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 األٔهالباب تطٕرات  رؤٖٛ حتمٗمٗٛ حٕه

 باملٕاسٌٛ العاوٛ لمدٔلٛ

    حكائل ٔأرقاً:  .4

  ٛاملزتبات إىل إمجال٘ املصزٔفات العاوٛ باملٕاسٌٛ خمصصات  بمغت ٌضب

( 16/2141 -14/2112العاوٛ لمدٔلٛ خاله الضٍٕات العغز املاضٗٛ )

 .يف املتٕصط % 24حنٕ 

   َومٗار  946إىل  14/2112يف العاً  دٍٖارومٗار  4414ارتفعت املزتبات و

تضاعفت أكثز وَ   املزتبات.  أٙ أُ 144/2142يف العاً املٕاسٌٛ  دٍٖار 

 وزتني ٌٔصف خاله تمك الفرتٚ. 

  صًٍٕٖا خاله 4143حنٕ املزتبات بمغ وعده الٍىٕ الضٍٕٙ لشٖادٚ باب %

 . 2144/2142-14/2112الفرتٚ 

 باب يف حني أُ اجلشء ال% وَ مجمٛ 61ثن املشاٖا الٍكدٖٛ  حنٕ مت

 دلىٕعٛ املشاٖا العٍٗٗٛ ٔالتأوٍٗٗٛ.  مجمٛ املتبك٘ ِٕ

  ٕوَ املشاٖا الٍكدٖٛ  يف حني متثن 22متثن العالٔات ٔالبدالت حن %

% يف املتٕصط وَ مجمٛ املشاٖا الٍكدٖٛ، ٔسادت يف 942املكافآت حنٕ 

 %. 144ريٚ لتصن إىل حنٕ الضٍٕات األربع األخ
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   ٕوَ 52باب ٔمتثن حنٕ ال% وَ مجمٛ 4متثن املشاٖا التأوٍٗٗٛ حن %

 دلىٕعٛ العٍٗٗٛ ٔالتأوٍٗٗٛ. 

  ٕيف 144بمغ ٌصٗب الكٗادات اإلدارٖٛ وَ مجمٛ املشاٖا الٍكدٖٛ حن %

% يف 42حصااب العكٕد حنٕ املخصصات أل املتٕصط يف حني بمغ ٌصٗب 

 املتٕصط.  

 2114/2112عاً  ألف دٍٖار  329صصات دلمط الٕسراء وَ ارتفعت خم 

، أٙ مبعده منٕ صٍٕٙ بمغ 2144/2142يف العاً  دٍٖار  ومُٕٗ 4414إىل 

ِٕ العاً الذٙ عّد طفزٚ يف  2113/2114%. ٔقد كاُ العاً 2حنٕ 

% وكارٌٛ بالعاً الضابل 25خمصصات دلمط الٕسراء حٗث بمغت الشٖادٚ 

 عمْٗ.

 باملٕاسٌٛ العاوٛ لمدٔلٛ (املزتباتاألٔه ) باب تطٕر خمصصات ال(: 4جدٔه رقي )

 41/2144 -14/2112خاله الفرتٚ 

 )األرقاً باملمُٕٗ دٍٖار(

 

 . 2141/2144احلضابات اخلتاوٗٛ لمىٕاسٌٛ العاوٛ لمدٔلٛ ٔوٕاسٌٛ العاً املال٘ املصدر: 

 

2012/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02 البيان

17891 11251 18262 10019 10306 6862 6315 5523 4927 4746 إجمالي المصروفات

3,994.0 3,194.5 3,038.9 2,476.9 2,225.9 1,930.9 1,754.3 1,637.0 1,541.5 1,471.6 األجور والمرتبات

7.9% 5.1% 22.7% 11.3% 15.3% 10.1% 7.2% 6.2% 4.8% غ م معدل النمو السنوي لألجور
22.3% 28.4% 16.6% 24.7% 21.6% 28.1% 27.8% 29.6% 31.3% 31.0% نسبة إلى إجماًل االمصروفات

3,398.5 2927.6 2793.2 2231.3 2021.0 1754.0 1594.2 1486.9 1401.9 1340.2 النقدية

332.085 266.9 245.8 245.6 204.9 176.9 160.0 150.1 139.6 131.4 التأمينية والعينية
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 :يف املضتكبن األٔهتطٕرات الباب  .2

    ٘ومٗار دٍٖار يف  244إىل حنٕ  األٔه باب الوَ املتٕقع أُ ٖصن إمجال

ومٗار   دٍٖار  يف العاً  445ٔأُ ٖصن إىل   2141/2142العاً املال٘ 

 % وَ مجمٛ املصزٔفات العاوٛ. 22، لتىثن حنٕ  2146/2121

 باملٕاسٌٛ العاوٛ صٕف  املزتباتجند أُ حجي تكدٖزات يف ضٕء ِذٓ ال

 .2146/2121ٕه عاً ٖتضاعف حبم

  ِذٓ التكدٖزات متت عمٜ أصاظ افرتاض الشٖادات الٍىطٗٛ يف املزتبات 

% صٍٕٖاًًً.  ِٕٔ وا ٖعين أٖضا عدً ٔجٕد 6ٔمبعده منٕ يف املتٕصط ٖبمغ 

أٖٛ افرتاضات خاحصٛ بإٌغاء كٕادر جدٖدٚ، ٔاليت وَ عأٌّا أُ تشٖد 

 تمك املخصصات.  

 باملٕاسٌٛ العاوٛ لمدٔلٛ  األٔهلمباب (: املضار املضتكبم٘ 2جدٔه رقي )

 )األرقاً باملمُٕٗ دٍٖار(

 

 املصدر: مت التكدٖز بٕاصطٛ إدارٚ االقتصاد الكم٘ ٔالضٗاصٛ املالٗٛ. 

2020/19 2019/18 2018/17 2017/16 2016/15 2015/14 2014/13 2013/12 البيان

33475 30318 27123 24668 22108 20421 19019 17480 إجمالي المصروفات

7,841.4 7,174.3 6,572.6 6,025.7 5,529.2 5,087.7 4,676.5 4,307.5 األجور والمرتبات

9.3% 9.2% 9.1% 9.0% 8.7% 8.8% 8.6% 7.8% معدل النمو السنوي لألجور

23.4% 23.7% 24.2% 24.4% 25.0% 24.9% 24.6% 24.6% نسبة إلى إجماًل االمصروفات

6,827.5 6,230.7 5,693.2 5,204.9 4,761.9 4,369.7 4,003.1 3,675.3 النقدية

680.180 619.577 564.923 515.383 470.854 430.169 393.925 360.829 التأمينية والعينية


