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تحديد خط الفقر 
وحد الكفاية

تطوير منظومة الدعم الحكومي 
فــي المملكة العربية الســعودية:
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خالد بن عبد العزيز - رحمه اهلل -
“ اهتموا بالضعفاء، أما األقوياء فهم قادرون على االهتمام بأنفسهم ”
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صاحب السمو الملكي األمير..

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

في لقائه مع قناة العربية بتاريخ 4/25/ 2016م

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 
مــن دعــم الغــذاء والوقــود والكهربــاء والمــاء مــن خــال توجيــه الدعــم لمســتحقيه. ســنولي اهتمامــً خاّصــا بالمواطنيــن الذيــن 
يحتاجــون إلــى الرعايــة الدائمــة، حيــث ســنقّدم لهــم الدعــم المســتمر، وســنعمل مــع القطــاع غيــر الربحــي وعبــر الشــراكة مــع 

القطــاع الخــاص علــى توفيــر فــرص التدريــب والتأهيــل الــازم التــي تمّكنهــم مــن االلتحــاق بســوق العمــل.«

لماذا هذا اإلصدار؟ 

تمــر المملكــة بمرحلــة تحــول تاريخيــة، تخضــع فيهــا جميــع السياســات والبرامــج الحكوميــة للمراجعــة. وأثبتــت تجــارب 
ــي  ــي. وف ــم الحكوم ــة الدع ــين منظوم ــر وتحس ــة لتطوي ــً حقيقي ــكل فرص ــادي تش ــول االقتص ــل التح ــدول أّن مراح ال
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 خالهــا 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 
ــو  ــن(، تدع ــاب المواط ــة )حس ــاق منص ــي 2020م، وإط ــوازن المال ــق الت ــج تحقي ــن برنام ــان ع ــة باإلع ــه المؤسس ــب في ترح
مؤسســة الملــك خالــد إلــى تبنــي منهجيــة وطنيــة موحــدة لقيــاس خــط الفقــر النســبي باســتخدام مســح دخــل وإنفــاق 
ــات  ــدًا أدق للفئ ــن تحدي ــتقبل، ويضم ــي المس ــث ف ــل التحدي ــة، ويقب ــادي للمملك ــع االقتص ــع الوض ــاءم م ــا يت ــرة بم األس

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 
ــدى  ــن، وم ــتوى التحس ــة مس ــهل متابع ــا يس ــرى، مم ــة األخ ــع االجتماعي ــع المواضي ــابكها م ــر وتش ــة الفق ــرات قضي وتأثي
كفــاءة برامــج الدعــم فــي تحســين أوضــاع محــدودي الدخــل، عبــر احتســاب نســبة الســكان تحــت الخــط ســنويً، ودراســة 
خصائصهــم وتصميــم البرامــج التــي تســتهدف تحســين أوضاعهــم ومراقبــة ذلــك مــن خــال مســوحات دخــل وإنفــاق 

األســرة. 

ــة  ــن منظوم ــال م ــيمهد لانتق ــاتها، وس ــة ومؤسس ــات الدول ــة بسياس ــن الثق ــيعزز م ــر س ــاس الفق ــة لقي ــي منهجي إّن تبن
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 الازمــة. 

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 
ــة.  ــي المملك ــا ف ــة وتطبيقاته ــر العالمي ــوط الفق ــاس خط ــات قي ــتعراض منهجي ــال اس ــن خ ــن، م المواط
ــتخدام  ــة باس ــبي بالمملك ــر النس ــط الفق ــد خ ــدة لتحدي ــة موح ــة وطني ــي منهجي ــة بتبن ــي المؤسس وتوص
ــث  ــل التحدي ــة، ويقب ــدم للمملك ــادي المتق ــع االقتص ــع الوض ــاءم م ــا يت ــرة، بم ــاق األس ــل وإنف ــح دخ مس
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، 
وتعتقــد  االقتصاديــة.  بالتغيــرات  الســلبي  تأثرهــم  مــن  الواقيــة  الدعــم  برامــج  ببعــض  واســتهدافهم 
المؤسســة أن تحديــد خــط الكفايــة مقرونــً بتحديــد خــط الفقــر النســبي ســوف يســاعد صانــع القــرار، 
ــص،  ــور والنق ــه القص ــوات وأوج ــد الفج ــوط«، لتحدي ــن الخط ــراءة بي ــى »الق ــم، عل ــة للدع ــات المقدم والجه

ــل.  ــطي الدخ ــمل متوس ــم لتش ــن الدع ــتفيدين م ــة المس ــيع فئ وتوس

وتدعــو المؤسســة إلــى صياغــة سياســة واضحــة وشــاملة للحمايــة االجتماعيــة فــي المملكــة، ووضــع 
انتفــاع  وإيقــاف  المســتحقين  اســتهداف  تحقــق  االجتماعيــة  للحمايــة  ومتكاملــة  مترابطــة  منظومــة 
الميســورين. ويتطلــب ذلــك رســم مكونــات خريطــة برامــج الدعــم الحاليــة، وبنــاء ســجل وطني لجميــع برامج 
ــان  ــرر، وضم ــاع المتك ــة االنتف ــن عملي ــد م ــى الح ــل عل ــوات، والعم ــد الفج ــتفيديه، وتحدي ــد مس ــم وقي الدع
اتســاق وتكامــل شــروط االســتحقاق. كمــا تدعــو المؤسســة إلــى مراعــاة التــدرج عنــد رفــع الدعــم الحكومــي 
ــذه  ــة له ــرف معون ــة ص ــع آلي ــع وض ــن م ــا، بالتزام ــع تأثره ــن المتوق ــي م ــات الت ــد الفئ ــه، وتحدي ــر الموج غي
ــى  ــن - حت ــاب المواط ــج حس ــون برنام ــرورة أن يك ــى ض ــة عل ــد المؤسس ــعار. وُتؤك ــر األس ــل تحري ــات قب الفئ
بعــد جمــع برامــج الدعــم واإلعانــات فيــه- جــزءًا مــن منظومــة الحمايــة االجتماعيــة الشــاملة وليــس بديــًا 

عنهــا؛ حيــث تحتــوي منظومــة الحمايــة االجتماعيــة علــى مكونــات أخــرى مثــل برامــج التأميــن االجتماعــي 
وتدابيــر ســوق العمــل.

ــة،  ــات المتاح ــمية والدراس ــام الرس ــب األرق ــة، حس ــي المملك ــر ف ــص الفق ــض خصائ ــر بع ــتعرض التقري ويس
حيــث ال تــزال البيانــات المتوافــرة ضعيفــة وغيــر متكاملــة ممــا يشــكل صعوبــة للباحــث وصانــع القــرار فــي 
دراســة خصائــص الفقــر فــي المملكــة، ومعالجتــه بالسياســات المائمــة. وتظهــر البيانــات الرســمية المتاحــة 
أّن مــن أهــم خصائــص الفقــر فــي المملكــة تدنــي مســتوى التحصيــل العلمــي للفئــات محــدودة الدخــل، 
ــل  ــي التحصي ــة وتدن ــار األمي ــع انتش ــر م ــزداد الفق ــة وي ــة التعليمي ــن الحال ــع تحس ــل م ــع الدخ ــث يرتف حي
العلمــي. ويرتفــع مســتوى إنفــاق األســر الســعودية مــع تحســن الحالــة التعليميــة لرئيس األســرة، حيــث تنفق 
أســرة العائــل الــذي يقــرأ ويكتــب 10729 ريــال شــهريً مقارنــة بـــ44556 ريــال 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.

ــر ظاهــرة انتشــار الفقــر بيــن النســاء فــي العالــم وفــي المملكــة؛ بســبب عــدم تكافــؤ  كمــا يناقــش التقري
ــات  ــح البيان ــين. وتوض ــن الجنس ــي بي ــتوى المعيش ــين المس ــة لتحس ــة الازم ــة واالقتصادي ــرص االجتماعي الف
الرســمية وجــود فجــوة بيــن أجــور العامــات الســعوديات مقارنــة بالعامليــن الســعوديين فــي القطــاع 
الخــاص، وصلــت خــال عــام 2015م إلــى 2101 ريــااًل بالمتوســط، كمــا تتمتــع األســر التــي يعيلهــا رجــل بزيــادة فــي 
اإلنفــاق عــن األســر التــي تعيلهــا امــرأة قدرهــا 6349 ريــال شــهريً. 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 35.4%( وســجلت 
ــم  ــر بتقدي ــم التقري ــي 53.6%(. ويختت ــل جين ــة )معام ــدي القل ــي أي ــاق ف ــدس لإلنف ــبة تك ــى نس ــاض أعل الري
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

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

• ينــص النظــام فــي مادتــه الســابعة والعشــرين علــى أن »تكفــل الدولــة حــق المواطــن وأســرته فــي حالــة 
ــات  ــجع المؤسس ــي، وتش ــان اإلجتماع ــام الضم ــم نظ ــيخوخة، وتدع ــز، والش ــرض، والعج ــوارئ، والم الط

واألفــراد علــى اإلســهام فــي األعمــال الخيريــة«. 

ــر الدولــة مجــاالت العمــل لــكل قــادر عليــه، وتســن األنظمــة  • تنــص المــادة الثامنــة والعشــرون علــى أن »تيسِّ
التــي تحمــي العامــل وصاحــب العمــل«.

• بينمــا تنــص المادتــان الثاثــون والحاديــة والثاثــون علــى أن »توفــر الدولــة التعليم العــام، وتلتــزم بمكافحة 
األميــة. وتعنــى الدولــة بالصحــة العامــة، وتوفــر الرعايــة الصحية لــكل مواطن«.

المعايير الدولية لمكونات منظومة الحماية االجتماعية

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 اجتماعــي، ُيقــدم مــن خالهــا 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. 

ــر  ــم الكبي ــن الدع ــم م ــم، بالرغ ــتحقة للدع ــات المس ــات الفئ ــي احتياج ــث ال تغط ــا، بحي ــط مكوناته ــدم تراب ــتتها، وع ــم، بتش ــة الدع ــم منظوم وتتس
المقــدم مــن الحكومــة لبرامــج الحمايــة االجتماعيــة والصحــة، الــذي ُيقــّدره صنــدوق النقــد الدولــي لعــام 2011م بـــ )3.64%( مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، 
مقارنــة بمتوســط عالمــي بنحــو )8.6%( مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. وتشــير دراســات منظمــة العمــل الدوليــة إلــى شــمول برامــج الحمايــة االجتماعيــة 

الشــاملة نحــو 27% فقــط مــن ســكان العالــم. 1

 وقــد بلــغ عــدد الحــاالت الُمســقطة مــن الضمــان االجتماعــي فــي عــام 2015م )872.766( حالــة ضمانيــة، )89%( مــن هــذه الحــاالت تــم إســقاطها بســبب 
التثبــت مــن عــدم اســتحقاقهم للضمــان، حيــث تبيــن وجودهــم علــى رأس العمــل، أو أن لديهــم ســجل تجــاري، أو امتاكهــم لعقــار. 2

ــد  ــى تحدي ــل عل ــم العم ــن ث ــة، وم ــبكة الحالي ــات الش ــمولي لمكون ــكل ش ــر بش ــرار بالنظ ــع الق ــم وصان ــام الُمنّظ ــوم لقي ــة الي ــة ماس ــاك حاج وهن
الفجــوات الحاليــة، والحــد مــن عمليــة االنتفــاع المتكــرر لبعــض الفئــات، وجمــع مكونــات شــبكة األمــان وقيــد مســتفيديها فــي فــي ســجل وطنــي 

ــة.   ــي المملك ــة ف ــة االجتماعي ــاملة للحماي ــة وش ــة واضح ــة سياس ــد، وصياغ موح

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.

)بحسب معايير منظمة العمل الدولية ومجموعة البنك الدولي(

برامج التأمين االجتماعيشبكات األمان االجتماعي

ــم  ــج الدع ــف برام ــى مختل ــوي عل ــي تحت والت
التــي ال يســاهم فيهــا المســتفيدون بدفــع 
والضمــان  الرعايــة  برامــج  مثــل  اشــتراكات؛ 

االجتماعــي.  

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

 برامج الدعم الخاصة بسوق العمل

برامج دعم التوظيف، وإعانات الباحثين
عن العمل. 
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برامج إعانة ذوي ا�عاقة

إعانات الضمان االجتماعي
 وبرامجه المساندة

برامج الرعاية ا�يوائية

برنامج الرعاية الصحية
التأهيلية المنزلية

الدعم الحكومي

برنامج حساب المواطن

برامج الخدمات الصحية ا�ساسية
القروض االجتماعيةورعاية ا�مومة

وا�نتاجية المقدمة من
بنك التنمية االجتماعية

الضمان الصحي التعاوني

ساند

التقاعد

- معاشات الضمان االجتماعي
- البرامج المساندة: برنامج 

المساعدات 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 ا�نتاجية الفردية 
والجماعية.

- ا�عانات المالية للمعوقين
- برنامج ا�عفاء من رسوم 

التأشيرات، والجمارك،
وا�قامة  والخروج والعودة، 

والخادمة، والممرض.
- برنامج إعانة السيارات

(ل¬يتام، ا�حداث، 
المسنين، شديدي 

ا�عاقة، ضحايا العنف 
ا�سري،المتسولون)

(إعانات مالية، أجهزة 
تأهيلية، إعفاء من 

رسوم التأشيرات)

- مكافآت طالب 
الجامعات

- برامج المنح التعليمية

تقديم أرض، أو 
وحدة سكنية،

أو تمويل، أو ائتمان، 
أو غيرها.

دعم الغذاء 
والوقود

والكهرباء والماء
- خدمات الرعاية الصحية 

ا�ولية والمتخصصة 
والطارئة والرعاية المنزلية.

- برامج رعاية ا�مومة إجازة 
الوضع والرعاية الطبية 

للحمل والوالدة المنصوص 
عليها أنظمة العمل 

والخدمة المدنية.

يخضع له جميع المقيمين والعاملين 
في المؤسسات والشركات الخاصة

التأمين ضد التعطل
عن العمل

معاشات التقاعد المدنية والعسكرية 
ومعاشات التأمينات االجتماعية

برنامج حافز ١ و ٢

- برنامج توافق لتمكين ذوي ا�عاقة من العمل
- برنامج من الرعوية إلى التنموية لتوفير فرص عمل 

للمستفيدات من الجمعيات الخيرية والضمان االجتماعي
- برامج صندوق الموارد البشرية لدعم التوظيف: 

(طاقات للتوظيف برنامج دعم المعلمين 
والمعلمات-برنامج تأنيث المحالت النسائية-برنامج 

العمل عن بعد-برنامج دعم التدريب المرتبط بالتوظيف 
في المعاهد غير الربحية-برنامج دعم عقود وظائف 

التشغيل والصيانة-برنامج الدعم ا�ضافي 
ل¬جور-برنامج دعم أجر أيام غسيل الكلى).

برامج التأمين
االجتماعي

شبكات ا�مان
االجتماعي

البرامج الخاصة
بسوق العمل

برامج الدعم السكني

البرامج التعليمية

برامج إعانة
الباحثين عن عمل 

برنامج حماية ا�جور 

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:
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أرضية الحماية االجتماعية
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منظومة الحماية االجتماعية

برنامج حساب المواطن 

السياسات القائمةأرقام وحقائق

عــن  المتقاعديــن  أعــداد  إجمالــي  بلــغ 
العــام  نهايــة  فــي  الحكومــي  العمــل 
قدرهــا  بزيــادة  متقاعــدًا   )710.672( 2015م 
6  .)%7.4( نســبته  وبمــا  متقاعــدًا   )48.783(

بنهايــة  الضمانيــة  الحــاالت  وصلــت عــدد 
3 حالــة   1158448 إلــى  2015م  عــام 

2015م
متوسط عمر الفرد

٦٦ ٧٤

خــال  للفــرد  العمــر  متوســط  ارتفــع 
العقــود الثاثــة الماضيــة مــن )66( إلــى )74( 

عامــً. 4

ــعوديين  ــن الس ــة بي ــبة البطال ــت نس ارتفع
ــام  ــث لع ــع الثال ــة الرب ــي نهاي ــى )12.1%(، ف إل

7 2016م. 

فــي  األســّرة  عــدد  نســبة  بلغــت 
5 نســمة.   )1000( لــكل   )2.2( المستشــفيات 

وصلــت نســبة الممتثليــن لنظــام حمايــة 
األجــور مــن قبــل منشــآت القطــاع الخــاص 

إلــى )%42(. 8

2,2 1000

الوطنــي  التحــول  برنامــج  مبــادرات  مــن 
عــن  المســتغنين  نســبة  رفــع  2020م، 
المعــاش الضمانــي )القادريــن علــى العمــل 
وفــي ســن العمــل( مــن )1.226( إلــى )150.000(. 

1٫22٦ 150٫000

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

الضمان االجتماعي

بلغ ما اعتمد في ميزانية العام 
المالي للعام 2015م للضمان 

االجتماعي 12.4 مليار، باإلضافة إلى ما 
يخصص من بند تمويل الزكاة والذي 

بلغ 11.1 مليار، بإجمالي 23.5 مليار. 

الصحة والتنمية االجتماعية

تقدر المصروفات المخصصة في 
الميزانية العامة للدولة لعام 2015م 

للصحة والتنمية االجتماعية 82 مليار. 

إجمالي اإلعانات المقدمة 
للمعوقين مبلغ 5.7 مليار.

إعانات األيتامإعانات المعوقين

إجمالي اإلعانات المقدمة لأليتام 
مبلغ 360 مليون ريال.

البرامج المساندة

إجمالي المبالغ المصروفة على 
البرامج المساندة 8.3 مليار ريال. 

بلغ إجمالي المبالغ المصروفة على 
معاشات التقاعد التابعة للمؤسسة 

العامة للتقاعد بحسابيها المدني 
والعسكري، ما مقداره )55( مليار ريال 

سعودي في نهاية عام 2015م. 9

معاشات التقاعد

بلغ إجمالي مصروفات معاشات 
التأمينات االجتماعية في نهاية عام 

2015م )17( مليار ريال. 10

معاشات التأمينات االجتماعية

نسبة البطالة بين السعوديين

%12٫1

نسبة الممتثلين لنظام حماية األجور نسبة المتقاعدين عن العمل الحكومي

%٦٫٧٦

أعلنــت وثيقــة برنامــج التــوازن المالــي 2020 ) أحــد البرامــج التنفيذيــة لرؤيــة المملكــة 2030( عــن برنامــج »حســاب المواطــن«، والــذي يعتبــر أحــد مكونــات 
ــن  ــداًل م ــن، ب ــدم للمواطني ــي المق ــم الحكوم ــع والدع ــه المناف ــاءة توجي ــع كف ــى رف ــدف إل ــة ته ــة إلكتروني ــو منص ــي، وه ــان االجتماع ــبكة األم ش
الدعــم المباشــر لمنتجــات الطاقــة والميــاه. حيــث ســيتم إعــادة توزيــع الدعــم لمســتحقيه الفعلييــن مــن خــال صــرف بــدالت نقديــة لألســر المؤهلــة 
ــد  ــر حــواالت مصرفيــة. وتســتحق األســرة الســعودية االســتفادة مــن البرنامــج بحســب عــدد أفرادهــا ودخلهــا. ولــم يتــم اإلفصــاح عــن آليــة تحدي عب
الفئــات المســتحقة حتــى حينــه. ويتوقــع أن يبلــغ إجمالــي البــدالت للبرنامــج بحلــول عــام 2020م مــا بيــن 60 إلــى 70 مليــار ريــال فــي الســنة. وتنــص الرؤيــة 
المســتقبلية للبرنامــج بــأن يكــون شــامًا لكافــة المســاعدات واإلعانــات الحكوميــة )مثــل فوائــد الضمــان واإلســكان والتعليــم( مــن خــال بوابــة واحــدة. 

%٤2
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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. إضافــًة 
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 

ــة.  ــر الربحي ــات غي ــه المنظم ــذي تقدم ــم ال ــي أو الدع الحكوم

حقــق طــاب الصــف الثالث والســادس االبتدائي فــي المدارس 
الخاصــة درجــات أعلــى بشــكل ملحــوظ مــن طــاب المــدارس 
الحكوميــة فــي مادتــي الرياضيــات والعلــوم وفــق تحليــل 
ــول  ــك حص ــي ذل ــام 2016م، ويعن ــم لع ــم التعلي ــة تقوي هيئ
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.

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. 

تنص المادة الثاثون من النظام األساسي للحكم على أن »توفر الدولة التعليم العام .. وتلتزم بمكافحة األمية.«

أصــدرت الدولــة نظــام حمايــة الطفــل بالمرســوم الملكــي رقــم )م/14( وتاريــخ 2/3/ 1436هـــ، والــذي ينــص علــى حــق الطفــل فــي التعليم، ويعد التســبب 
فــي انقطــاع الطفــل عــن التعليــم شــكًا 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 )139( وتاريــخ 4/26/ 1425هـــ. 

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. 

ــة،  ــدارس المملك ــي م ــن ف ــات المحتاجي ــاب والطالب ــم الط ــم، لدع ــراف وزارة التعلي ــت إش ــام 1431 هـــ تح ــي ع ــة ف ــل الخيري ــة تكاف ــئت مؤسس ُأنش
والتخفيــف مــن آثــار الفقــر والمشــكات االجتماعيــة والنفســية والتعليميــة التــي يعانــون منهــا. وقــد أنجــزت المؤسســة أول حصــر شــامل للمحتاجيــن 
ــا  ــتهدفين. كم ــة للمس ــخصية الضروري ــة الش ــات المنزلي ــن االحتياج ــة بتأمي ــوم المؤسس ــة. وتق ــدارس المملك ــع م ــي جمي ــات ف ــاب والطالب ــن الط م

ــتهم.  ــاء دراس ــد انته ــل بع ــى عم ــم عل ــرص حصوله ــز ف ــرض تعزي ــتهدفين لغ ــة للمس ــة دورات تدريبي ــص المؤسس وتخص

السياسات القائمة

أرقام وحقائق

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

11 البكالوريــوس. 

المؤنــث(  أوضــح مســح دراســة )الفقــر 
ارتفــاع نســبة  لمؤسســة الملــك خالــد 
األميــة وقلــة التعليــم بيــن محــدودات 
الدخــل، بحيــث بلغــت هــذه النســبة فــي 

.  )%42.2( الدراســة  مجتمــع 

نسبة األمية وقلة التعليم بين محدودات الدخل
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الفقر المؤنث:

يصبــح الفقــر مؤنثــً عندمــا تكــون ظاهــرة انتشــاره بيــن النســاء أكثــر مــن الرجــال فــي المجتمــع؛ وبالتالــي تكــون الفــرص االجتماعيــة واالقتصاديــة الازمة 
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 138 مــن إجمالــي 145 دولــة تضمنتهــا دراســة المؤشــر. 12

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.  

تســتهدف رؤيــة المملكــة 2030 رفــع مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل مــن )22%( إلــى )30%(. ومــن أهــداف 
برنامــج التحــول الوطنــي 2020 رفــع نســبة مشــاركة النســاء فــي الخدمــة المدنيــة مــن )39.8%( إلــى )%42(. 

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

السياسات القائمة

أرقام وحقائق

من المتعطلين عن العمل 
هم نساء

الفجوة بين أجور العاملين 
النساء والرجال

من األسر السعودية تعيلها 
إمرأة

مقارنة لنسبة األسر التي 
تعيلها إمرأة

نسبة المرأة الفقيرة مقابل 
الرجل الفقير

من فقراء العالم هم من 
النساء

 تشكل المرأة في 
السعودية نسبة 63.4% من 

إجمالي المتعطلين عن 
العمل، و16.6% من العاملين 

بين المواطنين. كما 
يبلغ معدل البطالة بين 

السعوديات 34.5% مقارنة 
بـ5.7% للذكور 13

تشكل األسر السعودية 
التي تعيلها امرأة 5% من 
إجمالي األسر السعودية 
في المملكة، وبمراجعة 

أرقام مسح وإنفاق األسرة، 
نجد بأن األسر التي يعيلها 

رجل تتمتع بزيادة في 
اإلنفاق عن األسر التي 

تعيلها امرأة بمقدار )6349( 
ريال شهريً. 15

عالميً، و بالرغم من أّن 
المرأة تشكل ثلثي القوى 
العاملة في العالم، إال أن 

نصيبها من الدخل العالمي 
ال يتجاوز 10% . كما أّنهن 

يمتلكن 1% من ثروات العالم 
فقط، بينما يشكلن 70% من 

الفقراء. 18

هناك فجوة بين أجور 
العامات السعوديات 

مقارنة بالعاملين 
السعوديين، وصلت خال 
عام 2015م إلى )2101( ريااًل، 

حيث بلغ معدل أجور 
العامات )3470( ريااًل، مقارنة 

بـ )5571( ريااًل للعاملين. 14

تعاني الدول العربية من 
ارتفاع نسبة المرأة الفقيرة 
مقابل الرجل الفقير، حيث 

تتراوح النسبة ما بين 120 و 160 
امرأة لكل 100 رجل لكل من 

في السعودية والكويت 
والسودان وعمان. 17

تصل نسبة األسر التي 
تعيلها امرأة إلى 1.6% في 

الرياض، مقارنة بـ6.6% لكل 
من جازان وبريدة. 16

٦٣.٤
%%5%٧0 % 2101

ريال

المملكــة  فــي  مناطــق   3 تشــهد 
ارتفاعــً كبيــرًا فــي حجــم 

محــدودات الدخــل، و هــي: منطقــة 
 ،)%24( بنســبة  المكرمــة  مكــة 
ثــم    ،)%16( الريــاض  منطقــة  ثــم 

.)%10( الشــرقية  المنطقــة 

الفقر المؤنث:

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

مــا أظهرتــه الدراســة:

%51٫2

%2٤

%1٦
%10

%٤2٫2 %٣5

)51.2%( مــن مفــردات الدراســة ذكرن 
أنهــّن يعلــن أحــد أفراد أســرتهن.

كان  إذا  عّمــا  العينــة  ســؤال  عنــد 
فــي  األســرة  مــن  منــع  هنــاك 
مــا  أجــاب  عمــل،  علــى  الحصــول 
يعنــي  وهــذا  بنعــم؛   %8 نســبتهّن 
أن ال موانــع اجتماعيــة تمنــع األنثــى 
الفقيــرة مــن العمــل، وحتــى عنــد 
المنــع، فــإّن الســبب األول هــو عــدم 
توافــر المواصــات، بنســبة قدرهــا 

.%32.6

المــرأة  عمــر  أن  الدراســة  أظهــرت 
يقــع  الســعودية  فــي  الفقيــرة 
ــر  ــو عم ــنة، وه ــى 50 س ــن 20 إل ــا بي م
أّن  حيــن  فــي  الُمفتــرض.  العمــل 
نســبة مــن يعملــن مــن مفــردات 
ممــا   ،)%10( تتجــاوز  لــم  الدراســة 
كبيــرة  نســبة  وجــود  علــى  يــدل 
ــاط  ــي أوس ــّن ف ــاء ال يعمل ــن النس م

الدخــل. محــدودي 

ارتفــاع نســبة األميــة بين محــدودات 
الدخــل، بحيــث بلغــت هــذه النســبة 

فــي مجتمــع الدراســة )%42.2(

مــن  الترمــل  أن  الدراســة  أظهــرت 
األنثــى  لفقــر  الرئيســية  األســباب 
ــبة  ــت نس ــث بلغ ــة، حي ــي المملك ف
المترمــات مــن أفــراد العينــة )%35(. 
المــرأة  اعتمــاد  علــى  يــدل  ممــا 

الكبيــر علــى دخــل الرجــل.

المســتقل  الدخــل  متوســط  بلــغ 
لـــ70% ممــن يعملــن مــن مفــردات 

ريــال.  الدراســة أقــل مــن 1500 

وباســتطاع الدخــل الشــهري ألســر 
بــأّن  يظهــر  الدخــل،  محــدودات 
أغلبهــّن يعشــن فــي أســرة يقــل 

دخلهــا عــن 4500 ريــال.

%٣2,٦ > ٤500 ريال> 1500 ريال%10
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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.  

ــي  ــة ف ــة االجتماعي ــة العدال ــي منظوم ــوازن ف ــداث الت ــوم إلح ــرة والرس ــر المباش ــرة وغي ــب المباش ــرض الضرائ ــة ف ــدول سياس ــن ال ــر م ــج الكثي وتنته
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 )2.5%( لفك احتكار القلة على األراضي، ودعم سوق اإلسكان في المملكة. 
• اعتماد ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع االستهاكية، والضريبة االنتقائية، عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

• رفع رسوم الخدمات البلدية.

يوضــح الملحــق رقــم )1( توزيــع فئــات اإلنفــاق فــي المملكــة، حيــث يوضــح مــا تســتطيع فئــة الـــ10% األقــل حظــً مــن الســعوديين إنفاقــه، مقارنــة بإنفــاق الـــ10% األعلــى 
إنفاقــً مــن الســعوديين. فــي حيــن ينفــق الـــ10% األقــل حظــً مبلــغ )779( ريــال شــهريً فــي المتوســط، )305( ريــال منهــا علــى الغــذاء و )332( ريــال منهــا علــى المســكن 
واحتياجاتــه مــن المــاء والكهربــاء والطاقــة، ينفــق الـــ10% األعلــى مبلــغ )57927( ريــال شــهريً فــي المتوســط، )5720( ريــال منهــا علــى الغــذاء و )9600( ريــال منهــا علــى 
الســكن واحتياجاتــه، و )23755( ريــال علــى الســلع والخدمــات الشــخصية المتنوعــة، بينمــا ينفــق الـــ)10%( األقــل إنفاقــً مبلــغ )38( ريــال فقــط علــى الســلع والخدمــات 

الشــخصية المتنوعــة. 20

قدر معامل جيني في السعودية في عام 2013م بـ 45.9%، بعد أن انخفض من 51.3% في عام 2007م.

ارتفــع بشــكل إيجابــي )وســيط( الدخــل الشــهري لألســرة الســعودية مــن 9052 ريــال إلــى 10723 ريــال بيــن عامــي 2007م و2013م، فــي حيــن تراجــع )متوســط( الدخــل 
الشــهري لألســرة الســعودية مــن 14084 إلــى 13610ريــااًل، ممــا قــد يعطــي داللــة علــى تحســن المســاواة فــي اإلنفــاق وتخفيــض الفجــوة بيــن الطبقــات. 21

التباين في مستوى الدخل واإلنفاق

أرقام وحقائق

سويسرا
%٣1.6

الصين
%4٢.1

المملكة المتحدة
%٣٢.6

المملكة العربية
السعودية

19 %4٥.٩
تونس
%٣٥.8

 الواليات المتحدة
األمريكية

%41.1
مقارنة معامل جيني بين المملكة ودول أخرى

معامــل جينــي هــو أداة إحصائيــة لمعرفــة مــدى عدالــة توزيــع الدخــل واإلنفــاق بيــن النــاس علــى شــكل نســبة مئويــة، فعندمــا يكــون المعــدل 0% يكــون 
الجميــع متســاويون، بينمــا تــدل نســبة الـــ100% علــى اســتحواذ فــرد واحــد علــى كامــل الدخــل أو اإلنفاق.

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 )1500( في 2007م إلى )1792( في 2013م. 

الوسيط الحسابي
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مقارنة متوسط اإلنفاق الشهري لألسر السعودية الـ10% األقل إنفاقً مقارنة بـ10% األعلى إنفاقً 2013م

٩٦٠٠

٥٧٢٠

٢٣٧٥٥

١٠٪ ا�على إنفاق�١٠٪ ا�قل إنفاق�

٣٣٢

٣٠٥

٣٨

٧٧٩
إجمالي ا�نفاق

٥٧٩٢٧
إجمالي ا�نفاق

ا�غذية والمشروبات

السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود
السلع والخدمات الشخصية المتنوعة

القصيم
٪٣٩٫٤

الشرقية
٪٣٩٫٨

الرياض
٪٥٣٫٦

حائل
٪٣٨٫٤

الحدود
الشمالية

٪٤١٫١

الجوف
٪٤٢٫٢

الباحة
٪٤٠٫٨

نجران
جازان٣٥٫٤٪

٪٤٢٫٧

تبوك
٪٤٢٫٣

عسير
٪٤١٫٨

مكة
المكرمة

٪٤٠٫٧

المدينة
النورة
٪٥٠٫٣

٢٥٩٤٣١٨٣٣٢٥١١٥٣٦٧

تعــد الــزكاة ركنــً مــن أركان اإلســام وأداة لتحقيــق العدالــة فــي الدخــل واإلنفــاق بيــن األغنيــاء والفقــراء، ويؤكــد النظــام األساســي للحكــم فــي المملكــة علــى 
جبايــة الــزكاة وإنفاقهــا فــي مصارفهــا الشــرعية، حيــث تحصــل الدولــة الــزكاة وتنفقهــا للمحتاجيــن مــن مســتحقي الضمــان االجتماعــي. وارتفعــت إيــرادات الــزكاة 
فــي الســنة الماليــة 2015م إلــى )15.3( مليــار ريــال، مقارنــة بـــ)14.2( مليــار ريــال فــي الســنة الماليــة التــي ســبقتها.  22   بينمــا قامــت الدولــة وقتهــا بصــرف )23.5( مليــار ريــال 

علــى مســتفيدي الضمــان االجتماعــي.  23

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

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

السياسات القائمة

توضــح الخريطــة التاليــة تبايــن مؤشــر جينــي فــي مناطــق المملكــة، ويوضــح أّن نجــران أفضــل نســبة مســاواة فــي اإلنفــاق بيــن الســكان )معامــل جينــي 
عنــد 35.4%( وســجلت الريــاض أعلــى نســبة تكــدس لإلنفــاق فــي أيــدي القلــة )معامــل جينــي %53.6(.
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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 5 أشــخاص(، 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. 

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. وُيعنــى خــط الفقــر المطلــق بتحديــد االحتياجــات األساســية التــي ال 
ــط  ــد خ ــا يعتم ــراد. بينم ــاق األف ــرائية وإنف ــدرة الش ــر الق ــى تقدي ــط عل ــذا الخ ــة ه ــاء منهجي ــد بن ــا، وتعتم ــش بدونه ــرد العي ــتطيع الف يس
ــة بمتوســط دخــل باقــي األســر.  ــة لتحديــد األســر األقــل دخــًا مقارن ــات ومســوحات دخــل األســرة، فــي محاول الفقــر النســبي علــى بيان
ــادي  ــع االقتص ــدم الوض ــبب تق ــعودي بس ــع الس ــة للمجتم ــر ماءم ــبي أكث ــر النس ــط الفق ــة خ ــد أّن منهجي ــك خال ــة المل ــرى مؤسس وت
ــع  ــر المدق ــى الفق ــة عل ــب المملك ــبب تغل ــة. وبس ــر المطلق ــوط الفق ــتخدام خط ــى اس ــأ إل ــي تلج ــة الت ــدول النامي ــة بال ــة مقارن للمملك
فــي عــام 2011 م، بحســب وزارة االقتصــاد والتخطيــط )تقريــر وزارة االقتصــاد والتخطيــط »األهــداف التنمويــة األلفيــة 1435هـــ/2014م«( 24 ، ممــا 
رفــع بالطمــوح التنمــوي للدولــة مــن مكافحــة الفقــر المدقــع إلــى رفــع المســتوى المعيشــي للفئــات األقــل دخــًا. إضافــة إلــى مــا ســبق، 
فــإّن 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. 

تعريف بمستوى دخل وإنفاق األسر السعودية:

يعــد مســح دخــل وإنفــاق األســرة مــن أهــم المســوحات اإلحصائيــة للتعــرف علــى أنمــاط اســتهاك األســر الســعودية وغيــر الســعودية والتبايــن فــي دخولهــم، إال أّن 
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 ثاثــة 

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 10723 ريــال، فــي حيــن تنفــق األســرة الســعودية 

شــهريً 9682 ريــال. وبذلــك نجــد بــأّن معــدل مــا يبقــى لألســرة شــهريً  1041 ريــال. 25
وعنــد النظــر إلــى توزيــع اإلنفــاق شــهريً بحســب المجموعــة وفئــة توزيــع اإلنفــاق )ملحــق رقــم 1(، فنجــد بــأّن هنــاك تفاوتــً كبيــرًا فــي أنمــاط االســتهاك. فعلــى ســبيل 
المثــال، تنفــق الـــ)10%(  مــن األســر األقــل إنفاقــً 305 ريــال شــهريً علــى الغــذاء، بينمــا ينفــق الـــ)10%( مــن األســر األكثــر إنفاقــً 5720 ريــااًل علــى الغــذاء شــهريً و23755 ريــال 

علــى الســلع والخدمــات الشــخصية المتنوعــة.  

1- اختارت وزارة العمل والتنمية االجتماعية الحلول والتدخات 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 3000 ريــال( بشــكل تدريجــي. 
إضافــة إلــى أّن الحــد األدنــى لاشــتراك فــي المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة هــو )1500( ريــال شــهريً، وال تحتســب الــوزارة العامــل الســعودي 

الــذي يقــل راتبــه عــن )1500( ريــال ضمــن نســب الســعودة للمنشــآت. 

2- تتجه الدولة نحو تشجيع االدخار، حيث ُأنشئت مؤخرًا لجنة وطنية لادخار، كما صدر التوجيه بإعداد استراتيجية وطنية شاملة لادخار،
وأعلنت عدد من الجهات الحكومية مبادراٍت لتحفيز األسر نحو االدخار مثل: بنك التنمية االجتماعية، ووزارة اإلسكان، وهيئة السوق المالية. 30

السياسات القائمة

أرقام وحقائق

اإلنفاق الشهري العام 
لألسرة السعودية

الدخل الشهري لألسرة 
السعودية

األجر الشهري للسعوديين 
في القطاع الخاص

رواتب السعوديين
بالقطاع الخاص

نسبة البطالة بين 
السعوديين

من ليس لديهم
مسكن مالئم

يبلغ وسيط اإلنفاق 
الشهري العام لألسرة 
السعودية 9682 ريال 

)2013م(، كما تبلغ نسبة 
اإلنفاق الشهري لألسرة 

على الغذاء: %17 . 26

يبلغ وسيط الدخل 
الشهري لألسرة 

السعودية 10723 ريال 
)2013م(.

أما متوسط األجر الشهري 
للسعوديين في القطاع 

الخاص فهو 5571 ريااًل 
للذكور مقابل 3470 ريااًل 

لإلناث. بينما يبلغ متوسط 
األجر الشهري للوافدين 
الذكور 1147 مقابل 1834 

للوافدات. 27

بلغ عدد السعوديين 
العاملين في القطاع 

الخاص الذين تقل 
رواتبهم عن 3500 ريال 

نحو 988.9 ألف موظف 
وهو ما يمثل 52 % من 

إجمالي السعوديين على 
رأس العمل. 28

يبلغ معدل البطالة بين 
السعوديين: %12.1 .

تقدر نسبة الذين ال يتوفر 
لهم مسكن مائم 

من مستفيدي الضمان 
االجتماعي )%45(. 29

٩٦٨2
ريال

10٧2٣
%ريال %52
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تعريف بمستوى دخل وإنفاق األسر السعودية:

أعــد مركــز الملــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي فــي عــام 2014م 31 دراســة 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 :

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

القطــاع  فــي  للعامــل  اإلعالــة  متوســط  بلــغ 
إلــى انخفــاض  الخــاص )4 أفــراد(، ممــا يشــير 
ــهريً. ــال ش ــف ري ــن أل ــل م ــى أق ــرد إل ــب الف نصي

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

ــال. ري

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

ــور. )53%( للذك

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

توصلــت الدراســة إلــى التوصيــة بتبنــي )5305( 
ــاع  ــي القط ــال ف ــور العم ــى ألج ــد أدن ــال كح ري

الخــاص. 

%25

>

5000
ريال

%٦٤%5٣

%50

الحد 
األدنى 

 ٦100
ريال

5٣05
ريال كحد أدنى ألجور العمال

ما هو خط الكفاية؟

خــط الكفايــة ليــس خطــً للفقــر، إنمــا 
هــو الحــد الــذي يمكــن عنــده لألســرة 
المكونــة مــن خمســة أشــخاص أن 
تعيــش حيــاة كريمــة، بحيــث ال تحتــاج 
كمــا  إضافيــة.  مســاعدات  أي  إلــى 
مكونــات   10 علــى  يحتــوي  الخــط  أّن 
للحاجــات األساســية للعيــش الكريم؛ 
والملبــس،  واألكل،  الســكن،  وهــي: 
والحاجــات  الصحيــة،  والرعايــة 
المدرســية، وحاجــات األطفــال الرضع، 
أخــرى(،  )احتياجــات  والكماليــات 
والمواصــات، والخدمــات األساســية، 
والترفيــه. وتــم تصميــم الخــط بنــاًء 
التــي  الكفايــة«  »خــط  دراســة  علــى 
أعدتهــا مؤسســة الملــك خالــد عــام 
أســرة  آالف  عشــرة  وشــملت  2013م 

مــن مختلــف مناطــق المملكــة. 

المتوسط العام لمكونات خط الكفاية لألسرة المكونة من 5 أشخاص : ٨٩2٦ ريال

خريطة خط الكفاية على مستوى مناطق المملكة 2013م

قراءة خط الكفاية في المملكة ومكوناته لعام ٢٠1٣م
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ما هو الفرق بين خط الكفاية وخط الفقر؟

بحســب دراســة مؤسســة الملــك خالــد، فــإّن 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 منســجمً 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. 

اعتمــدت دراســة مؤسســة الملــك خالــد لتحديــد »خــط الكفايــة« علــى حســاب متوســط إنفــاق األســر الســعودية )المكونــة مــن 5 أشــخاص(، فــي األحياء 
ــكن، واألكل،  ــي: )الس ــات وه ــر احتياج ــى عش ــات )أ( و )ب( عل ــا ذات الفئ ــن محافظاته ــدد م ــة وع ــق المملك ــدن ومناط ــي م ــرة ف ــطة والفقي المتوس

والملبــس، والرعايــة الصحيــة، والحاجــات المدرســية، وحاجــات األطفــال الرضــع، والكماليــات، والمواصــات، والخدمــات األساســية، والترفيــه(. 

ما هو الفرق بين خط الفقر النسبي وخط الفقر المطلق؟

ــة إلــى أخــرى،  ولذلــك يكــون األنســب للوضــع االقتصــادي المتقــدم فــي المملكــة اســتخدام خطــوط الفقــر النســبي. فــي حيــن تختلــف طــرق احتســابه مــن دول
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.

طرق احتساب خط الفقر بالمملكة: 
 )أ( استخدام الطريقة التي تعتمد على حساب 6٠% من وسيط دخل األسرة: 

ــد  ــرة )households(. وعن ــل األس ــيط دخ ــن وس ــاب 60% م ــال احتس ــن خ ــر« م ــة الفق ــد »عتب ــي(32  تحدي ــاد األوروب ــة )واالتح ــة البريطاني ــارت الحكوم اخت
ــعودية 6.7  ــرة الس ــم األس ــط حج ــعودية )متوس ــرة الس ــال، لألس ــد )6434( ري ــي عن ــة ه ــي المملك ــر ف ــة الفق ــر أن عتب ــة، يظه ــذه الطريق ــتخدام ه اس

ــخاص(. أش
وسيط دخل األسرة السعودية= 10723 )10723 × 0.6=6433.8(.

)ب( استخدام الطريقة التي تعتمد على حساب ٥٠% من وسيط دخل األسرة:
اختــارت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD(33 هــذه 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 )5361( ريــال 

شــهريً لألســرة المكونــة مــن 7 أشــخاص
.)5361.5=0.5×10723(

)ج( األسلوب البديل الحتساب عتبة الفقر:
تصــدر هيئــة اإلحصــاء األمريكيــة قيــاس »األســلوب البديــل الحتســاب عتبــة الفقــر«34  مــن خــال احتســاب وســيط إنفــاق األســر علــى »الغــذاء، والمســكن، 
والملبــس، والطاقــة والميــاه« الواقعــة بيــن فئــة اإلنفــاق الـــ30% إلــى الـــ36%* مــع إضافــة زيــادة 20% الحتســاب المصاريــف الضروريــة األخــرى. وبتبنــي هــذه 

المنهجيــة فــي القيــاس، يمكــن تحديــد عتبــة الفقــر بالمملكــة عنــد )2252( ريــال لألســرة الســعودية المكونــة مــن 7 أفــراد. 
)الغذاء= 632 + الملبس= 69 + المسكن والطاقة والمياه= 1176( × 1.2 = 2252.4 ريال

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

)د( منهجية خطوط الفقر العالمية:
اختــار البنــك الدولــي تحديــد خــط الفقــر العالمــي مــن خــال احتســاب خطــوط الفقــر فــي 15 دولــة شــديدة الفقــر وهــو )1.9( دوالر أمريكــي فــي اليــوم 

للشــخص الواحــد بعــد آخــر تحديــث حصــل عــام 2015.
وباستخدام هذا القياس فإن احتياج األسرة السعودية المكونة من 7 أشخاص في الشهر هو )1432( ريال.

])1.9$ × 3.75( × )6.7 فرد([ × 30 يوم = 1432.1 بينمــا تســتخدم الــدول الناميــة قيمــة ســلة محــددة 
ــد  ــا لتحدي ــة الدني ــة والضروري ــات الغذائي ــن المنتج م

خــط الفقــر المطلــق.

مســوحات  عــادة  المتقدمــة  الــدول  تســتخدم 
الدخــل واإلنفــاق لألســرة لتحديــد خطــوط الفقــر 
النســبية )وتعنــي األســرة األقــل دخــًا بالنســبة إلــى 

وســيط باقــي األســر(.

األسر ة متوسطة الدخل
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التوصيات

تطبيق منهجيات خطوط الفقر في المملكة مقارنة بخط الكفاية لعام ٢٠1٣م

* 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 7 أشخاص، ولذلك تم تعديل حساب خط الكفاية المبني على األسرة المكونة

من 5 أفراد وإعادة حسابه ألسرة مكونة من 7 أشخاص. 
*  تم حساب خطوط الفقر على أساس متوسط األسرة السعودية 7 أشخاص )6.7(.

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.

منهجية أ

منهجية ب

منهجية ج

منهجية د

12496 ريال6434 ريال

12496 ريال5361 ريال

12496 ريال2252 ريال

12496 ريال1432 ريال
خط الكفايةخطوط الفقر
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ــاب  ــج حس ــي برنام ــم ف ــتحقة للدع ــات المس ــد الفئ ــبي لتحدي ــر النس ــط الفق ــاس خ ــدة لقي ــة موح ــة وطني ــي منهجي أواًل: تبن
ــنويً ــم س ــر التضخ ــه بمؤش ــرة وربط ــاق األس ــل وإنف ــح دخ ــتخدام مس ــن باس المواط

أ- عقــد ورشــة عمــل وطنيــة لغــرض اعتمــاد منهجيــة علميــة متوافــق عليهــا لقيــاس خــط الفقــر النســبي فــي المملكــة، علــى أن تضــم الورشــة 
ــاع  ــي، وصن ــر الربح ــاع غي ــي القط ــن ف ــن والعاملي ــن االجتماعيي ــى األخصائيي ــة إل ــاد، باإلضاف ــاع واالقتص ــاء واالجتم ــال اإلحص ــي مج ــن ف المتخصصي

القــرار. 

ب- استخدام خط الفقر النسبي كآلية استحقاق لتوجيه فوائد الدعم إلى محدودي الدخل.

ــن  ــص ع ــد أو ينق ــع(، يزي ــل أو رضي ــغ أو طف ــكل بال ــرة )ل ــراد األس ــدد أف ــع أوزان لع ــال وض ــن خ ــم م ــة الدع ــع قيم ــة لتوزي ــاد معادل ــم اعتم ج- أن يت
.)equivalization( متوســط حجــم األســرة الســعودية

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.

هـ- ربط قيمة الدعم بمؤشر التضخم السنوي.

ثانيً: 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 إطاق آلية لصرف معونة نقدية موجهة للمستحقين قبل تحرير األسعار.

ج- تقوم اللجنة بحصر برامج الحماية االجتماعية في المملكة، وتقييمها، واقتراح سبل تطويرها وتكاملها. 

د- ُيعــد برنامــج حســاب المواطــن )ومــا ســُيضم إليــه مــن برامــج شــبكات األمــان االجتماعــي( جــزءًا مــن منظومــة الحمايــة االجتماعيــة باإلضافــة إلــى 
برامــج التأميــن االجتماعــي وتدابيــر ســوق العمــل. 

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، عوضً عن كل خمس سنوات. 

ب- العمــل علــى إصــدار تفاصيــل )disaggregated( مســح دخــل وإنفــاق األســرة، والرقــم القياســي لتكلفــة المعيشــة، ومســح القــوى العاملــة، علــى 
مســتوى مناطــق المملكــة والمتغيــرات والخصائــص الســكانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة. 

ــة  ــة )percentiles - فئ ــب مئوي ــة؛ وكنس ــاق المختلف ــل واإلنف ــات الدخ ــى فئ ــاق عل ــل واإلنف ــع الدخ ــرة، توزي ــاق األس ــل وإنف ــح دخ ــن مس ج- تضمي
ــى %100.  ــن 1% إل ــات( م المئيني

ــبة  ــرة، نس ــر الفقي ــبة األس ــمل: نس ــة لتش ــة المختلف ــدن المملك ــي م ــة ف ــد الحضري ــال المراص ــن خ ــري م ــر الحض ــرات الفق ــاء مؤش ــتكمال بن د- اس
األســر التــي تعيلهــا امــرأة، متوســطات الدخــل واإلنفــاق، توزيــع الدخــل لألســر، ونســبة إيجــار المســكن إلــى الدخــل. 

رابعً: السعي للرفع من قدرة الهيئة العامة للزكاة والدخل من تحصيل الزكاة من المكلفين بها.

أ- تضمين مشروع نظام جباية الزكاة نصوصً تفرض غرامات على المتأخرين في السداد أوتقديم إقراراتهم الزكوية. 

ب- تجريم التهرب الزكوي في حال ثبوته من خال مشروع نظام جباية الزكاة. 

ج- الســماح للمكلفيــن بتوجيــه )20%( مــن زكاتهــم إلــى الجمعيــات الخيريــة لتتمكــن مــن القيــام بدورهــا فــي تقديــم العــون والمســاعدة للفئــات 
المســتحقة للدعــم. 

ــات  ــام واالختصاص ــي المه ــل ف ــن التداخ ــد م ــة للح ــة االجتماعي ــك التنمي ــي بن ــي ف ــري االجتماع ــدوق الخي ــج الصن ــً: دم خامس
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 خــالل 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 والمصادر

المالحق
متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة السعودية حسب مجموعة االنفاق الرئيسة وفئة توزيع االنفاق لعام 1434هـ )2013م(

متوسط اإلنفاق الشهري لألسرة السعودية وغير السعودية حسب مجموعة االنفاق الرئيسة وفئة توزيع االنفاق لعام 1434هـ )2013م(

"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"

مجموعة اإلنفاق الرئيسية

األغذية والمشروبات

التبغ

األقمشية والمابس واألحذية

السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود األخرى

تأثيث وتجهيزات المنزل

خدمات الرعاية الصحية

النقل

اإلتصاالت

الترفيه والثقافة

التعليم

خدمات المطاعم والفنادق

السلع والخدمات الشخصية المتنوعة

الجملة

%1٠-1

305

42

0

332

18

0

0

13

26

0

4

38

779

%٢٠-1٠

439

0

26

582

22

26

21

51

3

0

24

22

1215

%٢٠-٣٠

495

4

76

874

20

16

17

126

5

0

106

38

1777

%4٣٠-٠

632

23

69

1176

49

28

86

190

12

0

197

79

2542

%٥٠-4٠

1694

30

341

1956

248

49

322

529

67

20

350

487

6095

%6٥٠-٠

2820

43

810

3300

703

134

746

863

205

87

641

1275

11625

%7٠-6٠

3733

40

1448

4349

1551

319

1752

1299

627

250

1009

2411

18787

%8٠-7٠

4318

50

2408

6206

5366

1253

7152

2082

2074

2131

1873

18426

53338

%٩٠-8٠

4520

52

2960

8305

6123

1370

7278

2496

2103

2546

1940

22560

55123

%1٩٠-٠٠

5720

51

3200

9600

7900

1886

7560

2967

2230

2900

1920

23755

57927

مجموعة اإلنفاق الرئيسية

األغذية والمشروبات

التبغ

األقمشية والمابس واألحذية

السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود األخرى

تأثيث وتجهيزات المنزل

خدمات الرعاية الصحية

النقل

اإلتصاالت

الترفيه والثقافة

التعليم

خدمات المطاعم والفنادق

السلع والخدمات الشخصية المتنوعة

الجملة

%1٠-1

301

19

9

309

13

3

10

66

2

0

41

30

804

%٢٠-1٠

359

42

25

553

23

7

19

92

1

0

88

44

1253

%٢٠-٣٠

434

33

43

781

27

7

37

131

3

0

173

90

1759

%4٣٠-٠

625

57

67

997

51

17

78

202

7

10

235

194

2532

%٥٠-4٠

1558

54

299

1716

215

53

289

487

64

33

361

526

5656

%6٥٠-٠

2020

54

630

2430

644

170

975

732

290

121

603

1222

9820

%7٠-6٠

2725

58

794

3067

686

152

776

867

219

154

660

1392

11550

%8٠-7٠

3120

55

986

3890

1100

297

820

1022

423

305

986

2120

13260

%٩٠-8٠

3637

54

1416

4109

1573

363

1805

1295

696

388

1020

2464

18820

%1٩٠-٠٠

4236

61

2373

5875

5226

1262

6793

2041

2055

2421

2174

17619

52137
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المصادر 
 الوضع الراهن لمنظومة الدعم الحكومي في المملكة 

1- »التقرير العالمي للحماية االجتماعية 2014-15: بناء االنتعاش االقتصادي، التنمية الشاملة، والعدالة االجتماعية. منظمة العمل الدولية 2014«.
2- »التقرير السنوي إلنجازات وزارة الشؤون االجتماعية 2015م: ص88«.

3- »التقرير السنوي إلنجازات وزارة الشؤون االجتماعية 2015: ص 87-86«.
4- »قاعدة بيانات البنك الدولي. العمر المتوقع عند الوالدة في المملكة العربية السعودية«.

5- »وثيقة رؤية المملكة 2030: ص29«.
6- »التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد 2015م: ص. 47«.

7- »مسح القوى العاملة. الربع الثالث 2016. الهيئة العامة لإلحصاء«.
8- »التقرير السنوي لوزارة العمل عام 2015م. ص36«.

9- »التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد 2015م ص27«.
10- »التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية 2015«.

بعض خصائص الفقر في المملكة

11- »مسح دخل وإنفاق األسرة 2013. الهيئة العامة لإلحصاء«.
12- »تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2016 الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي«.

13- »مسح القوى العاملة، الربع الثالث 2016. الهيئة العامة لإلحصاء«.
14- » الكتاب   اإلحصائي   السنوي   لوزارة   العمل   2015م،  ص . 921«.

15- »مسح إنفاق ودخل األسرة السعودية لعام 2013م. الهيئة العامة لإلحصاء«.
16- »مؤشرات المراصد الحضرية لكل من الرياض وبريدة وجازان والمتوفرة على صفحاتهم اإللكترونية«.

www.jazanmarsd.org | www.marsad-buridah.com | www.alriyadhmarsad.org

17- »دراسة الفقر المؤنث: سماته وخصائصه في المجتمع السعودي الصادرة عن مؤسسة الملك خالد في عام 2014م، ص. 104«.
18- »دراسة الفقر المؤنث: سماته وخصائصه في المجتمع السعودي الصادرة عن مؤسسة الملك خالد في عام 2014م«.

19- »مسح إنفاق ودخل األسرة السعودية لعام 2013م. الهيئة العامة لإلحصاء. شكل )2( من ملحق المسح«.
20- »تــم توفيــر توزيــع فئــات اإلنفــاق فــي المملكــة مــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء بعــد طلبــه، وهــو مســتخلص مــن بيانــات مســح إنفــاق ودخــل األســرة الســعودية 

فــي عــام 2013م«.
21- »مسح إنفاق ودخل األسرة السعودية لعام 2013م. الهيئة العامة لاحصاء. جدول رقم )1(، ص. 28«.

22- »التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 2015م، ص. 18«.
23- »التقرير السنوي لوزارة الشؤون االجتماعية للعام المالي 2015م، ص. 85«.

سبل ترشيد وإصالح منظومة الدعم في المملكة

24-  »تقرير وزارة االقتصاد والتخطيط »األهداف التنموية األلفية 1435هـ/2014م«، 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

25- »مسح إنفاق ودخل األسرة السعودية لعام 2013م الصادر عن الهيئة العامة لإلحصاء، ص. 28«.
26- »مسح إنفاق ودخل األسرة السعودية لعام 2013م الصادر عن الهيئة العامة لإلحصاء، ص. 28«.

27- »  الكتاب   اإلحصائي   السنوي   لوزارة   العمل2015   م،    ص   129«. 
28- »الكتاب اإلحصائي السنوي لوزارة العمل 2015م، ص.129«.

29- »وثيقة برنامج التحول الوطني 2020. ص57«.
30- »التقرير السنوي لوزارة الشؤون االجتماعية للعام المالي 2015م، ص. 121«.

31- »دراسة الحد األدنى لألجور في المملكة المعدة من قبل المركز الوطني للحوار الوطني والمقدمة لوزارة العمل في عام 1435هـ/2014م«.
32- »تقرير الفقر في بريطانيا واالتحاد األوربي 2014. مكتب االحصاء الوطني البريطاني.

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/articles/persistentpovertyintheukandeu/2014/pdf

33- »قاعدة المعلومات اإللكترونية لبيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية«.
34- »تقرير األسلوب البديل الحتساب الفقر 2015. الهيئة األمريكية لاحصاء«.

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

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.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الملك خالد. 2017 ©
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وحدة تصميم السياسات 
1438 هـ / 2017 م

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. 


