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فــي المملكة العربية الســعودية:
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اهتموا بالضعفاء ،أما األقوياء فهم قادرون على االهتمام بأنفسهم

”

خالد بن عبد العزيز  -رحمه اهلل -
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لماذا هذا اإلصدار؟
صاحب السمو الملكي األمير..

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
في لقائه مع قناة العربية بتاريخ 2016 /4/25م
سؤال:
كيف ستعرفون فئة محدودي الدخل؟
جواب:
هــذا تحــدي ،وتحــدي صعــب جــدًا! لــن يتــم أي تحريــر قــوي فــي أســعار الطاقــة ،إال مــع وجــود برنامــج واضــح يغطــي محــدودي
الدخــل .نحــن ال نحتــاج أيضــا أن نســتهدف متوســطي الدخــل ،نحــن نحافــظ علــى متوســطي الدخــل ومحــدودي الدخــل فــي
برنامــج الدعــم.

من التزامات رؤية المملكة ٢٠٣٠م
«ســنواصل تطويــر منظومــة الخدمــات االجتماعيــة لتكــون أكثــر كفــاءة وتمكينــً وعدالــة ،حيث ســنعمل على تعظيم االســتفادة
خاصــا بالمواطنيــن الذيــن
مــن دعــم الغــذاء والوقــود والكهربــاء والمــاء مــن خــال توجيــه الدعــم لمســتحقيه .ســنولي اهتمامــً
ّ
ـنقدم لهــم الدعــم المســتمر ،وســنعمل مــع القطــاع غيــر الربحــي وعبــر الشــراكة مــع
يحتاجــون إلــى الرعايــة الدائمــة ،حيــث سـ ّ
ّ
تمكنهــم مــن االلتحــاق بســوق العمــل».
القطــاع الخــاص علــى توفيــر فــرص التدريــب والتأهيــل الــازم التــي

تمــر المملكــة بمرحلــة تحــول تاريخيــة ،تخضــع فيهــا جميــع السياســات والبرامــج الحكوميــة للمراجعــة .وأثبتــت تجــارب
الــدول ّ
أن مراحــل التحــول االقتصــادي تشــكل فرصــً حقيقيــة لتطويــر وتحســين منظومــة الدعــم الحكومــي .وفــي
الوقــت الــذي توفــر هــذه المعطيــات الجديــدة فرصــً واعــدة لمســتقبل مشــرق القتصــاد المملكــة ،فمــن الصعــب إغفــال
التحديــات التــي يمكــن أن تصاحــب هــذا التحــول .فالتوجــه لتبنــي سياســات الخصخصــة ،وتحريــر األســعار ،وفــرض الرســوم
والضرائــب ،يجــب أن يتكامــل مــع وضــع سياســة حمايــة اجتماعيــة متوازنــة ،يتــم مــن خاللهــا تطويــر آليــات االســتحقاق،
والرفــع مــن جــودة شــبكات األمــان االجتماعــي ،ووضــع تصــور واضــح للفئــات التي ســتتأثر بهــذه التعديــات الهيكليــة .وتعد
السياســات الخاصــة بالحمايــة االجتماعيــة مــن السياســات متوســطة وطويلــة األمــد ،التــي ال يمكــن رســمها وتنفيذهــا على
المــدى القصيــر ،وتتطلــب هامشــً مــن الوقــت لوضــع الحيــز المالــي واإلداري الداعــم لتنفيــذ برامــج هــذه السياســة.
ويكمــن التحــدي فــي إيجــاد اآلليــة الفعالــة والشــفافة لتحديــد المســتحقين ،وتوجيــه الدعــم إليهــم ،وتعزيــز دور شــبكات
األمــان االجتماعــي بمــا يضمــن حمايــة الفئــات الهشــة فــي المجتمــع ،األمــر الــذي ســيعين صانــع القــرار فــي المضــي فــي
إعــادة الهيكلــة االقتصاديــة دون زيــادة األعبــاء الماليــة علــى فئــة محــدودي الدخــل .وقــد وجــه خــادم الحرميــن الشــريفين
بـ»مراجعــة منظومــة الدعــم الحكومــي ،مــع التــدرج فــي التنفيــذ لتحقيــق الكفــاءة فــي اســتخدام المــوارد والحــد مــن
الهــدر ،مــع مراعــاة تقليــل اآلثــار الســلبية علــى المواطنيــن متوســطي ومحــدودي الدخــل» .وتطمــح مؤسســة الملــك
خالــد ،عبــر هــذا اإلصــدار ،فــي أن تســاعد فــي االقتــراب خطــوة للوصــول إلــى هــذا الهــدف ،مــن خــال اســتعراض منهجيــات
قيــاس خطــوط الفقــر وتطبيقاتهــا فــي المملكــة ،وقيــاس الحــد األدنــى للكفايــة لألســر الســعودية .وفــي الوقــت الــذي
ترحــب فيــه المؤسســة باإلعــان عــن برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي 2020م ،وإطــاق منصــة (حســاب المواطــن) ،تدعــو
مؤسســة الملــك خالــد إلــى تبنــي منهجيــة وطنيــة موحــدة لقيــاس خــط الفقــر النســبي باســتخدام مســح دخــل وإنفــاق
األســرة بمــا يتــاءم مــع الوضــع االقتصــادي للمملكــة ،ويقبــل التحديــث فــي المســتقبل ،ويضمــن تحديــدًا أدق للفئــات
المســتحقة للدعــم .علــى أن يكــون ذلــك ضمــن منظومــة مترابطــة ومتكاملــة للحمايــة االجتماعيــة.
ففــي حيــن تتعــدد طــرق حســاب خطــوط الفقــر والكفايــة عالميــً ،يظــل جــزء كبيــر منهــا إحصائــي وبحثــي ،لدراســة أبعــاد
وتأثيــرات قضيــة الفقــر وتشــابكها مــع المواضيــع االجتماعيــة األخــرى ،ممــا يســهل متابعــة مســتوى التحســن ،ومــدى
كفــاءة برامــج الدعــم فــي تحســين أوضــاع محــدودي الدخــل ،عبــر احتســاب نســبة الســكان تحــت الخــط ســنويًا ،ودراســة
خصائصهــم وتصميــم البرامــج التــي تســتهدف تحســين أوضاعهــم ومراقبــة ذلــك مــن خــال مســوحات دخــل وإنفــاق
األســرة.
ّ
إن تبنــي منهجيــة لقيــاس الفقــر ســيعزز مــن الثقــة بسياســات الدولــة ومؤسســاتها ،وســيمهد لالنتقــال مــن منظومــة
الدعــم الحكومــي التقليديــة ،إلــى منظومــة حمايــة اجتماعيــة شــاملة ،تقــدم معلومــات دقيقــة عــن برامــج الدعــم التــي
يجــب العمــل علــى توفيرهــا ،والفئــات المســتحقة لهــا ،بمــا يعيــن الجهــات الحكوميــة وشــركائها مــن القطــاع غيــر الربحي
فــي تقديــم الخدمــات والبرامــج المكملــة الالزمــة.
واهلل الموفق...
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الملخص التنفيذي
تهــدف مؤسســة الملــك خالــد عبــر هــذا اإلصــدار إلــى أن تشــارك بتقديــم تصــور عــن ســبل تطويــر وترشــيد
منظومــة الدعــم الحكومــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،مــن خــال تحليــل الوضــع الراهــن لبرامــج
الدعــم ،ومكونــات شــبكة الحمايــة االجتماعيــة ،وتقييــم آليــات تقديــم الدعــم وتحديــد المســتحقين.
ويعتمــد التقريــر علــى اســتعراض البيانــات الرســمية والسياســات القائمــة وتحليلهــا ،وينتهــي بتقديــم
التوصيــات .وتطمــح مؤسســة الملــك خالــد فــي أن تســاعد صانــع القــرار فــي االقتــراب خطــوة نحــو الوصــول
آلليــة بديلــة فعالــة وشــفافة لتحديــد الفئــات المســتحقة للدعــم الحكومــي واإلعانــات فــي برنامــج حســاب
المواطــن ،مــن خــال اســتعراض منهجيــات قيــاس خطــوط الفقــر العالميــة وتطبيقاتهــا فــي المملكــة.
وتوصــي المؤسســة بتبنــي منهجيــة وطنيــة موحــدة لتحديــد خــط الفقــر النســبي بالمملكــة باســتخدام
مســح دخــل وإنفــاق األســرة ،بمــا يتــاءم مــع الوضــع االقتصــادي المتقــدم للمملكــة ،ويقبــل التحديــث
الواقعــي فــي المســتقبل ،وتحديــدًا أدق للفئــات المســتحقة للدعــم  .باإلضافــة إلــى تحديــد الحــد األدنــى
للمعيشــة مــن خــال خــط الكفايــة ،بهــدف معرفــة فئــة متوســطي الدخــل ،لمتابعــة أوضاعهم المعيشــية،
واســتهدافهم ببعــض برامــج الدعــم الواقيــة مــن تأثرهــم الســلبي بالتغيــرات االقتصاديــة .وتعتقــد
المؤسســة أن تحديــد خــط الكفايــة مقرونــً بتحديــد خــط الفقــر النســبي ســوف يســاعد صانــع القــرار،
والجهــات المقدمــة للدعــم ،علــى «القــراءة بيــن الخطــوط» ،لتحديــد الفجــوات وأوجــه القصــور والنقــص،
وتوســيع فئــة المســتفيدين مــن الدعــم لتشــمل متوســطي الدخــل.
وتدعــو المؤسســة إلــى صياغــة سياســة واضحــة وشــاملة للحمايــة االجتماعيــة فــي المملكــة ،ووضــع
منظومــة مترابطــة ومتكاملــة للحمايــة االجتماعيــة تحقــق اســتهداف المســتحقين وإيقــاف انتفــاع
الميســورين .ويتطلــب ذلــك رســم مكونــات خريطــة برامــج الدعــم الحاليــة ،وبنــاء ســجل وطني لجميــع برامج
الدعــم وقيــد مســتفيديه ،وتحديــد الفجــوات ،والعمــل علــى الحــد مــن عمليــة االنتفــاع المتكــرر ،وضمــان
اتســاق وتكامــل شــروط االســتحقاق .كمــا تدعــو المؤسســة إلــى مراعــاة التــدرج عنــد رفــع الدعــم الحكومــي
غيــر الموجــه ،وتحديــد الفئــات التــي مــن المتوقــع تأثرهــا ،بالتزامــن مــع وضــع آليــة صــرف معونــة لهــذه
الفئــات قبــل تحريــر األســعار .و ُتؤكــد المؤسســة علــى ضــرورة أن يكــون برنامــج حســاب المواطــن  -حتــى
بعــد جمــع برامــج الدعــم واإلعانــات فيــه -جــزءًا مــن منظومــة الحمايــة االجتماعيــة الشــاملة وليــس بدي ـ ً
ا
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عنهــا؛ حيــث تحتــوي منظومــة الحمايــة االجتماعيــة علــى مكونــات أخــرى مثــل برامــج التأميــن االجتماعــي
وتدابيــر ســوق العمــل.
ويســتعرض التقريــر بعــض خصائــص الفقــر فــي المملكــة ،حســب األرقــام الرســمية والدراســات المتاحــة،
حيــث ال تــزال البيانــات المتوافــرة ضعيفــة وغيــر متكاملــة ممــا يشــكل صعوبــة للباحــث وصانــع القــرار فــي
دراســة خصائــص الفقــر فــي المملكــة ،ومعالجتــه بالسياســات المالئمــة .وتظهــر البيانــات الرســمية المتاحــة
ّ
أن مــن أهــم خصائــص الفقــر فــي المملكــة تدنــي مســتوى التحصيــل العلمــي للفئــات محــدودة الدخــل،
حيــث يرتفــع الدخــل مــع تحســن الحالــة التعليميــة ويــزداد الفقــر مــع انتشــار األميــة وتدنــي التحصيــل
العلمــي .ويرتفــع مســتوى إنفــاق األســر الســعودية مــع تحســن الحالــة التعليميــة لرئيس األســرة ،حيــث تنفق
أســرة العائــل الــذي يقــرأ ويكتــب  10729ريــال شــهريًا مقارنــة بـــ 44556ريــال لحاملــي الشــهادات العليــا و 19169
ريــال لحاملــي درجــة البكالوريــوس .كمــا تعانــي األســر الفقيــرة مــن محدوديــة فــرص التعليــم والحاجــة إلــى
ســرعة الدخــول لســوق العمــل قبــل إتمــام مراحــل تعليــم متقدمــة .ويعــد االهتمــام بالتعليــم وتســهيل
الوصــول إليــه وتجويــده مــن أكثــر األســاليب نجاحــً فــي مكافحــة الفقــر عالميــً.
كمــا يناقــش التقريــر ظاهــرة انتشــار الفقــر بيــن النســاء فــي العالــم وفــي المملكــة؛ بســبب عــدم تكافــؤ
الفــرص االجتماعيــة واالقتصاديــة الالزمــة لتحســين المســتوى المعيشــي بيــن الجنســين .وتوضــح البيانــات
الرســمية وجــود فجــوة بيــن أجــور العامــات الســعوديات مقارنــة بالعامليــن الســعوديين فــي القطــاع
الخــاص ،وصلــت خــال عــام 2015م إلــى  2101ريــا ً
ال بالمتوســط ،كمــا تتمتــع األســر التــي يعيلهــا رجــل بزيــادة فــي
اإلنفــاق عــن األســر التــي تعيلهــا امــرأة قدرهــا  6349ريــال شــهريًا .ويتنــاول التقريــر توزيــع الثــروة واإلنفــاق فــي
المجتمــع ،ومــا تشــير إليــه البيانــات الرســمية مــن اتجــاه فجــوة اإلنفــاق بيــن األســر الســعودية نحــو التحســن،
حيــث ســجلت نجــران أفضــل نســبة مســاواة فــي اإلنفــاق بيــن الســكان (معامــل جينــي عنــد  )%35.4وســجلت
الريــاض أعلــى نســبة تكــدس لإلنفــاق فــي أيــدي القلــة (معامــل جينــي  .)%53.6ويختتــم التقريــر بتقديــم
عــدد مــن التوصيــات الهادفــة إلــى المســاهمة فــي االنتقــال مــن منظومــة الدعــم التقليديــة المتناثــرة ،إلــى
منظومــة حمايــة اجتماعيــة شــاملة.
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الوضع الراهن لمنظومة الدعم الحكومي في المملكة
ال توجــد اليــوم سياســة أو برنامــج للحمايــة االجتماعيــة الشــاملة فــي المملكــة ،وإنمــا توجــد برامــج متفرقــة موزعــة بيــن جهــات حكوميــة مختلفــة،
تشــكل فيمــا بينهــا شــبكات أمــان اجتماعــيُ ،يقــدم مــن خاللهــا الدعم ،بــدون معاييــر مدروســة لهــذه المســاعدات ،أو تحديد ناجــح للفئات المســتحقة
للدعــم بســبب عــدم حســاب خطــوط الفقــر وعــدم اســتخدام مســوحات دخــل وإنفــاق األســرة لتحديــد االحتياجــات األساســية لألســرة الســعودية.
إضافــة إلــى عــدم وجــود تحديــد لخصائــص الفئــات الهشــة فــي المجتمــع وإيضــاح احتياجاتهــا.
وتتســم منظومــة الدعــم ،بتشــتتها ،وعــدم ترابــط مكوناتهــا ،بحيــث ال تغطــي احتياجــات الفئــات المســتحقة للدعــم ،بالرغــم مــن الدعــم الكبيــر
ـدره صنــدوق النقــد الدولــي لعــام 2011م بـــ ( )%3٫64مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي،
المقــدم مــن الحكومــة لبرامــج الحمايــة االجتماعيــة والصحــة ،الــذي ُيقـ ّ
مقارنــة بمتوســط عالمــي بنحــو ( )%8٫6مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي .وتشــير دراســات منظمــة العمــل الدوليــة إلــى شــمول برامــج الحمايــة االجتماعيــة
الشــاملة نحــو  %27فقــط مــن ســكان العالــم١ .
المســقطة مــن الضمــان االجتماعــي فــي عــام 2015م ( )872٫766حالــة ضمانيــة )%89( ،مــن هــذه الحــاالت تــم إســقاطها بســبب
وقــد بلــغ عــدد الحــاالت ُ
التثبــت مــن عــدم اســتحقاقهم للضمــان ،حيــث تبيــن وجودهــم علــى رأس العمــل ،أو أن لديهــم ســجل تجــاري ،أو امتالكهــم لعقــار٢ .
الم ّ
نظــم وصانــع القــرار بالنظــر بشــكل شــمولي لمكونــات الشــبكة الحاليــة ،ومــن ثــم العمــل علــى تحديــد
وهنــاك حاجــة ماســة اليــوم لقيــام ُ
الفجــوات الحاليــة ،والحــد مــن عمليــة االنتفــاع المتكــرر لبعــض الفئــات ،وجمــع مكونــات شــبكة األمــان وقيــد مســتفيديها فــي فــي ســجل وطنــي
موحــد ،وصياغــة سياســة واضحــة وشــاملة للحمايــة االجتماعيــة فــي المملكــة.

الجهات المقدمة لبرامج الدعم الحكومي:
وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ،وزارة التعليــم  -بنــك التنميــة االجتماعيــة  -الصنــدوق الخيــري االجتماعــي  -وزارة اإلســكان  -وزارة الصحــة  -وزارة
الطاقــة والصناعــة  -المؤسســة العامــة للتقاعــد  -المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة  -صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية  -وزارة البيئــة والميــاه
والزراعــة.

الوضع الراهن لمنظومة
الدعم الحكومي في المملكة

المعايير الدولية لمكونات منظومة الحماية االجتماعية

بناء على ما ورد في النظام األساسي للحكم
مرتكزات منظومة الحماية االجتماعية في المملكة ً

(بحسب معايير منظمة العمل الدولية ومجموعة البنك الدولي)

• ينــص النظــام فــي مادتــه الســابعة والعشــرين علــى أن «تكفــل الدولــة حــق المواطــن وأســرته فــي حالــة
الطــوارئ ،والمــرض ،والعجــز ،والشــيخوخة ،وتدعــم نظــام الضمــان اإلجتماعــي ،وتشــجع المؤسســات
واألفــراد علــى اإلســهام فــي األعمــال الخيريــة».
«تيســر الدولــة مجــاالت العمــل لــكل قــادر عليــه ،وتســن األنظمــة
• تنــص المــادة الثامنــة والعشــرون علــى أن
ِّ
التــي تحمــي العامــل وصاحــب العمــل».
• بينمــا تنــص المادتــان الثالثــون والحاديــة والثالثــون علــى أن «توفــر الدولــة التعليم العــام ،وتلتــزم بمكافحة
األميــة .وتعنــى الدولــة بالصحــة العامــة ،وتوفــر الرعايــة الصحية لــكل مواطن».
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شبكات األمان االجتماعي

برامج التأمين االجتماعي

والتــي تحتــوي علــى مختلــف برامــج الدعــم
التــي ال يســاهم فيهــا المســتفيدون بدفــع
اشــتراكات؛ مثــل برامــج الرعايــة والضمــان
االجتماعــي.

البرامــج التــي يتــم المســاهمة فيهــا مــن
خــال االشــتراكات؛ كالتأميــن الصحــي،
والتقاعــد ،والتأميــن ضــد التعطــل عــن العمل.

برامج الدعم الخاصة بسوق العمل
برامج دعم التوظيف ،وإعانات الباحثين
عن العمل.
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ﺑﺮاﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

الوضع الراهن لمكونات منظومة الحماية االجتماعية في المملكة
وفيما يلي محاولة للوقوف على مكونات منظومة الحماية االجتماعية في المملكة حسب المعايير الدولية:

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﺟﻮر

 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮاﻓﻖ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ذوي اﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﻮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪات ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺑﺮاﻣﺞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ:)ﻃﺎﻗﺎت ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت-ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻧﻴﺚ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ-ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ-ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ-ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ ﻋﻘﻮد وﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ-ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﺿﺎﻓﻲ
ﻟ¬ﺟﻮر-ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ أﺟﺮ أﻳﺎم ﻏﺴﻴﻞ اﻟﻜﻠﻰ(.

اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ

ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
وﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﺎﻧﺔ
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺎﻓﺰ  ١و ٢

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺷﺒﻜﺎت اﻣﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺳﺎﻧﺪ

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ اﻟﺘﻌﻄﻞ
ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ

أرضية الحماية االجتماعية

إﻋﺎﻧﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﺑﺮاﻣﺠﻪ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
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 ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞاﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻘﻄﻮﻋﺔ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺮﻣﻴﻢ
اﻟﻤﻨﺎزل ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺟﻞ اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ واﻟﺰي اﻟﻤﺪرﺳﻲ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻓﻮاﺗﻴﺮ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺴﺪﻳﺪ
رﺳﻮم اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻘﻴﺎس واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺟﻞ اﻟﻐﺬاء ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺮش واﻟﺘﺄﺛﻴﺚ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
واﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ
ورﻋﺎﻳﺔ اﻣﻮﻣﺔ
ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﺎﻧﺔ ذوي اﻋﺎﻗﺔ

 اﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻮﻗﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻋﻔﺎء ﻣﻦ رﺳﻮماﻟﺘﺄﺷﻴﺮات ،واﻟﺠﻤﺎرك،
واﻗﺎﻣﺔ واﻟﺨﺮوج واﻟﻌﻮدة،
واﻟﺨﺎدﻣﺔ ،واﻟﻤﻤﺮض.
 -ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺴﻴﺎرات

 ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔاوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
واﻟﻄﺎرﺋﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ.
 ﺑﺮاﻣﺞ رﻋﺎﻳﺔ اﻣﻮﻣﺔ إﺟﺎزةاﻟﻮﺿﻊ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻤﻞ واﻟﻮﻻدة اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

 ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻃﻼباﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
 -ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻳﻮاﺋﻴﺔ

)ﻟ¬ﻳﺘﺎم ،اﺣﺪاث،
اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ،ﺷﺪﻳﺪي
اﻋﺎﻗﺔ ،ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ
اﺳﺮي،اﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻮن(

اﻟﻘﺮوض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
ﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

دﻋﻢ اﻟﻐﺬاء
واﻟﻮﻗﻮد
واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻮاﻃﻦ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻜﻨﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

)إﻋﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ،أﺟﻬﺰة
ﺗﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ،إﻋﻔﺎء ﻣﻦ
رﺳﻮم اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات(

ﺗﻘﺪﻳﻢ أرض ،أو
وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ،
أو ﺗﻤﻮﻳﻞ ،أو اﺋﺘﻤﺎن،
أو ﻏﻴﺮﻫﺎ.
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منظومة الحماية االجتماعية
السياسات القائمة

أرقام وحقائق
وصلــت عــدد الحــاالت الضمانيــة بنهايــة
عــام 2015م إلــى  1158448حالــة ٣

ارتفــع متوســط العمــر للفــرد خــال
العقــود الثالثــة الماضيــة مــن ( )66إلــى ()74
عامــً4 .

متوسط عمر الفرد

2015م

٦٦

٧٤

األســرة فــي
بلغــت نســبة عــدد
ّ
المستشــفيات ( )2٫2لــكل ( )1000نســمة.

5

2,2

1000

بلــغ إجمالــي أعــداد المتقاعديــن عــن
العمــل الحكومــي فــي نهايــة العــام
2015م ( )710٫672متقاعــدًا بزيــادة قدرهــا
( )48٫783متقاعــدًا وبمــا نســبته (6 .)%7.4

ارتفعــت نســبة البطالــة بيــن الســعوديين
إلــى ( ،)%12٫1فــي نهايــة الربــع الثالــث لعــام
2016م7 .

وصلــت نســبة الممتثليــن لنظــام حمايــة
األجــور مــن قبــل منشــآت القطــاع الخــاص
إلــى (8 .)%42

%٦٫٧٦

%١٢٫١

%42

نسبة المتقاعدين عن العمل الحكومي

نسبة البطالة بين السعوديين

نسبة الممتثلين لنظام حماية األجور

تخصص الدولة مبالغ ضخمة لتوفير الدعم الحكومي بالمملكة ،وفيما يلي استعراض ألبرز ما تنفقه الدولة في هذا المجال:

الصحة والتنمية االجتماعية

الضمان االجتماعي

إعانات المعوقين

إعانات األيتام

تقدر المصروفات المخصصة في
الميزانية العامة للدولة لعام 2015م
للصحة والتنمية االجتماعية  82مليار.

بلغ ما اعتمد في ميزانية العام
المالي للعام 2015م للضمان
االجتماعي  12٫4مليار ،باإلضافة إلى ما
يخصص من بند تمويل الزكاة والذي
بلغ  11٫1مليار ،بإجمالي  23٫5مليار.

إجمالي اإلعانات المقدمة
للمعوقين مبلغ  5٫7مليار.

إجمالي اإلعانات المقدمة لأليتام
مبلغ  360مليون ريال.

البرامج المساندة

معاشات التقاعد

معاشات التأمينات االجتماعية

إجمالي المبالغ المصروفة على
البرامج المساندة  8٫3مليار ريال.

بلغ إجمالي المبالغ المصروفة على
معاشات التقاعد التابعة للمؤسسة
العامة للتقاعد بحسابيها المدني
والعسكري ،ما مقداره ( )55مليار ريال

بلغ إجمالي مصروفات معاشات
التأمينات االجتماعية في نهاية عام
2015م ( )17مليار ريال10 .

سعودي في نهاية عام 2015م9 .

برنامج حساب المواطن

مــن مبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي
2020م ،رفــع نســبة المســتغنين عــن
المعــاش الضمانــي (القادريــن علــى العمــل
وفــي ســن العمــل) مــن ( )1٫226إلــى (.)150٫000

150٫000
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أعلنــت وثيقــة برنامــج التــوازن المالــي  ( 2020أحــد البرامــج التنفيذيــة لرؤيــة المملكــة  )2030عــن برنامــج «حســاب المواطــن» ،والــذي يعتبــر أحــد مكونــات
شــبكة األمــان االجتماعــي ،وهــو منصــة إلكترونيــة تهــدف إلــى رفــع كفــاءة توجيــه المنافــع والدعــم الحكومــي المقــدم للمواطنيــن ،بــد ً
ال مــن
الدعــم المباشــر لمنتجــات الطاقــة والميــاه .حيــث ســيتم إعــادة توزيــع الدعــم لمســتحقيه الفعلييــن مــن خــال صــرف بــدالت نقديــة لألســر المؤهلــة
عبــر حــواالت مصرفيــة .وتســتحق األســرة الســعودية االســتفادة مــن البرنامــج بحســب عــدد أفرادهــا ودخلهــا .ولــم يتــم اإلفصــاح عــن آليــة تحديــد
الفئــات المســتحقة حتــى حينــه .ويتوقــع أن يبلــغ إجمالــي البــدالت للبرنامــج بحلــول عــام 2020م مــا بيــن  60إلــى  70مليــار ريــال فــي الســنة .وتنــص الرؤيــة
المســتقبلية للبرنامــج بــأن يكــون شــام ً
ال لكافــة المســاعدات واإلعانــات الحكوميــة (مثــل فوائــد الضمــان واإلســكان والتعليــم) مــن خــال بوابــة واحــدة.

1٫226
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تدني مستوى التحصيل العلمي لفئات الدخل المحدود:
يرتبــط التعليــم بظاهــرة الفقــر ،إذ يرتفــع الدخــل مــع تحســن الحالــة التعليميــة ويــزداد الفقــر مــع انتشــار األميــة وتدنــي التحصيــل العلمــي .وتعانــي
األســر الفقيــرة مــن محدوديــة فــرص التعليــم بســبب الحاجــة إلــى ســرعة الدخــول لســوق العمــل قبل إتمــام مراحــل تعليــم متقدمــة .ويعــد االهتمام
بالتعليــم وتســهيل الوصــول إليــه وتجويــده وتحســين مســتواه مــن أكثــر األســاليب نجاحــً فــي مكافحــة الفقــر عالميــً.

أرقام وحقائق
يرتفــع مســتوى إنفــاق األســر الســعودية
مــع تحســن الحالــة التعليميــة لرئيــس
األســرة ،حيــث تنفــق األســرة ذات العائــل
الــذي يقــرأ ويكتــب  10729ريــال شــهريًا
مقارنــة بـ44556ريــال لحاملي الشــهادات
العليــا و19169ريــال لحاملــي درجــة
البكالوريــوس١١ .

حقــق طــاب الصــف الثالث والســادس االبتدائي فــي المدارس
الخاصــة درجــات أعلــى بشــكل ملحــوظ مــن طــاب المــدارس
الحكوميــة فــي مادتــي الرياضيــات والعلــوم وفــق تحليــل
هيئــة تقويــم التعليــم لعــام 2016م ،ويعنــي ذلــك حصــول
أبنــاء وبنــات األســر القــادرة علــى دفــع تكاليــف المــدارس
الخاصــة علــى مســتوى تعليمــي متقــدم وفــرص أفضــل فــي
االلتحــاق بالبرامــج الجامعيــة .والســيما التخصصــات المتميــزة
بالنســبة للدخــل المتوقــع بعــد التخــرج.

أوضــح مســح دراســة (الفقــر المؤنــث)
لمؤسســة الملــك خالــد ارتفــاع نســبة
األميــة وقلــة التعليــم بيــن محــدودات
الدخــل ،بحيــث بلغــت هــذه النســبة فــي
مجتمــع الدراســة (. )%42٫2

%42.2

نسبة األمية وقلة التعليم بين محدودات الدخل

بعض خصائص الفقر في المملكة
وحيــث أن العمــل علــى إيجــاد منظومــة للحمايــة االجتماعيــة يســاهم بشــكل رئيســي فــي الحــد مــن ظاهــرة الفقــر،
فقــد خصــص هــذا الجــزء مــن التقريــر ليســلط الضــوء علــى بعــض خصائــص الفقــر فــي المملكــة ،واحتياجــات الفئــات
المتأثــرة بــه .وال ُتوفــر البيانــات الرســمية الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء قــراءات متكاملــة علــى مســتوى
المناطــق ،وال المتغيــرات الديمغرافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة المختلفــة فــي المملكــة ،باإلضافــة إلــى ضعــف أو
غيــاب بيانــات المراصــد الحضريــة فــي المــدن ،ممــا يشــكل تحديــً لرســم السياســات علــى مســتوى المناطــق .إضافـ ً
ـة
إلــى صعوبــة تحديــد خصائــص الفقــر فــي المملكــة .ولذلــك يقــوم هــذا التقريــر بالوقــوف على بعــض خصائــص الفقر
فــي الســعودية ،والتــي توافــرت األدلــة والبراهيــن لتشــخيصها ،ممــا ال يعنــي عــدم وجــود خصائــص أخــرى للفقــر.
ومــن الضــروري العمــل علــى توفيــر البيانــات والمعلومــات بشــكل دقيــق علــى مســتوى مناطــق ومحافظــات
المملكــة ،حتــى يتســنى للباحثيــن رســم خرائــط الفقــر ،ودراســة خصائصــه علــى المســتوى المحلــي ،والتعــرف علــى
جيــوب الفقــر ،ممــا ســيدعم مــن عمليــة اســتهداف المحتاجيــن فــي المناطــق جميعهــا ،ســواء مــن خــال الدعــم
الحكومــي أو الدعــم الــذي تقدمــه المنظمــات غيــر الربحيــة.
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السياسات القائمة
تنص المادة الثالثون من النظام األساسي للحكم على أن «توفر الدولة التعليم العام  ..وتلتزم بمكافحة األمية».
أصــدرت الدولــة نظــام حمايــة الطفــل بالمرســوم الملكــي رقــم (م )14/وتاريــخ 1436 /2/3هـــ ،والــذي ينــص علــى حــق الطفــل فــي التعليم ،ويعد التســبب
فــي انقطــاع الطفــل عــن التعليــم شــك ً
ال مــن أشــكال اإليــذاء التــي يعاقــب عليهــا النظــام .كمــا ويعــد التعليــم العــام إلزاميــً فــي الســعودية ،لمــن
هــم فــي ســن السادســة إلــى الخامســة عشــرة ،بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )139وتاريــخ 1425 /4/26هـــ.
نــص األمــر الملكــي الكريــم رقــم (أ )20/وتاريــخ 1432/3/20هـــ علــى دعــم التحــاق أبنــاء األســر المحتاجــة بالجامعــات ،وذلــك مــن خــال تخصيص نســبة من
مقاعــد القبــول فــي الجامعــات ألبنــاء تلــك األســر ،مــع تســهيل شــروط قبولهــم وإعفائهــم مــن دفــع رســوم اختبــارات القيــاس والتحصيــل العلمــي،
وإعفائهــم مــن رســوم الدراســة فــي الكليــات التطبيقيــة ،وإعطائهــم األولويــة فــي برامــج اإلســكان الجامعــي والوظائــف المؤقتــة داخــل الجامعــات.
ُأنشــئت مؤسســة تكافــل الخيريــة فــي عــام  1431هـــ تحــت إشــراف وزارة التعليــم ،لدعــم الطــاب والطالبــات المحتاجيــن فــي مــدارس المملكــة،
والتخفيــف مــن آثــار الفقــر والمشــكالت االجتماعيــة والنفســية والتعليميــة التــي يعانــون منهــا .وقــد أنجــزت المؤسســة أول حصــر شــامل للمحتاجيــن
مــن الطــاب والطالبــات فــي جميــع مــدارس المملكــة .وتقــوم المؤسســة بتأميــن االحتياجــات المنزليــة الشــخصية الضروريــة للمســتهدفين .كمــا
وتخصــص المؤسســة دورات تدريبيــة للمســتهدفين لغــرض تعزيــز فــرص حصولهــم علــى عمــل بعــد انتهــاء دراســتهم.
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الفقر المؤنث:

الفقر المؤنث:

يصبــح الفقــر مؤنثــً عندمــا تكــون ظاهــرة انتشــاره بيــن النســاء أكثــر مــن الرجــال فــي المجتمــع؛ وبالتالــي تكــون الفــرص االجتماعيــة واالقتصاديــة الالزمة
لتحســين المســتوى المعيشــي غيــر متكافئــة بيــن الجنســين .ويعــد انتشــار الفقــر بيــن اإلنــاث مــن خصائــص الفقــر فــي العالــم وفــي المملكــة ،لكــون
النســاء مــن أكثــر الفئــات المتأثــرة بــه .يعــود ذلــك إلــى صعوبــة خــروج المــرأة مــن الفقــر مقارنــة بالرجــل ،حيــث أن الحريــة االقتصاديــة وفــرص العمــل
وتحســين المعيشــة المتاحــة للمــرأة ضعيفــة .وتصنــف المملكــة علــى مرتبــة متدنيــة فــي مؤشــر المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة (الصــادر عــن المنتــدى
االقتصــادي العالمــي) ،حيــث حصلــت المملكــة علــى المركــز  138مــن إجمالــي  145دولــة تضمنتهــا دراســة المؤشــر١٢ .

احتــوت دراســة «الفقــر المؤنــث» التــي أصدرتهــا مؤسســة الملــك خالــد عــام 2014م ،عــددًا مــن النتائــج التــي تظهــر خصائــص محــدودات الدخــل فــي
المملكــة ،حيــث تــم اســتقصاء عينــة الدراســة مــن المســتفيدات مــن الدعــم الــذي تقدمــه الجمعيــات الخيريــة فــي مناطــق المملكــة .وفيمــا يلــي أبــرز
مــا أظهرتــه الدراســة:

أرقام وحقائق

%١٦

6٣.4
%

2101
ريال

%٥

من المتعطلين عن العمل
هم نساء

الفجوة بين أجور العاملين
النساء والرجال

من األسر السعودية تعيلها
إمرأة

مقارنة لنسبة األسر التي
تعيلها إمرأة

تشكل المرأة في
السعودية نسبة  %63.4من
إجمالي المتعطلين عن
العمل ،و %16.6من العاملين
بين المواطنين .كما
يبلغ معدل البطالة بين
السعوديات  %34.5مقارنة

هناك فجوة بين أجور
تشكل األسر السعودية
العامالت السعوديات
التي تعيلها امرأة  %5من
مقارنة بالعاملين
إجمالي األسر السعودية
السعوديين ،وصلت خالل
في المملكة ،وبمراجعة
عام 2015م إلى ( )2101ريا ً
ال،
أرقام مسح وإنفاق األسرة،
حيث بلغ معدل أجور
نجد بأن األسر التي يعيلها
العامالت ( )3470ريا ً
ال ،مقارنة
رجل تتمتع بزيادة في
١٤
اإلنفاق عن األسر التي
بـ ( )5571ريا ً
ال للعاملين.
تعيلها امرأة بمقدار ()6349

تصل نسبة األسر التي
تعيلها امرأة إلى  %1.6في
الرياض ،مقارنة بـ %6.6لكل

بـ %5.7للذكور ١٣

من جازان وبريدة١٦ .

%

%٧٠

نسبة المرأة الفقيرة مقابل
الرجل الفقير

من فقراء العالم هم من
النساء

عالميًا ،و بالرغم من ّ
أن
تعاني الدول العربية من
المرأة تشكل ثلثي القوى
ارتفاع نسبة المرأة الفقيرة
العاملة في العالم ،إال أن
مقابل الرجل الفقير ،حيث
تتراوح النسبة ما بين  120و  160نصيبها من الدخل العالمي
ال يتجاوز  . %10كما أ ّنهن
امرأة لكل  100رجل لكل من
في السعودية والكويت يمتلكن  %1من ثروات العالم
والسودان وعمان١٧ .
فقط ،بينما يشكلن  %70من
الفقراء١٨ .

ريال شهريًا١٥ .

%١٠

%51.2

%24
تشــهد  3مناطــق فــي المملكــة
ارتفاعــً كبيــرًا فــي حجــم
محــدودات الدخــل ،و هــي :منطقــة
مكــة المكرمــة بنســبة (،)%24
ثــم منطقــة الريــاض ( ،)%16ثــم
المنطقــة الشــرقية (.)%10

( )%51٫2مــن مفــردات الدراســة ذكرن
أنهـ ّ
ـن يعلــن أحــد أفراد أســرتهن.

٪٣٥

%42٫2

أظهــرت الدراســة أن الترمــل مــن
األســباب الرئيســية لفقــر األنثــى
فــي المملكــة ،حيــث بلغــت نســبة
المترمــات مــن أفــراد العينــة (.)%35
ممــا يــدل علــى اعتمــاد المــرأة
الكبيــر علــى دخــل الرجــل.

ارتفــاع نســبة األميــة بين محــدودات
الدخــل ،بحيــث بلغــت هــذه النســبة
فــي مجتمــع الدراســة ()%42٫2

السياسات القائمة

تشــكل المــرأة نســبة كبيــرة مــن مســتحقي الضمــان االجتماعــي ،حيــث تعــد األرامــل والمطلقــات فئــات
مســتحقة للضمــان االجتماعــي.

تســتهدف رؤيــة المملكــة  2030رفــع مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل مــن ( )%22إلــى ( .)%30ومــن أهــداف
برنامــج التحــول الوطنــي  2020رفــع نســبة مشــاركة النســاء فــي الخدمــة المدنيــة مــن ( )%39٫8إلــى (.)%42
تتبنــى الدولــة سياســة دعــم توظيــف المــرأة ،وقــد صــدرت عــدد مــن القــرارات لدعــم هــذا التوجــه ،أهمهــا:
تنظيــم عمــل المــرأة فــي محــات بيــع المســتلزمات النســائية ،اعتمــاد آليــة احتســاب عمــل المــرأة عــن بعــد
فــي نســب توطيــن الوظائــف ،النــص علــى تنظيــم عمــل المــرأة فــي :المصانــع ،ومحاســبة المبيعــات فــي
محــات التجزئــة ،والمنتزهــات الترفيهيــة العائليــة ،والمطابــخ والصيدليــات.
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%10

%32,6

<  1500ريال

<  4500ريال

أظهــرت الدراســة أن عمــر المــرأة
الفقيــرة فــي الســعودية يقــع
مــا بيــن  20إلــى  50ســنة ،وهــو عمــر
المفتــرض .فــي حيــن ّ
أن
العمــل ُ
نســبة مــن يعملــن مــن مفــردات
الدراســة لــم تتجــاوز ( ،)%10ممــا
يــدل علــى وجــود نســبة كبيــرة
مــن النســاء ال يعملـ ّ
ـن فــي أوســاط
محــدودي الدخــل.

عمــا إذا كان
عنــد ســؤال العينــة ّ
هنــاك منــع مــن األســرة فــي
الحصــول علــى عمــل ،أجــاب مــا
ّ
نســبتهن  %8بنعــم؛ وهــذا يعنــي
أن ال موانــع اجتماعيــة تمنــع األنثــى
الفقيــرة مــن العمــل ،وحتــى عنــد
المنــع ،فـ ّ
ـإن الســبب األول هــو عــدم
توافــر المواصــات ،بنســبة قدرهــا
.%32٫6

بلــغ متوســط الدخــل المســتقل
لـــ %70ممــن يعملــن مــن مفــردات
الدراســة أقــل مــن  1500ريــال.

وباســتطالع الدخــل الشــهري ألســر
ّ
بــأن
محــدودات الدخــل ،يظهــر
ّ
أغلبهــن يعشــن فــي أســرة يقــل
دخلهــا عــن  4500ريــال.
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الوسيط الحسابي

التباين في مستوى الدخل واإلنفاق
يرتبــط توزيــع الثــروة بظاهــرة الفقــر إذ يعــد مــن مســبباته عنــد اتســاع الفجــوة فــي الدخــل بيــن النــاس ،ويســاعد فــي الحــد مــن آثــاره كلمــا زادت العدالــة
فــي التوزيــع .ويعتبــر تحصيــل الــزكاة وفــرض الضرائــب أحــد أســاليب إعــادة توزيــع الثــروة ،وإحــدى المصــادر التمويليــة لشــبكات الحمايــة االجتماعيــة
الواقيــة مــن الوقــوع فــي الفقــر.
وتعــد الــزكاة ركنــً مــن أركان اإلســام تفــرض علــى األغنيــاء لتــوزع علــى الفقــراء .وقــد ذكــرت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل مــا يواجهها مــن صعوبات
تتعلــق بالتهــرب الزكــوي لبعــض المكلفيــن ،وضعــف قــدرات الهيئة فــي جبايــة األموال.
وتنتهــج الكثيــر مــن الــدول سياســة فــرض الضرائــب المباشــرة وغيــر المباشــرة والرســوم إلحــداث التــوازن فــي منظومــة العدالــة االجتماعيــة فــي
مجتمعاتهــا .ومــن المرتقــب فــرض عــدد مــن الضرائــب والرســوم فــي المملكــة بهــدف زيــادة إيــرادات الدولــة ،وفقــً لمــا جــاء فــي وثيقــة رؤيــة المملكــة
لعــام 2030م .ومــن أبــرز هــذه الرســوم:
• إقرار رسم على األراضي البيضاء بقيمة ( )%2٫5لفك احتكار القلة على األراضي ،ودعم سوق اإلسكان في المملكة.
• اعتماد ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع االستهالكية ،والضريبة االنتقائية ،عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• رفع رسوم الخدمات البلدية.

يتفــادى باحثــو الفقــر فــي العالــم اســتخدام (المتوســط الحســابي) ألغــراض اإلحصــاء ودراســة انتشــار الفقــر ،ألن الطريقــة التــي يتــم الوصــول فيهــا إلى
المتوســط الحســابي تتــم مــن خــال تقســيم كامــل إنفــاق األســر علــى إجمالــي عــدد الســكان .وعندمــا تتكــدس الثــروة فــي أيــدي القلــة ،يؤثــر ذلــك
علــى مصداقيــة متوســطات الدخــل واإلنفــاق ويتســبب فــي ارتفاعهــا بشــكل غيــر مبــرر .ويلجــأ الباحثــون إلــى اســتخدام (الوســيط الحســابي) الــذي
يحــدد دخــل الفــرد الواقــع فــي المنتصــف بيــن فئــات الدخــل واإلنفــاق ،بمــا يقــدم مؤشــرًا أدق علــى مســتوى المعيشــة المتوفــر للطبقــات المتوســطة
واألقــل حظــً ويبــرز مســتوى التحســن فــي الــدول.
وتشير بيانات مسح دخل وإنفاق األسرة إلى ارتفاع وسيط دخل الفرد السعودي من ( )1500في 2007م إلى ( )1792في 2013م.

التباين في مستوى الدخل واإلنفاق
أرقام وحقائق
يوضــح الملحــق رقــم ( )1توزيــع فئــات اإلنفــاق فــي المملكــة ،حيــث يوضــح مــا تســتطيع فئــة الـــ %10األقــل حظــً مــن الســعوديين إنفاقــه ،مقارنــة بإنفــاق الـــ %10األعلــى
إنفاقــً مــن الســعوديين .فــي حيــن ينفــق الـــ %10األقــل حظــً مبلــغ ( )779ريــال شــهريًا فــي المتوســط )305( ،ريــال منهــا علــى الغــذاء و ( )332ريــال منهــا علــى المســكن
واحتياجاتــه مــن المــاء والكهربــاء والطاقــة ،ينفــق الـــ %10األعلــى مبلــغ ( )57927ريــال شــهريًا فــي المتوســط )5720( ،ريــال منهــا علــى الغــذاء و ( )9600ريــال منهــا علــى
الســكن واحتياجاتــه ،و ( )23755ريــال علــى الســلع والخدمــات الشــخصية المتنوعــة ،بينمــا ينفــق الـــ( )%10األقــل إنفاقــً مبلــغ ( )38ريــال فقــط علــى الســلع والخدمــات

تونس
٪35.8

الشــخصية المتنوعــة20 .

المملكة العربية
السعودية
١9 ٪٤٥٫٩

المملكة المتحدة
٪32.6

قدر معامل جيني في السعودية في عام 2013م بـ  ،%45٫9بعد أن انخفض من  %51.3في عام 2007م.

الصين
٪42.1

ارتفــع بشــكل إيجابــي (وســيط) الدخــل الشــهري لألســرة الســعودية مــن  9052ريــال إلــى  10723ريــال بيــن عامــي 2007م و2013م ،فــي حيــن تراجــع (متوســط) الدخــل
ال ،ممــا قــد يعطــي داللــة علــى تحســن المســاواة فــي اإلنفــاق وتخفيــض الفجــوة بيــن الطبقــات٢١ .
الشــهري لألســرة الســعودية مــن  14084إلــى 13610ريــا ً

الواليات المتحدة
األمريكية
٪41.1

سويسرا
٪31.6
مقارنة معامل جيني بين المملكة ودول أخرى

18

معامــل جينــي هــو أداة إحصائيــة لمعرفــة مــدى عدالــة توزيــع الدخــل واإلنفــاق بيــن النــاس علــى شــكل نســبة مئويــة ،فعندمــا يكــون المعــدل  %0يكــون
الجميــع متســاويون ،بينمــا تــدل نســبة الـــ %100علــى اســتحواذ فــرد واحــد علــى كامــل الدخــل أو اإلنفاق.
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توضــح الخريطــة التاليــة تبايــن مؤشــر جينــي فــي مناطــق المملكــة ،ويوضــح ّ
أن نجــران أفضــل نســبة مســاواة فــي اإلنفــاق بيــن الســكان (معامــل جينــي
عنــد  )%35.4وســجلت الريــاض أعلــى نســبة تكــدس لإلنفــاق فــي أيــدي القلــة (معامــل جينــي .)%53.6

 ٪١٠اﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎﻗ

 ٪١٠اﻗﻞ إﻧﻔﺎﻗ

٣٠٥

اﻟﺤﺪود
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
٪٤١٫١

اﻟﺠﻮف
٪٤٢٫٢

ﺗﺒﻮك
٪٤٢٫٣

ﺣﺎﺋﻞ
٪٣٨٫٤
اﻟﻘﺼﻴﻢ
٪٣٩٫٤

٣٣٢

اﻟﺮﻳﺎض
٪٥٣٫٦

اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
٪٣٩٫٨

٥٧٢٠

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻨﻮرة
٪٥٠٫٣

٩٦٠٠

ﻣﻜﺔ
اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ
٪٤٠٫٧

السياسات القائمة
تعــد الــزكاة ركنــً مــن أركان اإلســام وأداة لتحقيــق العدالــة فــي الدخــل واإلنفــاق بيــن األغنيــاء والفقــراء ،ويؤكــد النظــام األساســي للحكــم فــي المملكــة علــى

اﻟﺒﺎﺣﺔ
٪٤٠٫٨

ﻋﺴﻴﺮ
٪٤١٫٨

٣٨

ﻧﺠﺮان
٪٣٥٫٤

جبايــة الــزكاة وإنفاقهــا فــي مصارفهــا الشــرعية ،حيــث تحصــل الدولــة الــزكاة وتنفقهــا للمحتاجيــن مــن مســتحقي الضمــان االجتماعــي .وارتفعــت إيــرادات الــزكاة

٢٣٧٥٥
ﺟﺎزان
٪٤٢٫٧

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻧﻔﺎق

اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻤﻴﺎه واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﻮﻗﻮد

٧٧٩

٥٧٩٢٧

اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ

٢٥٩٤

٣١٨٣

٣٢٥١

علــى مســتفيدي الضمــان االجتماعــي.

بينمــا قامــت الدولــة وقتهــا بصــرف ( )23.5مليــار ريــال

٢٣

كما يتم حاليًا دراسة مشروع نظام جباية الزكاة بما يضمن تغريم المتأخرين عن تقديم اإلقرارات والسداد ،باإلضافة إلى توسيع قاعدة الخضوع للزكاة.

اﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻧﻔﺎق

فــي الســنة الماليــة 2015م إلــى ( )15.3مليــار ريــال ،مقارنــة بـــ( )14.2مليــار ريــال فــي الســنة الماليــة التــي ســبقتها.

٢٢

تعهــدت رؤيــة المملكــة  2030بتطويــر منظومــة الخدمــات االجتماعيــة لتكــون أكثــر كفــاءة وتمكينــً وعدالــة ،مــن خــال توجيــه دعــم الغــذاء والوقــود والكهربــاء
والمــاء إلــى مســتحقيه مــن الطبقــة المتوســطة وذوي الدخــول المنخفضــة وإيقــاف انتفــاع األغنيــاء.

١٥٣٦٧

مقارنة متوسط اإلنفاق الشهري لألسر السعودية الـ %10األقل إنفاقًا مقارنة بـ %10األعلى إنفاقًا 2013م
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أ -تحديد خط الفقر النسبي:
التزمــت الدولــة فــي رؤيــة 2030م بإصــاح منظومــة الدعــم فــي المملكــة بمــا يكفــل وصولــه إلــى الفئــات المســتحقة .وال يمكــن المضــي
فــي هــذا الهــدف دون تحديــد خــط الفقــر الوطنــي فــي المملكــة .و ُيعنــى خــط الفقــر المطلــق بتحديــد االحتياجــات األساســية التــي ال
يســتطيع الفــرد العيــش بدونهــا ،وتعتمــد بنــاء منهجيــة هــذا الخــط علــى تقديــر القــدرة الشــرائية وإنفــاق األفــراد .بينمــا يعتمــد خــط
الفقــر النســبي علــى بيانــات ومســوحات دخــل األســرة ،فــي محاولــة لتحديــد األســر األقــل دخ ـ ً
ا مقارنــة بمتوســط دخــل باقــي األســر.
وتــرى مؤسســة الملــك خالــد ّ
أن منهجيــة خــط الفقــر النســبي أكثــر مالءمــة للمجتمــع الســعودي بســبب تقــدم الوضــع االقتصــادي
للمملكــة مقارنــة بالــدول الناميــة التــي تلجــأ إلــى اســتخدام خطــوط الفقــر المطلقــة .وبســبب تغلــب المملكــة علــى الفقــر المدقــع
فــي عــام  2011م ،بحســب وزارة االقتصــاد والتخطيــط (تقريــر وزارة االقتصــاد والتخطيــط «األهــداف التنمويــة األلفيــة 1435هـــ2014/م»)  ، ٢٤ممــا
رفــع بالطمــوح التنمــوي للدولــة مــن مكافحــة الفقــر المدقــع إلــى رفــع المســتوى المعيشــي للفئــات األقــل دخـ ً
ا .إضافــة إلــى مــا ســبق،
فـ ّ
ـإن خــط الفقــر النســبي يتميــز بالقابليــة للتحديــث الواقعــي والمناســب مــع مــرور الزمــن وتحســن الوضــع المعيشــي فــي المجتمــع
وارتفــاع متوســط الدخــل واإلنفــاق .كمــا أن خــط الفقــر النســبي ال يقتصــر علــى قيــاس الفقــر فقــط وإنمــا يوفــر قــراءة أفضــل لحالــة عــدم
المســاواة وفجــوة الدخــل بيــن فئــات المجتمــع.

سبل ترشيد وإصالح
منظومة الدعم في المملكة
ب -تحديد الحد األدنى للمعيشة:
يهــدف تحديــد الحــد األدنــى للمعيشــة إلــى معرفــة المســتوى المعيشــي المقبــول لألســر فــي المجتمــع والتعــرف علــى فئــة متوســطي
الدخــل ،للتمكــن مــن متابعــة أوضاعهــم المعيشــية ،واســتهدافهم ببعــض برامــج الدعــم الواقيــة مــن تأثرهــم الســلبي بخطــط
الهيكلــة االقتصاديــة .وهــي عمليــة تقديريــة تختلــف مــن مجتمــع آلخــر بحســب خصائصــه االجتماعيــة واالقتصاديــة .وحاولــت مؤسســة
الملــك خالــد مــن خــال دراســة «خــط الكفايــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية» تعريــف هــذا الحــد ،عبــر حســاب متوســط إنفــاق األســر
الســعودية (المكونــة مــن  5أشــخاص) ،فــي األحيــاء المتوســطة والفقيــرة فــي مــدن وإمــارات مناطــق المملكــة وعــدد مــن محافظاتهــا
ذات الفئــات (أ) و (ب) ،وعبــر عشــر احتياجــات وهــي( :الســكن ،واألكل ،والملبــس ،والرعايــة الصحيــة ،والحاجــات المدرســية ،وحاجــات
األطفــال الرضــع ،والكماليــات ،والمواصــات ،والخدمــات األساســية ،والترفيــه).
ونعتقــد أن تحديــد الحــد األدنــى للمعيشــة مقرونــً بتحديــد خــط الفقــر النســبي ســوف يســاعد صانــع القــرار ،والجهــات المقدمــة للدعم،
علــى «القــراءة مــا بيــن الخطــوط» ،لتحديــد فجــوات الدعــم وأوجــه القصــور والنقــص ،وتوســيع فئــة المســتفيدين مــن الدعــم لتشــمل
متوســطي الدخــل.
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تعريف بمستوى دخل وإنفاق األسر السعودية:
يعــد مســح دخــل وإنفــاق األســرة مــن أهــم المســوحات اإلحصائيــة للتعــرف علــى أنمــاط اســتهالك األســر الســعودية وغيــر الســعودية والتبايــن فــي دخولهــم ،إال ّ
أن
هــذا المســح ال يتــم إال كل خمــس ســنوات .وتقــوم بعــض الــدول التــي ترغــب فــي متابعــة مســتوى الدخــل واإلنفــاق بشــكل دقيــق إلــى إصــداره كل عاميــن أو ثالثــة
مثــل كنــدا ونيوزلنــدا وماليزيــا .ومــن المرتقــب أن يتــم المســح القــادم لدخــل وإنفــاق األســرة فــي الســعودية فــي عــام 2018م.
وبالنظــر إلــى نتائــج مســح دخــل وإنفــاق األســرة لعــام 2013م ،فقــد بلــغ وســيط الدخــل الشــهري لألســرة الســعودية  10723ريــال ،فــي حيــن تنفــق األســرة الســعودية
ـأن معــدل مــا يبقــى لألســرة شــهريًا  1041ريــال٢٥ .
شــهريًا  9682ريــال .وبذلــك نجــد بـ ّ
وعنــد النظــر إلــى توزيــع اإلنفــاق شــهريًا بحســب المجموعــة وفئــة توزيــع اإلنفــاق (ملحــق رقــم  ،)1فنجــد بـ ّ
ـأن هنــاك تفاوتــً كبيــرًا فــي أنمــاط االســتهالك .فعلــى ســبيل
المثــال ،تنفــق الـــ( )%10مــن األســر األقــل إنفاقــً  305ريــال شــهريًا علــى الغــذاء ،بينمــا ينفــق الـــ( )%10مــن األســر األكثــر إنفاقــً  5720ريــا ً
ال علــى الغــذاء شــهريًا و 23755ريــال
علــى الســلع والخدمــات الشــخصية المتنوعــة.

أرقام وحقائق
٩٦٨٢

١٠٧٢٣

اإلنفاق الشهري العام
لألسرة السعودية

الدخل الشهري لألسرة
السعودية

األجر الشهري للسعوديين
في القطاع الخاص

يبلغ وسيط اإلنفاق
الشهري العام لألسرة
السعودية  9682ريال
(2013م) ،كما تبلغ نسبة
اإلنفاق الشهري لألسرة
على الغذاء٢٦ . %17 :

يبلغ وسيط الدخل
الشهري لألسرة
السعودية  10723ريال
(2013م).

أما متوسط األجر الشهري
للسعوديين في القطاع
الخاص فهو  5571ريا ً
ال
للذكور مقابل  3470ريا ً
ال
لإلناث .بينما يبلغ متوسط
األجر الشهري للوافدين
الذكور  1147مقابل 1834
للوافدات٢٧ .

ريال

ريال

%52

٪

رواتب السعوديين
بالقطاع الخاص

نسبة البطالة بين
السعوديين

من ليس لديهم
مسكن مالئم

بلغ عدد السعوديين
العاملين في القطاع
الخاص الذين تقل
رواتبهم عن  3500ريال
نحو  988.9ألف موظف
وهو ما يمثل  % 52من
إجمالي السعوديين على
رأس العمل٢٨ .

يبلغ معدل البطالة بين
السعوديين. %12.1 :

تقدر نسبة الذين ال يتوفر
لهم مسكن مالئم
من مستفيدي الضمان
االجتماعي (٢٩ .)%45

السياسات القائمة

 -1اختارت وزارة العمل والتنمية االجتماعية الحلول والتدخالت غير المباشرة لرفع مستوى األجور للعمالة الوطنية بدون وضع حد أدنى عام
لألجــور وذلــك مــن خــال رفــع المقابــل المالــي ورفــع نســبة الحــد األدنــى لألجــور ضمــن برنامــج نطاقــات (وهــي حاليــً  3000ريــال) بشــكل تدريجــي.
إضافــة إلــى ّ
أن الحــد األدنــى لالشــتراك فــي المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة هــو ( )1500ريــال شــهريًا ،وال تحتســب الــوزارة العامــل الســعودي
الــذي يقــل راتبــه عــن ( )1500ريــال ضمــن نســب الســعودة للمنشــآت.
 -2تتجه الدولة نحو تشجيع االدخار ،حيث ُأنشئت مؤخرًا لجنة وطنية لالدخار ،كما صدر التوجيه بإعداد استراتيجية وطنية شاملة لالدخار،
مبادرات لتحفيز األسر نحو االدخار مثل :بنك التنمية االجتماعية ،ووزارة اإلسكان ،وهيئة السوق المالية٣٠ .
وأعلنت عدد من الجهات الحكومية
ٍ
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تعريف بمستوى دخل وإنفاق األسر السعودية:

ما هو خط الكفاية؟

أعــد مركــز الملــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي فــي عــام 2014م  ٣١دراســة مســحية حــول مناســبة وضــع حــد أدنــى لألجــور فــي المملكــة ،وقــد أفضــت
الدراســة لعــدد مــن النتائــج ،نســتعرض فيمــا يلــي أهــم النتائــج المتعلقــة بمســتوى دخــل العامليــن فــي القطــاع الخــاص :

خــط الكفايــة ليــس خطــً للفقــر ،إنمــا
هــو الحــد الــذي يمكــن عنــده لألســرة
المكونــة مــن خمســة أشــخاص أن
تعيــش حيــاة كريمــة ،بحيــث ال تحتــاج
إلــى أي مســاعدات إضافيــة .كمــا
ّ
أن الخــط يحتــوي علــى  10مكونــات

ريال

>

٥٠٠٠

%50

%٢٥

( )%25مــن العامليــن فقــط فــي القطــاع الخاص
تتجــاوز رواتبهــم الشــهرية مبلــغ ( )5000ريال.

بلــغ متوســط اإلعالــة للعامــل فــي القطــاع
الخــاص ( 4أفــراد) ،ممــا يشــير إلــى انخفــاض
نصيــب الفــرد إلــى أقــل مــن ألــف ريــال شــهريًا.

أوضــح أكثــر مــن ( )%50مــن أفــراد العينــة أن
دخولهــم ال تغطــي تكاليــف الحيــاة الدنيــا.

للحاجــات األساســية للعيــش الكريم؛
وهــي :الســكن ،واألكل ،والملبــس،
والرعايــة الصحيــة ،والحاجــات
المدرســية ،وحاجــات األطفــال الرضع،
والكماليــات (احتياجــات أخــرى)،
والمواصــات ،والخدمــات األساســية،
بنــاء
والترفيــه .وتــم تصميــم الخــط
ً
علــى دراســة «خــط الكفايــة» التــي
أعدتهــا مؤسســة الملــك خالــد عــام
2013م وشــملت عشــرة آالف أســرة
مــن مختلــف مناطــق المملكــة.

الجوف
6868.33

الحدود الشمالية
6433.20

تبوك

حائل

7216.91

6037.57

القصيم
9616.76

المدينة النورة

الشرقية

8421.60

6376.30

مكة المكرمة

الرياض

12673.00

8509.50

الباحة
7241.15

عسير
9173.40

جازان
6037.57

12673.00

10043.00

نجران
9274.40

خريطة خط الكفاية على مستوى مناطق المملكة 2013م

الحد
األدنى
٦١٠٠

قراءة خط الكفاية في المملكة ومكوناته لعام 2013م

ريال

%64

5305

%53

أوضحــت العامــات اإلنــاث فــي القطــاع الخــاص
اعتقــادًا أكبــر مــن العامليــن الذكــور فــي ضعف
الدخــل ليصــل إلــى عــدم القــدرة علــى تغطيــة
تكاليــف الحيــاة نســبتها ( )%64لإلنــاث مقابــل
( )%53للذكــور.

ريال كحد أدنى ألجور العمال

أظهــرت نتائــج اســتفتاء العامليــن فــي القطــاع
الخــاص أن الحــد األدنــى لتكاليــف المعيشــة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية هــو ()6100
ريــال.

المتوسط العام لمكونات خط الكفاية لألسرة المكونة من  ٥أشخاص  8926 :ريال

توصلــت الدراســة إلــى التوصيــة بتبنــي ()5305
ريــال كحــد أدنــى ألجــور العمــال فــي القطــاع
الخــاص.

السكن
١٣٩٠

24

األكل
١٥١٠

الملبس
١٣٠٧

الرعاية
الصحية
201

الحاجات حاجات األطفال الكماليات
٤٩٦
الرضع
المدرسية
٨٨٢
248

المواصالت
٦٣٣

الخدمات
األساسية
١٣٥٣

الترفيه
٩٠٥
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ما هو الفرق بين خط الكفاية وخط الفقر؟

طرق احتساب خط الفقر بالمملكة:

بحســب دراســة مؤسســة الملــك خالــد ،فـ ّ
ـإن خــط الكفايــة يختلــف عــن خــط الفقــر ،إذ يحــدد خــط الفقــر مســتوى الدخــل الــذي ال يســتطيع الفــرد أو
األســرة العيــش بأقــل منــه ،بينمــا يحــدد خــط الكفايــة مســتوى الدخــل الــذي ال يســتطيع الفــرد أو األســرة العيــش حيــاة كريمــة بأقــل منــه .وبذلــك
يكــون خــط الكفايــة منســجمًا مــع خصائــص المجتمــع الســعودي ،كونــه أعلــى كمبلــغ عــن األرقــام التــي توفرهــا خطــوط الفقــر ،ويضمــن مســتوى
معيشــي أفضــل مــن تلــك التــي تضمنهــا خطــوط الفقــر المســتخدمة فــي دول العالــم.

(أ) استخدام الطريقة التي تعتمد على حساب  %60من وسيط دخل األسرة:
اختــارت الحكومــة البريطانيــة (واالتحــاد األوروبــي) ٣٢تحديــد «عتبــة الفقــر» مــن خــال احتســاب  %60مــن وســيط دخــل األســرة ( .)householdsوعنــد
اســتخدام هــذه الطريقــة ،يظهــر أن عتبــة الفقــر فــي المملكــة هــي عنــد ( )6434ريــال ،لألســرة الســعودية (متوســط حجــم األســرة الســعودية ٦.٧
أشــخاص).
وسيط دخل األسرة السعودية= .)6433٫8=0٫6 × 10723( 10723

اعتمــدت دراســة مؤسســة الملــك خالــد لتحديــد «خــط الكفايــة» علــى حســاب متوســط إنفــاق األســر الســعودية (المكونــة مــن  5أشــخاص) ،فــي األحياء
المتوســطة والفقيــرة فــي مــدن ومناطــق المملكــة وعــدد مــن محافظاتهــا ذات الفئــات (أ) و (ب) علــى عشــر احتياجــات وهــي( :الســكن ،واألكل،
والملبــس ،والرعايــة الصحيــة ،والحاجــات المدرســية ،وحاجــات األطفــال الرضــع ،والكماليــات ،والمواصــات ،والخدمــات األساســية ،والترفيــه).

(ب) استخدام الطريقة التي تعتمد على حساب  %50من وسيط دخل األسرة:
اختــارت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ( ٣٣)OECDهــذه المنهجيــة الحتســاب معــدل الفقــر بيــن مواطنــي الــدول األعضــاء فــي المنظمــة مــن
خــال حســاب نســبة األســر الواقعــة تحــت نصــف وســيط دخــل األســرة .وباســتخدام هــذه الطريقــة ،يكــون خــط الفقــر فــي الســعودية ( )5361ريــال
شــهريًا لألســرة المكونــة مــن  7أشــخاص
(.)5361٫5=0٫5×10723

ما هو الفرق بين خط الفقر النسبي وخط الفقر المطلق؟

(ج) األسلوب البديل الحتساب عتبة الفقر:
٣٤
تصــدر هيئــة اإلحصــاء األمريكيــة قيــاس «األســلوب البديــل الحتســاب عتبــة الفقــر» مــن خــال احتســاب وســيط إنفــاق األســر علــى «الغــذاء ،والمســكن،
والملبــس ،والطاقــة والميــاه» الواقعــة بيــن فئــة اإلنفــاق الـــ %30إلــى الـــ *%36مــع إضافــة زيــادة  %20الحتســاب المصاريــف الضروريــة األخــرى .وبتبنــي هــذه
المنهجيــة فــي القيــاس ،يمكــن تحديــد عتبــة الفقــر بالمملكــة عنــد ( )2252ريــال لألســرة الســعودية المكونــة مــن  7أفــراد.
(الغذاء=  + 632الملبس=  + 69المسكن والطاقة والمياه=  2252.4 = 1.2 × )1176ريال

األسر ة متوسطة الدخل

* تم استخدام أقرب بيانات إحصائية متاحة من الهيئة العامة لإلحصاء المتمثلة بفئات اإلنفاق من  %30إلى .%40

تســتخدم الــدول المتقدمــة عــادة مســوحات
الدخــل واإلنفــاق لألســرة لتحديــد خطــوط الفقــر
النســبية (وتعنــي األســرة األقــل دخ ـ ً
ا بالنســبة إلــى
وســيط باقــي األســر).

بينمــا تســتخدم الــدول الناميــة قيمــة ســلة محــددة
مــن المنتجــات الغذائيــة والضروريــة الدنيــا لتحديــد
خــط الفقــر المطلــق.

(د) منهجية خطوط الفقر العالمية:
اختــار البنــك الدولــي تحديــد خــط الفقــر العالمــي مــن خــال احتســاب خطــوط الفقــر فــي  15دولــة شــديدة الفقــر وهــو ( )1.9دوالر أمريكــي فــي اليــوم
للشــخص الواحــد بعــد آخــر تحديــث حصــل عــام .2015
وباستخدام هذا القياس فإن احتياج األسرة السعودية المكونة من  7أشخاص في الشهر هو ( )1432ريال.
[( 6.7( × )3.75 × $1.9فرد)] ×  30يوم = 1432.1

ولذلــك يكــون األنســب للوضــع االقتصــادي المتقــدم فــي المملكــة اســتخدام خطــوط الفقــر النســبي .فــي حيــن تختلــف طــرق احتســابه مــن دولــة إلــى أخــرى،
نســتعرض فيمــا يلــي أبــرز هــذه الطــرق ،وســبل اســتخدامها لحســاب خــط الفقــر فــي المملكــة اعتمــادًا علــى بيانــات مســح دخــل وإنفــاق األســرة األخيــر الصــادر عــام
2013م مــن قبــل الهيئــة العامــة لإلحصــاء.
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تطبيق منهجيات خطوط الفقر في المملكة مقارنة بخط الكفاية لعام 2013م
* تم احتساب خطوط الفقر لعام 2013م بسبب صدور آخر مسح رسمي لدخل وإنفاق األسرة حينها.
* بلغ متوسط حجم األسرة السعودية بحسب مسح دخل وإنفاق األسرة  7أشخاص ،ولذلك تم تعديل حساب خط الكفاية المبني على األسرة المكونة
من  5أفراد وإعادة حسابه ألسرة مكونة من  7أشخاص.
* تم حساب خطوط الفقر على أساس متوسط األسرة السعودية  ٧أشخاص (.)6.7

منهجية أ

 ٦٤٣٤ريال
 ٥٣٦١ريال

منهجية ب
 ٢٢٥٢ريال

منهجية ج
منهجية د

 ١٤٣٢ريال

 12496ريال
 12496ريال
 12496ريال
 12496ريال

خطوط الفقر

خط الكفاية

التوصيات

تعتقــد المؤسســة أن تحديــد الحــد األدنــى للكفايــة مقرونــً بتحديــد خط الفقر النســبي
سيســاعد صانــع القــرار ،والجهــات المقدمــة للدعــم ،علــى «القــراءة مــا بيــن الخطــوط»،
لتحديــد الفجــوات وأوجــه القصــور والنقــص ،وتوســيع فئــة المســتفيدين مــن الدعــم
لتشــمل متوســطي الدخــل.
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أو ً
ال :تبنــي منهجيــة وطنيــة موحــدة لقيــاس خــط الفقــر النســبي لتحديــد الفئــات المســتحقة للدعــم فــي برنامــج حســاب
المواطــن باســتخدام مســح دخــل وإنفــاق األســرة وربطــه بمؤشــر التضخــم ســنويًا
أ -عقــد ورشــة عمــل وطنيــة لغــرض اعتمــاد منهجيــة علميــة متوافــق عليهــا لقيــاس خــط الفقــر النســبي فــي المملكــة ،علــى أن تضــم الورشــة
المتخصصيــن فــي مجــال اإلحصــاء واالجتمــاع واالقتصــاد ،باإلضافــة إلــى األخصائييــن االجتماعييــن والعامليــن فــي القطــاع غيــر الربحــي ،وصنــاع
القــرار.

ثالثــً :الرفــع مــن جــودة بيانــات وإحصــاءات التنميــة االجتماعيــة للتمكــن مــن دراســة أبعــاد وتأثيــرات قضيــة الفقــر وتشــابكها مــع
المواضيــع االجتماعيــة األخــرى ،بحســب حاجــات المناطــق المختلفــة وخصائصها الســكانية.
أ -إجراء مسح دخل وإنفاق األسرة كل سنتين ،عوضًا عن كل خمس سنوات.
ب -العمــل علــى إصــدار تفاصيــل ( )disaggregatedمســح دخــل وإنفــاق األســرة ،والرقــم القياســي لتكلفــة المعيشــة ،ومســح القــوى العاملــة ،علــى
مســتوى مناطــق المملكــة والمتغيــرات والخصائــص الســكانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة.

ب -استخدام خط الفقر النسبي كآلية استحقاق لتوجيه فوائد الدعم إلى محدودي الدخل.
ج -أن يتــم اعتمــاد معادلــة لتوزيــع قيمــة الدعــم مــن خــال وضــع أوزان لعــدد أفــراد األســرة (لــكل بالــغ أو طفــل أو رضيــع) ،يزيــد أو ينقــص عــن
متوســط حجــم األســرة الســعودية (.)equivalization
د -تحديــد المســتوى األدنــى للمعيشــة مــن خــال منهجيــة خــط الكفايــة بهــدف معرفــة فئــة متوســطي الدخــل ،لمتابعــة أوضاعهــم المعيشــية،
واســتهدافهم ببعــض برامــج الدعــم الواقيــة مــن تأثرهــم الســلبي بالتغيــرات االقتصاديــة.

ج -تضميــن مســح دخــل وإنفــاق األســرة ،توزيــع الدخــل واإلنفــاق علــى فئــات الدخــل واإلنفــاق المختلفــة؛ وكنســب مئويــة ( - percentilesفئــة
المئينيــات) مــن  %1إلــى .%100
د -اســتكمال بنــاء مؤشــرات الفقــر الحضــري مــن خــال المراصــد الحضريــة فــي مــدن المملكــة المختلفــة لتشــمل :نســبة األســر الفقيــرة ،نســبة
األســر التــي تعيلهــا امــرأة ،متوســطات الدخــل واإلنفــاق ،توزيــع الدخــل لألســر ،ونســبة إيجــار المســكن إلــى الدخــل.

رابعًا :السعي للرفع من قدرة الهيئة العامة للزكاة والدخل من تحصيل الزكاة من المكلفين بها.
هـ -ربط قيمة الدعم بمؤشر التضخم السنوي.
أ -تضمين مشروع نظام جباية الزكاة نصوصًا تفرض غرامات على المتأخرين في السداد أوتقديم إقراراتهم الزكوية.

ثانيًا :إنشاء لجنة وزارية لوضع سياسة الحماية االجتماعية في المملكة
أ -تنشــأ اللجنــة فــي مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة القتــراح السياســة ومتابعــة تنفيذهــا ،علــى أن تضــم فــي عضويتهــا وزارة العمــل والتنمية
االجتماعيــة ووزارة االقتصــاد والتخطيــط ووزارة الماليــة ووزارة الصحــة ووزارة التعليــم ووزارة اإلســكان والهيئــة العامــة لإلحصــاء ومؤسســات التقاعد.
ب -التأكيد على مراعاة التدرج في رفع الدعم على أن يتم إطالق آلية لصرف معونة نقدية موجهة للمستحقين قبل تحرير األسعار.
ج -تقوم اللجنة بحصر برامج الحماية االجتماعية في المملكة ،وتقييمها ،واقتراح سبل تطويرها وتكاملها.
دُ -يعــد برنامــج حســاب المواطــن (ومــا سـ ُيضم إليــه مــن برامــج شــبكات األمــان االجتماعــي) جــزءًا مــن منظومــة الحمايــة االجتماعيــة باإلضافــة إلــى
برامــج التأميــن االجتماعــي وتدابيــر ســوق العمــل.
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ب -تجريم التهرب الزكوي في حال ثبوته من خالل مشروع نظام جباية الزكاة.
ج -الســماح للمكلفيــن بتوجيــه ( )%20مــن زكاتهــم إلــى الجمعيــات الخيريــة لتتمكــن مــن القيــام بدورهــا فــي تقديــم العــون والمســاعدة للفئــات
المســتحقة للدعــم.

خامســً :دمــج الصنــدوق الخيــري االجتماعــي فــي بنــك التنميــة االجتماعيــة للحــد مــن التداخــل فــي المهــام واالختصاصــات
وتعظيــم األثــر وتوحيــد الجهــود المشــتركة الراميــة إلــى تقديــم اإلعانــات والتســهيالت والقــروض للمســتفيدين ،والعمــل علــى
تحســين ظــروف المحتاجيــن ومقاومــة أســباب حاجتهــم بأســاليب غيــر تقليديــة بمــا فــي ذلــك دعــم المشــاريع متناهيــة الصغــر
مــن خــال الشــراكة مــع القطــاع غيــر الربحــي.
سادســً :اســتثناء المنتجــات االســتهالكية الضروريــة لألســر محــدودة الدخــل (بمــا فــي ذلــك الغــذاء والــدواء والحاجــات المدرســية
ومســتلزمات األطفــال) عنــد إقــرار ضريبــة القيمــة المضافــة ،واســتهداف المنتجــات الضــارة والثمينــة بمــا يضمــن تخفيــف اآلثــار
الســلبية علــى األســر محــدودة الدخــل؛ بحكــم اســتهالكهم جــزءًا أكبــر مــن دخلهــم مقارنــة باألثريــاء.
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المالحق
متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة السعودية حسب مجموعة االنفاق الرئيسة وفئة توزيع االنفاق لعام 1434هـ (2013م)
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المالحق والمصادر

32

"تــم توفيــر توزيــع فئــات اإلنفــاق فــي المملكــة مــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء بعــد طلبــه مــن المؤسســة ،وهــو مســتخلص مــن بيانــات مســح إنفــاق
ودخــل األســرة الســعودية فــي عــام 2013م"

33

المصادر
الوضع الراهن لمنظومة الدعم الحكومي في المملكة
« -١التقرير العالمي للحماية االجتماعية  :15-2014بناء االنتعاش االقتصادي ،التنمية الشاملة ،والعدالة االجتماعية .منظمة العمل الدولية .»2014
« -٢التقرير السنوي إلنجازات وزارة الشؤون االجتماعية 2015م :ص.»88
« -٣التقرير السنوي إلنجازات وزارة الشؤون االجتماعية  :2015ص .»87-86
« -٤قاعدة بيانات البنك الدولي .العمر المتوقع عند الوالدة في المملكة العربية السعودية».
« -٥وثيقة رؤية المملكة  :2030ص.»29
« -٦التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد 2015م :ص.»47 .
« -٧مسح القوى العاملة .الربع الثالث  .2016الهيئة العامة لإلحصاء».
« -٨التقرير السنوي لوزارة العمل عام 2015م .ص.»36
« -٩التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد 2015م ص.»27
« -١٠التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية .»٢٠١٥
بعض خصائص الفقر في المملكة
« -١١مسح دخل وإنفاق األسرة  .2013الهيئة العامة لإلحصاء».
« -١٢تقرير الفجوة بين الجنسين لعام  2016الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي».
« -١٣مسح القوى العاملة ،الربع الثالث  .٢٠١٦الهيئة العامة لإلحصاء».
« -١٤الكتاب اإلحصائي السنوي لوزارة العمل2015 م ،ص.»921.
« -١٥مسح إنفاق ودخل األسرة السعودية لعام 2013م .الهيئة العامة لإلحصاء».
« -١٦مؤشرات المراصد الحضرية لكل من الرياض وبريدة وجازان والمتوفرة على صفحاتهم اإللكترونية».
www.jazanmarsd.org | www.marsad-buridah.com | www.alriyadhmarsad.org

« -17دراسة الفقر المؤنث :سماته وخصائصه في المجتمع السعودي الصادرة عن مؤسسة الملك خالد في عام 2014م ،ص.»104 .
« -18دراسة الفقر المؤنث :سماته وخصائصه في المجتمع السعودي الصادرة عن مؤسسة الملك خالد في عام 2014م».
« -19مسح إنفاق ودخل األسرة السعودية لعام 2013م .الهيئة العامة لإلحصاء .شكل ( )2من ملحق المسح».
« -٢٠تــم توفيــر توزيــع فئــات اإلنفــاق فــي المملكــة مــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء بعــد طلبــه ،وهــو مســتخلص مــن بيانــات مســح إنفــاق ودخــل األســرة الســعودية
فــي عــام 2013م».
« -٢١مسح إنفاق ودخل األسرة السعودية لعام 2013م .الهيئة العامة لالحصاء .جدول رقم ( ،)1ص.»28 .
« -٢٢التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 2015م ،ص.»18 .
« -٢٣التقرير السنوي لوزارة الشؤون االجتماعية للعام المالي 2015م ،ص.»85 .
سبل ترشيد وإصالح منظومة الدعم في المملكة
« -٢٤تقرير وزارة االقتصاد والتخطيط «األهداف التنموية األلفية 1435هـ2014/م» ،ص.«27 .
http://www.mep.gov.sa/wp-content/plugins/pdf-viewer-for-wordpress/web/viewer.php?file=/wp-content/uploads/1435/03/2016.pdf

« -٢٥مسح إنفاق ودخل األسرة السعودية لعام 2013م الصادر عن الهيئة العامة لإلحصاء ،ص.»28 .
« -٢٦مسح إنفاق ودخل األسرة السعودية لعام 2013م الصادر عن الهيئة العامة لإلحصاء ،ص.»28 .
« -٢٧الكتاب اإلحصائي السنوي لوزارة العمل 2015م  ،ص .«129
« -٢٨الكتاب اإلحصائي السنوي لوزارة العمل 2015م ،ص.»129.
« -٢٩وثيقة برنامج التحول الوطني  .2020ص.»57
« -٣٠التقرير السنوي لوزارة الشؤون االجتماعية للعام المالي 2015م ،ص.»121 .
« -٣١دراسة الحد األدنى لألجور في المملكة المعدة من قبل المركز الوطني للحوار الوطني والمقدمة لوزارة العمل في عام 1435هـ2014/م».
« -٣٢تقرير الفقر في بريطانيا واالتحاد األوربي  .2014مكتب االحصاء الوطني البريطاني.
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/articles/persistentpovertyintheukandeu/2014/pdf

أعد هذا التقرير بواسطة وحدة تصميم السياسات بمؤسسة الملك خالد وخضع هذا التقرير للتحكيم العلمي
من قبل مجموعة من الممارسين والمختصين األكاديميين في االقتصاد واإلحصاء االجتماعي.

http://www.census.gov/library/publications/2016/demo/p258-60.html

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الملك خالد© 2017 .

« -٣٣قاعدة المعلومات اإللكترونية لبيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية».
« -٣٤تقرير األسلوب البديل الحتساب الفقر  .2015الهيئة األمريكية لالحصاء».
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تســعى مؤسســة الملــك خالــد إلــى أن تكــون المؤسســة الرائــدة فــي العمــل اإلنســاني والتنمــوي فــي المملكــة العربيــة الســعودية وذات
تأثيــر إيجابــي علــى حيــاة النــاس بابتــكار حلــول فاعلــة لمواجهــة التحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة .وتمكنــت المؤسســة مــن خــال األبحــاث
والدراســات مــن التأثيــر بشــكل إيجابــي علــى صناعــة القــرار ،حيــث تبنــت الحكومــة عــددًا مــن المبــادرات المســتقاة مــن أبحــاث المؤسســة مثــل
دراســة «اإلجــراءات المنظمــة للطــاق ومــا يترتــب عليــه» ،ودراســة «اتجاهــات الشــباب الجامعــي نحــو الفحــص الطبــي لغــرض الــزواج» ،ودراســة
«مشــروع نظــام الحــد مــن اإليــذاء».
ونظــرًا لمــا تشــهده المملكــة اليــوم مــن حــراك حكومــي لمراجعــة السياســات واألنظمــة ،رأت المؤسســة ضــرورة القيــام بدورهــا كمنظمــة
مجتمــع مدنــي مهتمــة بالتنميــة ،وتبنــي توجــه جديــد لدعــم عمليــة صناعــة القــرار فــي المملكــة ،والمشــاركة فــي تصميــم السياســات،
حيــث أن األثــر الملمــوس مــن التأثيــر اإليجابــي علــى السياســات واإلجــراءات الحكوميــة يفــوق أثــر البرامــج التــي يقــوم بهــا القطــاع غيــر الربحــي
لوحــده دون الشــراكة مــع الجهــات الحكوميــة والتشــريعية.
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وحدة تصميم السياسات
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