســري ،وخصوصـ ًـا
الســلع المعمــرة .8كمــا وجــدت دراســة أخــرى عــن فتــرة ممتــدة لخمــس
ً
عامــا فــي مجموعــة مــن دول منظمــة التعــاون االقتصــادي
وعشــرين
توســعي يصــل إىل نمــو الناتــج
والتنميــة ( )OECDمضاعــف مالــي
ُ
المحلــي اإلجمالــي بقيمــة ( )%0.6مــع كل زيــادة فــي اإلنفــاق االجتماعــي
الحكومــي تعــادل ( )%1مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي .9كمــا الحظــت
دراســة حديثــة لالتحــاد الدولــي للنقابــات ( )ITUCزيــادة بيــن ()%0.7
و( )%1.9فــي الناتــج المحــل اإلجمالــي مــع كل زيــادة فــي اســتثمارات
الحمايــة االجتماعيــة بقيمــة تعــادل ( )%1مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي
فــي ثمــان دول ناميــة .كمــا رادف ذلــك عوائــد اقتصاديــة إيجابيــة أخــرى
فــي خلــق الوظائــف ،وزيــادة إيــرادات الضرائــب الحكوميــة ،وانخفــاض
الفقــر ،وتقليــل حواجــز مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل.10

9
معهد الدراسات المالية (2012م)« ،تأثيرات
اإلنفاق االجتماعي عىل الحركة االقتصادية :األدلة
العلمية من مجموعة دول (»)OECD

10
االتحاد الدولي للنقابات العمالية (2021م)،
«االستثمارات في الحماية االجتماعية وآثارها
عىل النمو االقتصادي» ،ص.8.

ويعــود ســبب المضاعــف المالــي الســريع واإليجابــي مــن اإلنفــاق عــى
اإلعانــات النقديــة إىل أنهــا عــادة مــا تتجــه إىل مواطنيــن وأســر تميــل إىل
إنفــاق دخلهــا بشــكل ســريع (نتيجــة الحاجــة لالســتهالك وعزوفهــم عــن
ّ
فــإن ذلــك يــؤدي بالضــرورة إىل إعــادة
االدخــار أو االســتثمار) ،وبالتالــي
ضــخ األمــول فــي االقتصــاد مــن خــال ســيولة شــرائية فوريــة .ويتفــق
ذلــك مــع النظريــة االقتصاديــة التــي تتوقــع زيــادة المضاعــف المالــي
مــع تزايــد الميــل الحــدي لالســتهالك (بســبب الضــخ) ،ونقــص المضاعــف
المالــي مــع تزايــد الميــل الحــدي لالدخــار (بســبب التســرب).

العائد المالي من اإلنفاق االجتماعي
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رسم بياني 2
معدل دقة استهداف اإلعانات الحكومية للفئات األعىل استهالكاً
الدول المتقدمة

بالنسبة إىل مجموع اإلعانات االجتماعية

الدول الناشئة
%80
%70
%60

%45

%50

المملكة العربية السعودية

%40
%30
%20
%10

المصدر:
ورقة عمل «المضاعف المالي من اإلعانات
االجتماعية في الدول النامية والمتقدمة»
البنك الدولي 2021 -م

ولذلــك ،فــإن الــدول الناميــة تتمتــع بمضاعفــات ماليــة أعــى نتيجــة
اإلعانــات النقديــة (بســبب ميــل نســبة أكبــر مــن المواطنيــن لالســتهالك)
مقابــل مضاعفــات ماليــة أقــل نتيجــة اإلعانــات النقديــة فــي الــدول
المتقدمــة (بســبب ميــل نســبة أكبــر مــن المواطنيــن لالســتثمار واالدخــار).
وتزيــد المضاعفــات الماليــة مــع تحســن اســتهداف اإلعانــات النقديــة
ً
للفئــات األقــل دخـ ً
ـتهالكا بالنســبة إىل دخلهــا) .ويمكــن أن
ـا (األكثــر اسـ
ّ
نقــدر أن المملكــة العربيــة الســعودية تتمتــع بمضاعــف مالــي مرتفــع
مــن اإلعانــات النقديــة مقارنــة بالــدول المتقدمــة ،بســبب أن أكثــر
مــن نصــف الســكان يميلــون الســتهالك كامــل دخلهــم .كمــا تصــل
ً 11
( )%45.3مــن اإلعانــات النقديــة إىل الفئــة األعــى اســتهالكا.

11
مجموعة البنك الدولي (2021م) ،ورقة عمل
«المضاعف المالي من اإلعانات االجتماعية في
الدول النامية والمتقدمة» ،ص.40.

18
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رسم بياني 3
ً
نسبة األفراد األعىل استهالكا من السكان في الدول
الدول المتقدمة

بالنسبة إىل مجموع السكان البالغين

الدول الناشئة
%80
%70
%60

%52

المملكة العربية السعودية

%50
%40
%30
%20
%10

المصدر:
ورقة عمل «المضاعف المالي من اإلعانات
االجتماعية في الدول النامية والمتقدمة»
البنك الدولي 2021 -م

ّ
بــأن أكثــر مــن نصــف ســكان المملكــة
ويظهــر الرســم البيانــي أعــاه
ً
اســتهالكا ( )%52بالرغــم مــن ضعــف
يعــدون مــن فئــة األعــى
ّ
فــإن مــن المتوقــع أن تتمتــع المملكــة
أداء االســتهداف ،وبالتالــي
بمضاعفــات ماليــة مرتفعــة ومالئمــة كأداة سياســة ماليــة ناجحــة عــى
المــدى القصيــر والمتوســط لالســتجابة لألزمــات االقتصاديــة.

العائد المالي من اإلنفاق االجتماعي
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العائد عىل اإلنفاق االجتماعي بالمملكة العربية السعودية
ولتقديــر مضاعفــات اإلنفــاق االجتماعــي فــي المملكة مقارنة بمجمــوع اإلنفاق
الحكومــي الجــاري والرأســمالي ،يمكــن اســتعراض أبــرز الدراســات المعــدة عــن
المملكــة حــول هــذا الموضــوع ،والتــي اســتعرضتها بشــكل شــامل دراســة
«مراجعــات فــي المضاعفــات الماليــة للمملكــة العربيــة الســعودية» لمعالــي
الدكتــور ماجــد المنيــف والدكتــور فخــري حاســانوف الصــادرة عــن مركــز الملك
عبــد اللــه للدراســات والبحــوث البتروليــة ( )KAPSARCخــال عــام 2020م.
وتلخــص الرســوم البيانيــة التاليــة تلــك الدراســات التــي يمكــن مقارنتهــا
بالتقديــرات األحــدث التــي قدمهــا الباحثــان .حيــث اســتنتجت الدراســة التــي
غطــت فتــرة أكثــر مــن خمــس وثالثيــن عامـ ًـا أن اإلنفــاق الحكومــي الســعودي
عــى البنــود الجاريــة يكــون أكبــر عــى المــدى القصيــر وأصغــر عــى المــدى
الطويــل (وهــو مــا يتفــق مــع االتجاهــات الدوليــة) .كمــا اســتنتج الباحثــان أن
مضاعــف اإلنفــاق عــى البنــود الرأســمالية أصغــر عــى المــدى القصيــر وأكبــر
عــى المــدى الطويــل (وهــو مــا يتفــق كذلــك مــع االتجاهــات الدوليــة).
وبشــكل عــام ،فــإن مضاعــف اإلنفــاق الحكومــي الســعودي يقــف عنــد ()0.11
عــى المــدى القصيــر و( )0.41عــى المــدى الطويــل ،وعــادة ما يكــون أعىل خالل
فتــرات االنكمــاش االقتصــادي وضئيــل أثنــاء فتــرات التوســع االقتصــادي.12
ممــا يجعــل فتــرة التعافــي االقتصــادي لمرحلــة مــا بعــد جائحــة كوفيــد 19 -
فرصــة مناســبة لحمايــة وزيــادة المخصصــات الماليــة لبنــود اإلعانــات النقديــة
واقتنــاص مضاعفاتهــا.

12
د .ماجد المنيف و د .فخري حاسانوف (2020م)،
دراسة «مراجعات في المضاعفات المالية
للمملكة العربية السعودية»،
كابسارك .2020

وأظهــرت أغلــب الدراســات تفــوق المضاعــف المالــي لإلنفــاق الرأســمالي
عــى المــدى الطويــل وتفــوق مضاعــف اإلنفــاق الجــاري عــى المــدى القصيــر.
وتظهــر إحــدى الدراســات تفــوق المضاعــف المالــي لإلنفــاق االجتماعــي عــى
المدييــن القصيــر والطويــل .وفيمــا يلــي ملخــص لمقارنــة تقديــرات المضاعف
المالــي لإلنفــاق الحكومــي الجــاري والرأســمالي واالجتماعــي:
نوع اإلنفاق الحكومي
المدى القصير

اإلنفاق الرأسمالي
اإلنفاق الجاري

20
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رسم بياني 4
مقارنة جميع التقديرات المنشورة لمضاعف اإلنفاق الرأسمالي والجاري واالجتماعي في المملكة
اإلنفاق الجاري

اإلنفاق عىل التنمية االجتماعية والصحة

اإلنفاق الرأسمالي

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

00
 4سنوات

 3سنوات

سنتين

سنه

تشمل تقديرات معالي د .المنيف وحسنوف ( ،)2020وتقديرات هرمت وبنالغا ( ،)2018وتقديرات
صندوق النقد الدولي ( 2017و ،)2016وتقديرات إسبيونزا وسنهاجي ( )2011للمدى القصير والطويل
المصدر:
دراسة «مراجعات في المضاعفات المالية للمملكة العربية السعودية»
لمعالي د .ماجد المنيف ود .فخري حاسانوف ،كابسارك  .2020جدول
رقم ( 1ص )8وجدول رقم ( 3ص.)16
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أمــا فيمــا يتعلــق بــأداء المضاعفــات الماليــة عــى المدييــن القصيــر
والطويــل ،فتؤكــد الدراســات تفــوق المضاعــف المالــي لإلنفــاق
االجتماعــي عــى المــدى القصيــر واســتمرار ارتفاعــه عــى المــدى الطويــل:
رسم بياني 5
مقارنة تقديرات دراسة  KAPSARCلمضاعف اإلنفاق الرأسمالي والجاري مع دراسة  IJEBRلإلنفاق االجتماعي بالمملكة
اإلنفاق الجاري

اإلنفاق عىل التنمية االجتماعية والصحة

اإلنفاق الرأسمالي

1.0
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 4سنوات

 3سنوات

سنتين

سنه

المصدر:
دراســة المنيــف وحســنوف ( ،)KAPSARC 2020ودراســة هرمــت وبنالغــا ( )IJEBR 2018مــع مالحظــة تأخــر المــدى القصيــر
والطويــل لتقديــرات اإلنفــاق االجتماعــي بســنة كاملــة ،وهــو مــا يشــير إىل أنهــا قــد تكــون فــي الحقيقــة أعــى عنــد تكافــؤ الســنوات.
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0.1

ومــن المتعــارف عليــه عالميـ ًـا انخفــاض المضاعــف المالــي لإلنفــاق
االجتماعــي عــى المــدى الطويــل ،ولكــن تشــير دراســة ( )IJEBRإىل
أنــه وبالرغــم مــن تراجــع المضاعــف المالــي لإلنفــاق االجتماعــي
عــى المــدى الطويــل إال أنــه مــازال مرتفعـ ًـا عــن مضاعفــات اإلنفــاق
الرأســمالي بـــ( )0.21نقطــة واإلنفــاق الجاري بـــ( )0.32نقطــة .ويمكن
مقارنــة ذلــك بالمضاعــف المالــي لمجمــوع اإلنفــاق الحكومــي عنــد
( )0.11فــي المــدى القصيــر و( )0.41فــي المــدى البعيــد كمــا فــي
دراســة (.)KAPSARC

13
المصدر:
المركز النيوزلندي لألبحاث االقتصادية (يوليو،
2020م)« ،مسح األدبيات الخاصة باألثر
االقتصادي من اإلنفاق عىل الحماية االجتماعية»،
ص .7

ّ
بــأن قيمــة
وتجــدر اإلشــارة كذلــك ،إىل أن الدراســات أظهــرت
التحفيــز االقتصــادي مــن اإلعانــات االجتماعيــة تتجــاوز أثــر تقليــص
الضرائــب فــي كثيــر مــن الــدول ،وخاصــة فــي وقــت األزمــات .وعــى
ســبيل المثــال ،أظهــرت إحــدى دراســات المقارنــة فــي الواليــات
ً
ـردودا اقتصاديـ ًـا أفضــل
المتحــدة أن اإلعانــات االجتماعيــة قدمــت مـ
13
مــن خفــض الضرائــب أثنــاء األزمــة الماليــة العالميــة.

العائد المالي من اإلنفاق االجتماعي

23

4

دور اإلنفاق االجتماعي
في التصدي لألزمات

نظرة عالمية عىل دور اإلنفاق االجتماعي في وقت األزمات
لإلنفــاق االجتماعــي دور مهــم فــي تخفيــف التداعيــات االقتصاديــة عــى
المواطنيــن أثنــاء األزمــات ،ألنــه يدعــم فــي المقــام األول تحفيــز النشــاط
االقتصــادي وعمليــات البيــع والشــراء عبــر زيــادة نســبة إنفــاق األســر.
ُ
وتجمــع الدراســات واألبحــاث عــى األثــر الممتــد لإلنفــاق االجتماعــي فــي
توفيــر االســتقرار والتــوازن المالــي للــدول فــي وقــت األزمــات االقتصادية.
فعــى ســبيل المثــال ،تشــير دراســات منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة ( )OECDومنظمــة العمــل الدوليــة ( )ILOالمتعلقــة بأثــر
اإلنفــاق االجتماعــي عــى تخفيــف تداعيــات األزمــة الماليــة العالميــة فــي
2008م ،إىل قيــام نفقــات اإلعانــات االجتماعيــة وبرامــج ســوق العمــل
بالمســاهمة فــي اســتقرار النمــو االقتصــادي للــدول ،باإلضافــة إىل
تخفيــف التبعــات االقتصاديــة عــى الفئــات الهشــة.14

14
المصدر:
منظمة العمل الدولية (أكتوبر2020 ،م)« ،تمويل
فجوات الحماية االجتماعية :تقديرات عالمية
واستراتيجيات للدول النامية في ظل جائحة
كوفيد  19 -وما بعدها».

وبالنظــر إىل دور اإلنفــاق االجتماعــي فــي جائحة كورونا عــى وجه التحديد،
فنجــد بـ ّ
ـأن العديــد مــن الــدول لجــأت إىل زيــادة إنفاقهــا االجتماعي بشــكل
ملحــوظ عــى النحــو التالي:
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3,333

16 15

برنامج
إجمالــي تدابيــر الحمايــة االجتماعيــة مــا بيــن مــارس ومايــو
15
مــن 2020م فــي  222دولــة حــول العالــم

المصدر:
مجموعة البنك الدولي (مايو2021 ،م)،
«االستجابة لكوفيد -19من خالل الحماية
االجتماعية وتدخالت سوق العمل :مراجعة دورية
لبرامج الدول» (النسخة .)15

%55

نسبة اإلعانات االجتماعية
وهــي تشــكل الحصة األكبــر من تدابيــر الحمايــة االجتماعية
ً 16
مــن إجمالــي تدابيــر الحماية االجتماعيــة عالميا

رسم بياني 6
تفاصيل برامج الحماية االجتماعية ضمن جهود االستجابة للجائحة بحسب مجموعة الدخل للدول 2020م
اإلعانات االجتماعية

برامج التأمين االجتماعي

%24
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برامج سوق العمل
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%29
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%26
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المرتفع

دور اإلنفاق االجتماعي في التصدي لألزمات

25

 | 4دور اإلنفاق االجتماعي في التصدي لألزمات

17
المصدر:
مجموعة البنك الدولي (مايو2021 ،م)،
«االستجابة لكوفيد -19من خالل الحماية
االجتماعية وتدخالت سوق العمل :مراجعة دورية
لبرامج الدول» (النسخة .)15

782

برنامج إعانة اجتماعية
حــول العالــم حاليـ ًـا ،تقــدر قيمتهــا بـــ 2.4بليــون دوالر ،يســتفيد

منهــا أكثــر مــن  1,5بليــون شــخص فــي عالمنــا اليــوم.

17

رسم بياني 7
أكثر عشر برامج إعانات اجتماعية تغطية للمستفيدين حول العالم
(بماليين السكان)
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100.9
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(برنامج الدعم الطارئ)
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(اإلعانة الشاملة لمرة واحدة)

اندونيسيا

(برنامج اإلعانات المباشرة للقرى)

اندونيسيا

(برنامج اإلعانات االجتماعية)

51.6
42.5
34.7

المصدر:
مجموعة البنك الدولي (مايو2021 ،م)،
«االستجابة لكوفيد -19من خالل الحماية االجتماعية وتدخالت سوق العمل :مراجعة دورية لبرامج الدول» (النسخة .)15
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%2

ً
عالميا
معدل اإلنفاق االجتماعي

مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي حســب تقديــرات البنــك الدولــي ،وقــد
شــهد اإلنفــاق االجتماعــي خــال جائحــة كوفيــد  19 -ارتفاعـ ًـا تاريخيـ ًـا غيــر
ً
ـبوقا تجــاوز اإلنفــاق االجتماعــي خــال األزمــة االقتصاديــة العالميــة
مسـ
فــي 2008م بأكثــر مــن  4مــرات؛ حيــث يقــدر حجــم اإلنفــاق االجتماعــي
منــذ ديســمبر 2020م عنــد  2,9تريليــون دوالر ،مــا يمثــل  3%مــن الناتــج
المحلــي اإلجمالــي العالمــي فــي 2021م.

رسم بياني 8
مقارنة اإلنفاق االجتماعي خالل جائحة كوفيد  19 -مع اإلنفاق االجتماعي خالل األزمة االقتصادية العالمية
(بمليارات الدوالرات األمريكية)
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جائحة كوفيد 19 -

المصدر:
مجموعة البنك الدولي (مايو2021 ،م)،
«االستجابة لكوفيد -19من خالل الحماية االجتماعية وتدخالت سوق العمل :مراجعة دورية لبرامج الدول» (النسخة .)15
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ولكــن الزالــت هنــاك فجــوات كبيــرة فــي تمويــل تغطيــة الفئــات األقــل
ً
ّ
فــإن
حظــا حــول العالــم ،وبحســب تقديــرات منظمــة العمــل الدوليــة
 %46.9فقــط مــن ســكان العالــم حصلــوا عــى منفعــة اجتماعيــة
واحــدة عــى األقــلّ ،
وأن هنــاك فجــوات إنفــاق اجتماعــي كبيــرة ،ليســت
محصــورة فقــط عــى الــدول الناميــة ،وإنمــا تظهــر بقــوة فــي الــدول
متوســطة الدخــل كذلــك .بــل ّ
إن حجــم الفجــوة أكبــر فــي الشــريحة العليــا
مــن الــدول متوســطة الدخــل بالمقارنــة بالــدول منخفضــة الدخــل ،ممــا
18
أدى إىل زيــادة عــدم المســاواة داخــل هــذه المجتمعــات.

18
المصدر:
منظمة العمل الدولية (2021م) «التقرير
المرجعي العالمي للحماية االجتماعية» ص.39

19

وبمراجعــة السياســات والتدابيــر الماليــة التــي قامــت بهــا دول مجموعــة
العشــرين فــي عــام 2020م ،فقــد ارتفعــت نســبة اإلنفــاق االجتماعــي
لدعــم الفئــات الهشــة وحمايتهــم لتصــل إىل  %2.5مــن الناتــج المحلــي
اإلجمالــي فــي الــدول مرتفعــة الدخــل ،مــا يعــادل  1,1تريليــون دوالر
أمريكــي ،بينمــا وصلــت النســبة فــي الــدول الناميــة إىل  %0.6مــن الناتــج
19
المحلــي اإلجمالــي ،بقيمــة  128بليــون دوالر أمريكــي.

المصدر:
صندوق النقد الدولي (يوليو2020 ،م)« ،ورقة
خلفية لمجموعة دول العشرين حول تنفيذ خطة
مجموعة دول العشرين للتصدي للجائحة».

إعداد الميزانية العامة للدول في وقت األزمة:
يعــد إعــداد الميزانيــة العامــة للــدول فــي فتــرة األزمــة مــن المهــام
الصعبــة بســبب عــدم وضــوح الرؤيــة وحالــة عــدم االســتقرار التــي يمــر
بهــا االقتصــاد العالمــي .ولذلــك يوصــي صنــدوق النقــد الدولــي بأهميــة
التركيــز عــى تقييــم الحيــز المالــي بشــكل دائــم ومســتمر لدعــم تحديــد
أولويــات اإلنفــاق أثنــاء األزمــة ،بمــا فــي ذلــك التدابيــر مــن خــارج الموازنــة
العامــة .ولمواجهــة حالــة عــدم االســتقرار االقتصــادي ،يتطلــب التخطيــط
للموازنــة العامــة الحاجــة لتقديــم ســيناريوهات متعددة لتحديــد المخاطر
المختلفــة ومــن ثــم تجهيــز تدابيــر التخفيــف لتداعيــات هــذه المخاطــر.
وعــى وجــه الخصــوص ،تبــرز خــال فتــرة األزمــات الحاجــة لتجهيــز
الســيناريوهات الخاصــة بالقطاعــات االســتراتيجية والتــي يقــع اإلنفــاق
االجتماعــي مــن ضمنهــا .ويتطلــب اإلعــداد للميزانيــة فــي فتــرة األزمــة
التركيــز عــى زيــادة قــدرة السياســة الماليــة عــى :المرونــة واالســتجابة
20
والمتابعــة والرصــد.

20
المصدر:
صندوق النقد الدولي (2020م)« ،إعداد الميزانية
في وقت األزمة :دليل إلعداد ميزانية عام 2021م».

ولضمــان التخطيــط المالــي المتــوازن لإلنفــاق االجتماعــي ،تقــوم العديــد
مــن الــدول فــي االتحــاد األوروبي عىل ســبيل المثــال ،باعتمــاد مخصصات
اإلنفــاق االجتماعــي عــن طريــق مــا يعــرف بإعــداد الموازنــة االجتماعيــة
( )social budgetingباعتمــاد النظــام المحاســبي االجتماعــي 21.ويعتمــد
النظــام المحاســبي االجتماعــي عــى تبويــب جميــع النفقــات واإليــرادات
االجتماعيــة فــي فصــل واحــد (انظــر الجــدول التوضيحــي التالــي) ،بمــا
يدعــم تقديــم قــراءة شــاملة للوضــع المالــي ويدعــم التخطيــط المالــي
لإلنفــاق االجتماعــي عــى المــدى المتوســط والبعيــد.

21
المصدر:
منظمة العمل الدولية (2000م)« ،دليل إعداد
الميزانية االجتماعية» ،ص8 .
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جدول 1
ملخص للشكل العام للميزانية االجتماعية للدولة
(مثال توضيحي)
1995
البند

1997

1996

1998

1999

 %من الناتج المحلي االسمي

اإلنفاق
3.4

3.6

3.7

3.9

4.1

 .1التقاعد
 1.1معاشات التأمين االجتماعي

3.3

3.5

3.6

3.7

3.9

 1.1.1معاشات كبار السن

2.3

2.5

2.2

2.5

3.3

 1.1.2معاشات األيتام

3.3

2.3

2.1

2.0

1.5

 1.1.3المنح

0.5

0.4

0.8

0.6

0.5

0.1

0.15

0.13

0.11

0.10

 .2التعطل عن العمل

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

 .3معاشات الضمان االجتماعي

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

 .4مصاريف الصحة

4.3

4.2

4.6

4.5

4.8

 .5اإلنفاق االجتماعي عىل العسكريين

0.8

0.5

0.7

0.8

0.7

18.3

17.45

18.3

18.3

19.1

 1.2الجانب التشغيلي

اإلجمالي
اإليرادات

2.5

2.8

2.9

2.9

3.0

 .1اشتراكات التأمين االجتماعي
 1.1التقاعد

2.0

2.0

1.9

2.0

2.0

 1.2الصحة

0.6

0.6

0.6

0.6

0.7

 1.3التعطل عن العمل

0.0

0.3

0.3

0.3

0.3

 .2اإليرادات من االستثمارات
 2.1التقاعد

0.0

0.1

0.3

0.5

0.1

 2.2الصحة

0.0

0.2

0.1

0.05

0.0

 2.3التعطل عن العمل

0.0

0.1

0.3

0.4

0.2

5.1

6.1

6.4

6.7

6.3

اإلجمالي
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دور اإلنفاق االجتماعي
في التصدي لجائحة كورونا في المملكة
تمكنــت المملكــة -وللــه الحمــد -مــن إحــكام التصــدي لجائحــة فيــروس
كورونــا المســتجد ،بشــهادة جميــع المنظمــات الدوليــة المعنيــة كمنظمــة
الصحــة العالميــة وصنــدوق النقــد الدولــي .وقــد أثنــى الصنــدوق فــي
تقريــر مشــاورات المــادة الرابعــة فــي يوليــو 2021م عــى التدابيــر التــي
اتبعتهــا المملكــة للتصــدي للجائحــة .ومــن الجديــر اإلشــارة إىل تأكيــد بيــان
ميزانيــة 2021م عــى توفيــر كافــة الســبل للتعامــل مــع األزمــة واســتعادة
وتيــرة النمــو االقتصــادي ،وتعزيــز منظومــة الدعــم واإلعانــات االجتماعيــة
والخدمــات األساســية .وتقــدر االســتجابة االســتثنائية والفاعلــة لآلثــار
االقتصاديــة مــن الجائحــة بقيمــة ( )258مليــار ريــال .وتبنــت المملكــة عــدة
تدابيــر للتصــدي للجائحــة لضمــان التعافــي االقتصــادي ،مــن ضمنهــا:
 1قــام البنــك المركــزي بتقديــم برامــج دعــم للقطــاع الخــاص بقيمــة ( )130.6مليــار ريــال ،وضــخ ( )66مليــار
ريــال كودائــع لدعــم توفيــر الســيولة للبنــوك التجاريــة .باإلضافــة إىل مــا قدمــه صنــدوق التنميــة الوطنــي
لتمويــل القطــاع الخــاص بقيمــة ( )18.5مليــار ريــال.
 2تخصيــص نفقــات إضافيــة مــن خــارج الميزانيــة لدعــم الصحــة بقيمــة ( )40مليــار ريــال و( )30مليــار ريــال
نفقــات لتخفيــف تبعــات الجائحــة عــى القطــاع الخــاص تضــم إعفــاءات وتأجيــل لبعــض المســتحقات
الحكوميــة لتوفيــر ســيولة للقطــاع الخــاص ليتمكــن مــن ضمــان اســتمرارية أعمالــه.
 3تــم االســتعانة ببرنامــج التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل (ســاند) ،وهــو أحــد برامــج الحمايــة االجتماعيــة
التــي يســاهم فيهــا العاملــون الســعوديون فــي القطــاع الخــاص بقيمــة ال تتجــاوز عــن  %2مــن األجــر
الشــهري لصالــح التأمينــات االجتماعيــة كتأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل .وقــد بلغــت نســبة الدعــم ألجــور
الســعوديين فــي الوظائــف المهــددة فــي القطــاع الخــاص خــال الجائحــة  6مليــار ريــال فــي 2020م.

دور برنامج ساند في المحافظة
عىل وظائف السعوديين المهددة أثناء الجائحة:
كان لبرنامــج ســاند دور محــوري فــي حمايــة أجــور العامليــن الســعوديين
أثنــاء األزمــة ،وهنــا تبــرز أهميــة االســتثمار فــي برامــج الحمايــة االجتماعيــة
كبرنامــج ســاند .حيــث صــدر األمــر الملكــي الكريــم فــي أبريــل 2020م،
القاضــي باســتثناء العامليــن فــي منشــآت القطــاع الخــاص المتأثــرة
بتداعيــات كورونــا باســتثناء المــواد (الثامنــة ،والعاشــرة ،والرابعــة عشــرة)
مــن نظــام التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل ،بحيــث يحــق لصاحــب العمــل
بــد ً
ال مــن إنهــاء عقــد العامــل الســعودي أن يتقــدم للتأمينــات االجتماعيــة
بطلــب صــرف تعويــض شــهري للعامليــن لديــه بنســبة  %60مــن األجــر
المســجل فــي التأمينــات االجتماعيــة لمــدة ثالثــة أشــهر ،بحــد أقصــى
22
تســعة آالف ريــال شـ ً
ـهريا ،وبقيمــة إجماليــة تصــل إىل  9مليــارات ريــال.

22
المصدر:
وكالة األنباء السعودية ( 3أبريل2020 ،م)،
«اقتصادي /بأمر خادم الحرمين الشريفين..
الحكومة من خالل نظام (ساند) تتحمل
 60%من رواتب موظفي القطاع الخاص
السعوديين».
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رسم بياني 9
حجم سياسات الدعم والتمويل اإلضافي المخصص لمواجهة آثار جائحة كوفيد 19 -
(كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي)

%5.8

%5.6

برامج البنك
المركزي

إنفاق إضافي
عىل الميزانية
العامة للدولة

%1.4

اإلنفاق
والتمويل
من خارج
الميزانية

%0.5

إعانات ساند
ودعم وهدف

دعم السياسات المالية

%1.9

دعم السياسات النقدية

تمويالت صندوق
التنمية الوطني

مخصصات خارج الميزانية
إجراءات دعم التمويل
إجراءات حماية الوظائف

المصدر:
تقديرات صندوق النقد الدولي
من تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة ومرصد سياسات االستجابة لجائحة كورونا
( ،)IMF COVID Policy Trackerبعد إعادة تبويب اإلنفاق والتمويل من خارج الميزانية.
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وقــد تجــاوز عــدد المســتفيدين مــن تعويضــات ســاند مليــون عامــل
ســعودي بقيمــة إجماليــة تصــل إىل  9مليــار ريــال عبــر نظــام ســاند.
وخــال أول شــهر ،شــمل الدعــم أكثــر مــن  80ألــف منشــأة واســتفاد
مــن الدعــم أكثــر مــن  400ألــف ســعودي ،يمثلــون مــا يزيــد عــن %23
مــن إجمالــي الموظفيــن الســعوديين فــي القطــاع الخــاص.
رسم بياني 10
نسبة وظائف السعوديين في القطاع الخاص التي كانت مهددة بالخسارة في أبريل 2020
وساهم برنامج (ساند) في المحافظة عليها
%100

%90

%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

%10

الوظائف
المهددة

0

وظائــف الســعوديين
فــي القطــاع الخــاص

الوظائف
غير المهددة

المصدر:
الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية (أبريل ،)2020
ومن المؤكد تزايد أعداد المستفيدين لألشهر الالحقة بعد التمديد باألمر الملكي الكريم.

مقارنة االستجابة االقتصادية آلثار الجائحة
في المملكة مع بقية دول مجموعة العشرين:
وبحســب تتبــع صنــدوق النقــد الدولــي الســتجابة دول مجموعــة
العشــرين ،فـ ّ
ـإن المملكــة قــد ضخــت دعمـ ًـا نقديـ ًـا موازيـ ًـا لمــا قدمتــه دول
العشــرين المتقدمــة .ولكــن مــن المالحــظ أن الدعــم المالــي كان أقــل
مــن متوســط مــا أنفقتــه دول العشــرين المتقدمــة ،وأعــى بقليــل مــن
دول العشــرين الصاعــدة.
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رسم بياني 11
استجابة السياسات المالية ودعم السيولة اإلضافي من البنوك المركزية للنظام المصرفي
(كنسبة من الناتج المحلي االجمالي )2020
استجابة السياسات المالية

دعم السيولة اإلضافي من البنوك المركزية للنظام المصرفي
(بدون دول االتحاد األوروبي)
14

12

10

8

6

4

2

المملكة العربية السعودية

دول العشرين المتقدمة
(بدون دول االتحاد األوروبي)

دول العشرين الصاعدة
(بدون المملكة)

المصدر:
تقديرات صندوق النقد الدولي
من تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة ومرصد سياسات االستجابة لجائحة كورونا
( ،)IMF COVID Policy Trackerبعد إعادة تبويب اإلنفاق والتمويل من خارج الميزانية.
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أمــا فيمــا يتعلــق بالسياســات الماليــة ،فنجــد بـ ّ
ّ
ـأن المملكــة متراجعــة فــي هــذا
الجانــب عــن دول العشــرين المتقدمــة ،حيــث تقــوم هــذه الــدول بتخصيــص
إنفــاق أكبــر عــى السياســة الماليــة بالمقارنــة مــع السياســات النقديــة.

23

وقــد أثنــى تقريــر مشــاورات المــادة الرابعــة لصنــدوق النقــد الدولــي عــى
اإلصالحــات الماليــة لضمــان االســتقرار المالــي عــى المــدى المتوســط
المتعلقــة بترشــيد اإلنفــاق الرأســمالي ،والتــدرج فــي رفــع الدعــم عــن منتجــات
الطاقــة والميــاه .وفــي الوقــت ذاتــه ،أشــار صنــدوق النقــد الدولــي لوجــود حيــز
مالــي يقــدر عنــد ( )%0.5مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي وهــو مــا يقــارب  15إىل
 20مليــار ريــال .وقــد أوصــى الصنــدوق باســتخدام هــذا الحيــز لزيــادة اإلعانــات
االجتماعيــة ،والتخفيــف مــن تداعيــات زيــادة نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة
23
مــن ( )%5إىل ( ،)%15وتبعــات إلغــاء بــدل غــاء المعيشــة.

المصدر:
صندوق النقد الدولي (يوليو ،)2021
«تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة
العربية السعودية» ،ص15 .

نظرة عىل تطور إعانات الضمان االجتماعي
ً
عاما الماضية
خالل األربعة عشر

طــرأت عــى معــاش الضمــان االجتماعــي عــدد مــن التعديــات فــي فتــرات
زمنيــة مختلفــة بموجــب أوامــر ملكيــة كريمــة فــي كل من األعــوام (2008م
و 2014م و2017م) عــى النحــو التالــي:
كان مقــدار المعــاش فــي عــام 2007م ( )783ريــال للمســتفيد
ً
شــهريا بحســب مــا حــدده نظــام الضمــان االجتماعــي

ارتفــع فــي عــام 2008م معــاش الضمــان ليصــل إىل ( )862ريــال،
حيــث صــدر األمــر الملكــي الكريــم بزيــادة مبلــغ المعــاش بنســبة
( )10%لمواكبــة االرتفــاع فــي نســبة التضخــم
فــي عــام 2015م صــدر أمــر ملكــي لرفــع معــاش الضمــان ليصبــح
 1000ريــال للفــرد الواحــد

فــي عــام 2018م صــدر أمــر ملكــي بإضافــة بــدل غــاء معيشــة
ّ
بــأن بــدل غــاء
للمخصــص بمبلــغ  500ريــال ،ومــن المالحــظ
المعيشــة ســاهم فــي أن يواكــب معــاش الضمــان االجتماعــي
وألول مــرة معــدل تكلفــة المعيشــة منــذ عــام 2008م

أمــا فــي عــام 2020م وبعــد إقــرار إيقــاف بــدل غــاء المعيشــة فــي
منتصــف العــام ،أصبحــت إعانــة الضمــان االجتماعــي متراجعــة عــن
معــدالت التضخــم ،مــا ينبــئ بتراجــع الوضــع المعيشــي لمســتفيدي
الضمــان االجتماعــي .مــن ناحيــة أخــرى ،تظهــر اإلصالحــات المتعــددة التــي
طــرأت عــى معــاش الضمــان االجتماعــي فــي أوقــات متفاوتــة ،ضعــف
آليــة مراجعــة كفايــة الضمــان االجتماعــي .واألمــر ينطبــق كذلــك عــى بقيــة
اإلعانــات االجتماعيــة ،كإعانــة البحــث عــن العمــل (حافــز) ،حيــث تــم تعديــل
إعانــة حافــز خــال عــام 2021م.
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رسم بياني 12
المعدل التراكمي لنمو إعانات الضمان االجتماعي (معاش الفرد الواحد)
مقارنة بنمو تكلفة المعيشة (2007م 2021 -م)
النمو التراكمي لتكلفة المعيشة
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(مؤسسة الملك خالد ،)2017 ،مع إضافة تحليل للسنوات الالحقة.
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نموذج حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه
شــهدت السياســة الماليــة للمملكــة العديــد مــن التغيــرات واإلصالحــات
بفعــل رؤيــة  ،2030بهــدف تعزيــز اإلدارة الماليــة للدولــة وإعــادة هيكلــة
الوضــع المالــي ،واســتحداث آليــات لمراجعــة اإليــرادات ،والنفقــات،
والمشــاريع ،وطريقــة اعتمادهــا .واتجهــت الدولــة نحــو زيــادة وتيــرة
اإليــرادات غيــر النفطيــة .وقــد وضعــت السياســة الماليــة الحاليــة بحســب
برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي  2020سـ ً
ـابقا وبرنامــج تحقيــق االســتدامة
ً
حاليــا ،ضوابــط وتدابيــر للتخفيــف مــن أثــر التغيــرات
الماليــة 2022
االقتصاديــة عــى كل مــن األســر والقطــاع الخــاص .وتــم اإلعــان عــن
برنامــج حســاب المواطــن لرفــع كفــاءة توجيــه المنافــع والدعــم الحكومــي
المقــدم للمواطــن ،عوضـ ًـا عــن الدعــم المباشــر لمنتجــات الطاقــة والميــاه،
مــن خــال إيصــال الدعــم لمتســحقيه عــن طريــق صــرف بــدالت نقديــة
لألســر المؤهلــة عبــر حــواالت مصرفيــة.
وتهــدف الدولــة مــن تعديــل أســعار منتجــات الطاقــة والميــاه إىل إعــادة
ً
ً
عوضــا عــن
فعليــا،
توزيــع الدعــم إليصالــه للفئــات المســتحقة للدعــم
ـاو ،ممــا ال يحفــز
ـ
متس
اســتفادة جميــع فئــات الدخــل فــي المجتمــع بشــكل
ٍ
عــى االســتهالك الرشــيد لهــذه المنتجــات ،وال يدعــم تشــجيع االســتثمارات
24
الكفــؤة فــي القطــاع الخــاص.

25 24
المصدر:
وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي 2020

وخضعــت عمليــة تعديــل أســعار الميــاه لعــدة ضوابــط إلدارة عمليــة
تغييــر األســعار عــى النحــو التالــي:

 1وضع مبادئ توجيهية لتعديل أسعار الطاقة والمياه
تــم تطويــر هــذه المبــادئ التوجيهيــة بعــد االطــاع عــى أفضــل التجــارب
اإلقليميــة والعالميــة فــي  25دولــة إلعــادة توجيــه الدعــم المقــدم
لمنتجــات الطاقــة والميــاه ،باإلضافــة إىل دراســة العــادات الســلوكية
لالســتهالك المحلــي واحتياجــات المســتهلكين .وقــد تــم إقــرار  9مبــادئ
توجيهيــة خاصــة بـــ :األســرة ،القطاعــات الصناعيــة والتجاريــة ،باإلضافــة
إلقــرار مبــادئ شــاملة وعامــة تراعــي احتياجــات الفئــات والقطاعــات األكثــر
25
ً
تأثــرا مــن تعديــل األســعار:
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1
المبادئ
التوجيهية لألسر

المبادئ التوجيهية
للقطاعات الصناعية
والتجارية

 2صرف بدالت األسر بما يتناسب مع االستهالك الرشيد
3

إعادة توجيه بعض مما سيتم توفيره نحو مبادرات ذات أهميه لألسر (مثل :الرعاية الصحية ،واإلسكان)

تقليص التأثير عىل الصناعات/القطاعات االستراتيجية كثيفة التشغيل للعمالة السعودية
4
و/أو ذات المساهمة المرتفعة في الناتج المحلي اإلجمالي
 5إعادة توجيه بعض مما سيتم توفيره نحو الصناعات الناشئة ذات األولوية
تدريجيا للسماح للقطاعات المتأثرة بالتكيف معها
 6زيادة األسعار
ً
7

المبادئ
الشاملة

التحفيز عىل ترشيد االستهالك

بناء عىل تغيرات السوق
تحديث أسعار الطاقة والمياه بشكل منتظم ً

 8رفع مستوى وكفاءة الخدمات بالتزامن مع تطبيق تعديالت األسعار
 9إشراك جميع أصحاب العالقة وضمان التواصل بشفافية قبل التعديل وبعد التعديل

 2وضع خطة زمنية مرحلية لتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه
 3إنشاء لجنة تنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه برئاسة وزير الطاقة
وبذلــك تخضــع عمليــة إقــرار تعديل أســعار منتجات الطاقــة والمياه
لميــزان محكــوم مــن الدراســات والمراجعــات الدوريــة بالشــكل الذي
يضمــن المرونــة والكفايــة وحمايــة األســر والقطاعــات الصناعيــة
والتجاريــة والزراعيــة مــن أي تبعــات ســلبية .وهــو نمــوذج ال
يســتحق اإلشــادة فقــط ،بــل التكــرار فيمــا يتعلــق بتحقيــق التــوازن
ً
ً
تحقيقــا لمســتهدفات رؤيــة
دخــا فــي مجتمعنــا
لألســر األقــل
المملكــة  .2030ولذلــك ندعــو إىل االسترشــاد بنمــوذج حوكمــة
تعديــل أســعار الطاقــة لتطويــر نمــوذج لحوكمــة مقــدار اإلعانــات
االجتماعيــة بالمملكــة.

سنواصل تطوير منظومة
الخدمات االجتماعية
ً
وتمكينا
لتكون أكثر كفاءة
وعدالة،حيث سنعمل عىل
تعظيم االستفادة من دعم
الغذاء والوقود والكهرباء
والماء من خالل توجيه
الدعم لمستحقيه.
رؤية المملكة 2030

دور اإلنفاق االجتماعي في التصدي لألزمات

37

5

التوصيات

ً
ً
ً
واقتصاديــا للعائــد المالــي مــن
ماليــا
تحليــا
قدمــت هــذه الورقــة
تمويــل برامــج الحمايــة االجتماعيــة ،وإبــراز المــردود االقتصــادي لإلنفــاق
االجتماعــي عــى المــدى المتوســط والبعيــد فــي المملكــة العربيــة
الســعودية .وتتقــدم المؤسســة فيمــا يلــي بتصورهــا حــول ســبل تحقيق
االســتدامة الماليــة لإلنفــاق االجتماعــي فــي المملكــة عــى المــدى
القصيــر والمتوســط ،وبمــا يدعــم التعافــي االقتصــادي الشــامل لجميــع
ً
حظــا.
فئــات المجتمــع ،الســيما األقــل

أو ً
ال:
زيادة اإلنفاق الحكومي عىل اإلعانات االجتماعية
ً
سنويا ابتداء من
بقيمة  15إىل  20مليار ريال
ميزانية عام 2022م
وذلــك للتخفيــف مــن تداعيــات ارتفــاع تكلفــة المعيشــة عــى األســر
األقــل دخـ ً
ـا إثــر ارتفــاع معــدالت التضخــم وزيــادة نســبة ضريبــة القيمــة
المضافــة وإلغــاء بــدل غــاء المعيشــة.
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ً
ثانيا:
تشكيل لجنة لحوكمة تعديل مقدار اإلعانات االجتماعية
 .1االسترشــاد بنمــوذج وآليــة عمــل لجنــة حوكمــة تعديل أســعار منتجات
الطاقــة والميــاه فــي إنشــاء لجنــة دائمــة تجتمــع بشــكل دوري كل
 6أشــهر ووضــع مجــال محــدد يضمــن ســقوف عليــا ودنيــا للرفــع
والخفــض بحيــث ال تتجــاوز  10%صعـ ً
ـودا أو نــزو ً
ال مــع كل تعديــل.
 .2إنشــاء فــرق عمــل متخصصــة داخــل اللجنــة لدراســة أثــر التغيــرات
االقتصاديــة عــى األســر األقــل دخـ ً
ـا ،لضمــان مواكبــة قيمــة اإلعانات
االجتماعيــة مــع تكاليــف المعيشــة والتطــورات االقتصاديــة.
 .3تختــص اللجنــة بدراســة مقــدار جميع اإلعانــات االجتماعيــة الحكومية
فــي المملكــة ،عــى أن تنســق للتكامــل مــع الجهــات المانحــة
والداعمــة غيــر الحكوميــة لتقديــم اإلعانــات االجتماعيــة .وال تختــص
اللجنــة بدراســة إصالحــات سياســات اإلعانــة االجتماعيــة ،أو حجــم
وعــدد البرامــج ،أو معاييــر االســتحقاق واإلدارة والتظلــم والتقييــم
والمتابعــة ،حيــث أن لهــذه االختصاصــات لجــان وزاريــة قائمــة للقيــام
بهــا وتنقضــي بانتهــاء أعمالهــا.

ً
ثالثا:
تطوير أدوات السياسة المالية
الخاصة باإلنفاق االجتماعي في المملكة
 .1تضميــن تقديــرات لإلنفــاق االجتماعــي ضمــن إطــار تقديــرات المــدى
المتوســط للميزانيــة العامــة للدولــة؛ عــى غــرار التقديــرات التــي يتــم
رصدهــا وتحليلهــا لــكل مــن اإلنفــاق الرأســمالي والجــاري.
 .2تبنــي النظــام المحاســبي االجتماعــي social accounting system
بمــا يدعــم تقديــم التحليــل الكمــي لإلنفــاق االجتماعــي وتقديــم
التقديــرات المســتقبلية لتطــور برامــج الحمايــة االجتماعيــة
وإصالحاتهــا.
 .3القيــام بحســاب المضاعــف المالــي لإلنفــاق الحكومــي الــرأس مالــي
والجــاري واالجتماعــي بشــكل دوري ،لضمــان تقديــر االســتدامة
الماليــة لــكل شــكل مــن أشــكال اإلنفــاق ،ومــن ثــم رصــد الميزانيــات
بالشــكل الكفــؤ وتوجيــه حصــص الميزانيــة لبنــود اإلنفــاق ذات
المضاعــف المالــي والعائــد االقتصــادي األعــى.

التوصيات
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والله الموفق،،،
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