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اهعاًٞ باملٚصاُٚٞأعبا١ اهسٗاتب ٗاهدعٍ تط٘ز 

1

 اهل٘ٙت هدٗهٞ 

 ًّ ٗاقع احلطابات اخلتاًٚٞ 09/2010-01/2002خالي اهفرتٝ 

 

 أعبا١ اهسٗاتب ٗاألد٘ز تط٘ز  .1

  اهِطبٞ باهباب األٗي اخلاصٞ باه٘شازات ٗاإلدازات احللً٘ٚٞ  اهسٗاتبمتجى

ًّ مجوٞ رلصصات  يف املت٘ضط% 66.7بِح٘  ٗاتبساهاألكرب ًّ رلصصات 

يف اهباب اخلاًظاملكدزٝ  اهسٗاتباألد٘ز بٌِٚا متجى رلصصات اهسٗاتب ٗ

2

  ًّ

بامل٘اشُات املوحكٞ  اهسٗاتبرلصصات متجى ٗكرهم  %(18.1)حن٘  املٚصاُٚٞ

 %(.15.2)حن٘  ٗاملطتكوٞ اهِطبٞ املتبكٚٞ

 حن٘ ًّ امل٘ضع مبفًٔ٘ٔا هودٗهٞ ٞ ـاهعاً املٚصاُٚٞ٘ز بـا١ اهسٗاتب ٗاألدـشادت أعب

بِٔاٙٞ اهعاَ املاهٛ از ـًوٚاز دِٙ 4.7هتبوؼ حن٘  01/2002ًوٚاز دِٙاز يف اهعاَ 2.2

 قد شاد بأكجس ًّ اهطعف خالي املٚصاُٚٞ، ٗٓرا ًا ٙعين أْ حذٍ اهسٗاتب ب09/2010

 .((1)اجلدٗي زقٍ )% 9.1ضِ٘ات، ٗمبعدي من٘ ضِٜ٘  9 فرتٝ

 

 يف حدٗد  05/2006األد٘ز حتٟ اهعاَ املاهٛ اهسٗاتب ًٗعدالت اهصٙادٝ يف  اضتٌست

اهٌِ٘   بوؼ ًت٘ضط ًعدياملاضٚٞ خالي اهطِ٘ات األزبع % يف املت٘ضط، ٗهلّ 8.7

                                                           
1
        ٗ اجلٔـات   املٚصاُٚٞ اهعاًٞ هودٗهٞ  بتعسٙفٔا امل٘ضـع تمـٌى كـىن ًـّ ً٘اشُـات اهـ٘شازات ٗاإلدازات احللً٘ٚـٞ 

 وٞ.املوحكٞ ٗاملطتك
2
ٓرٖ اهِطبٞ قدزت بِا١ عوٟ اهعِاصس اهيت مت حصسٓا يف اهباب اخلاًظ ٗاهيت ٓٛ إًا أد٘ز صسذنٞ أٗ هلا ُفظ  

 ٗرلصصات ز٢ٚظ اهدٗهٞ. ًجى ًلافآت اهوذاْ خصا٢ص األد٘ز



2 
 

شٔدت األد٘ز ٗاهسٗاتب طفسٝ خالي إذ %، 12حن٘ اهطِٜ٘ يف األد٘ز ٗاهسٗاتب 

عوٟ اهت٘اهٛ  %20.5ٗ% 10.4بصٙادٝ ًكدازٓا  08/2009ٗ  06/2007اهعاًني املاهٚني 

ٗقد كاُت توم اهصٙادات اهلبريٝ يف فات٘زٝ األد٘ز ٗاهسٗاتب ((. 1)اهملى زقٍ )

يف األضعاز اهعاملٚٞ  اهصٙادٝهتخفٚف اهعب١ عّ امل٘اطِني ًّ أثس اهعاًٞ  املٚصاُٚٞب

ًٞٗا تستب عوٕٚ ًّ شٙادٝ يف أضعاز اهطوع يف اهط٘ق احملوٚ

3

، ُٗتٚذٞ أضاضٚٞ 

 . اهِفطاٙسادات الزتفاع ًداخٚى اهدٗهٞ ًّ 

  

 ز د٘ٗاأل وسٗاتبه(: تط٘ز ًعدالت اهٌِ٘ اهطِ٘ٙٞ 1شلى زقٍ )
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 . اهعاًٞ هودٗهٞ املٚصاُٚٞاملصدز: ذلط٘ب ب٘اضطٞ إدازٝ االقتصاد اهلوٛ ٗاهطٚاضٞ املاهٚٞ ًّ ٗاقع بٚاُات 

                                                           
3
بصٙادٝ اهسٗاتب ًّ خالي شٙادٝ رلصصات غال١ املعٚمٞ  قاًت دٗهٞ اهل٘ٙت خالي توم اهفرتٝ  

باإلضافٞ إىل ذهم شٔد اهعاَ ٗاهيت بدأت آثازٓا تظٔس يف اهعاَ املاهٛ اهتاهٛ.   2008ٗ  2005يف اهعاًني 

 إقساز دلٌ٘عٞ ًّ اهل٘ادز املاهٚٞ اخلاصٞ مل٘ظفٛ اهدٗهٞ.  2005/2006املاهٛ 
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أعبا١ اهدعٍ ٗاهتح٘ٙالتتط٘ز  .2

 

 

 

 ٕٚاهطلكى ًّ دعٍ ِٓا  ٙمٌى ًفَٔ٘ اهدعٍ ٗاهتح٘ٙالت املماز إه ّ

خوٚٞ املخصصٞ هألفساد ٗاملؤضطات ٗاإلعاُات اهعاًٞ ٗاهدعً٘ات ٗاهتح٘ٙالت اهدا

هوكطاع اخلاص ٗدعٍ اهعٌاهٞ كرا رلصصات اهدعٍ ٗدعٍ املؤضطات اهعاًٞ ٗ

غري احللً٘ٚٞ ٗاهصكاٝ املدف٘عٞ هبٚت اهصكاٝ. كٌا ٙطٍ أٙطا اهدعٍ املكدَ 

ازدٚٞ ٗكرا االشرتان خازدٚا ض٘ا١ اخلاص باخلدًات اهصحٚٞ ٗاإلعاُات اخل

ًّٗ ثٍ فإْ ِٓان أشلاي ًّ اهدعٍ مل ٙتٍ حصسٓا يف يف املؤضطات اهدٗهٚٞ.  

ٓرٖ املركسٝ املختصسٝ كتوم املكدًٞ هوتعوٍٚ ٗاهصحٞ ٗهوخدًات اهعاًٞ 

 األخس٠. 

 

 ًوٚاز دِٙاز يف عاَ  1.5اهعاًٞ هودٗهٞ ًّ حن٘  املٚصاٍُٚٞ بـشادت رلصصات اهدع

توم أْ ، ٗٓ٘ ًا ٙمري إىل 09/2010ًوٚاز دِٙاز عاَ  3.3٘ هتصى إىل حن 01/2002

 ((.1)ددٗي زقٍ )2001ٕ يف اهعاَ  ـُت عوٚاا كمم تعفتطاات قد ـاملخصص

 

 اهعاًٞ خالي  املٚصاُٚٞبوؼ ًت٘ضط ًعدي اهٌِ٘ اهطِٜ٘ يف رلصصات اهدعٍ ب

غري طفسٝ  08/2009 ٗ 06/2007%. كٌا شٔدت اهطِ٘ات 9اهفرتٝ املماز إهٚٔا حن٘ 

بِد دعٍ املؤضطات اهعاًٞ، يف ، ٗخاصٞ املٚصاًُٚٞأه٘فٞ يف رلصصات اهدعٍ ب

اهعاًٞ بطداد رلصصات اهعذص االكت٘ازٜ  املٚصاُٚٞٗذهم ُتٚذٞ اهتصاَ 
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اهعاًٞ هوتأًِٚات االدتٌاعٚٞ كٌا ٙظٔس ذهم ًّ اهصٙادٝ يف توم ٌؤضطٞ هو

ًوٚاز  9.5فٚٔا إىل حن٘ ٗاهيت ٗصى حذٍ اهدعٍ  2008/2009املخصصات هوعاَ املاهٛ 

 وتأًِٚات االدتٌاعٚٞ. اهعاًٞ ه ٞ ٌؤضطوًوٚازات خصصت ه 5 حن٘ ًِٔادِٙاز 

 

 

  َشٙادٝ ًوح٘ظٞ يف بِد اإلعاُات اهعاًٞ ٗاهدعً٘ات اهعاًٞ  2008/2009شٔد اهعا

  دِٙازًوْٚ٘  381إىل هٚصى   2008  - 2007يف عاَ  ًوْٚ٘ دِٙاز 85.2ًّ  ازتفعرٜ اه

بمأْ صسف دعٍ  2008( هطِٞ 28صدٗز قاُْ٘ زقٍ ) ًعٗذهم   2009  - 2008يف عاَ 

 ًاهٛ خلفض تلاهٚف املعٚمٞ. 

 

 

  ٝاهبِ٘د اهلاًٞ أٙطا اهيت شٔدت شٙادٝ ًوح٘ظٞ يف اهطِ٘ات اهجالخ األخري ًّ

غري احللً٘ٚٞ يف ظى اهتصاَ اهدٗهٞ  باملؤضطاتبِد دعٍ اهعٌاهٞ (، 2007-2010)

بِح٘ توم املخصصات  ٞ حٚح شادتاخلاص املؤضطاتبتحطني دخ٘ي األفساد يف 

 . ٗذهم هتمذٚع األفساد هوعٌى باهكطاع اخلاص % خالي توم اهفرتٝ املماز إهٚٔا43.6
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 (: إمجاهٛ اهسٗاتب ٗاألد٘ز ٗاهدعٍ 1ددٗي زقٍ )

 09/2010-01/2002خالي اهفرتٝ 

 ْٚ٘ دِٙاز إال إذا ذكس خالف ذهم(و)اهكٌٚٞ بامل

2002/012003/022004/032005/042006/052007/062008/072009/082010/09تياى

3697.403784.263909.814654.245072.757850.756563.2813901.957993.17إجوالي  الرواتة والذعن

أوال: الرواتة

2169.42357.12380.22732.93026.03339.73674.44429.44718.2حجم الرواتب األجمالية

1471.61541.51637.01754.31930.92225.92476.93038.93194.5الىزاراث واإلداراث الحكىميت

الجهبث الملحقت)شبملت بلذيت الكىيج 

وهيئت االسخثمبر ومجلس األمت(
185.0248.9264.5281.2294.5312.4341.9421.3490.7

105.8142.6151.0154.2160.7168.3187.1201.3235.7الجهبث المسخقلت 

407.04423.99327.69543.22639.88633.14668.59767.88797.26أجور أخرى )الثاب الخاهس(/1

ثاًيا: الذعن

1528.031427.211529.631921.382046.764511.022888.859472.603274.98إجوالي الذعن )الثاب الخاهس(

6.787.717.319.3311.3512.7614.7417.2618.67دعن السكي

1424.61337.51459.21780.61855.54302.02508.88920.13096.3الذعن والتحويالت الوقذم داخليا

425.3207.7200.1202.5224.8236.8229.9282.4289.9لألفراد

9.910.512.514.215.316.819.420.527.1للمؤسسبث

12.214.815.528.339.348.785.2381.4219.1إعبنبث عبمت

916.21014.21089.11166.41285.33337.91604.77460.91847.8لمؤسسبث عبمت

43.551.0110.6327.2232.6576.9465.9580.8462.7حعىيضبث للقطبع الخبص

17.539.331.442.158.185.0103.7194.1236.2دعم  للعمبلت ببلمنشآث غير الحكىميت

0.00.00.00.00.00.00.00.013.6زكبة مذفىعت لبيج السكبة

96.782.063.2131.5179.9196.2365.3535.2160.0الذعن الوقذم خارجيا

17.119.020.530.871.567.157.5348.780.6للخذمبث الصحيت

25.025.319.417.318.718.318.420.125.7االشخراك في مؤسسبث دوليت

54.637.623.383.489.7110.8289.5166.453.7دعم خبرجي
 

 ذلط٘ب ب٘اضطٞ إدازٝ االقتصاد اهلوٛ ٗاهطٚاضٞ املاهٚٞ ًّ ٗاقع بٚاُات احلطابات اخلتاًٚٞ هوذٔات املختوفٞ.  املصدز:

ػٌاصز أساسيح تن حصزُا، ُّي األجْر الخاصح تْسارج الذفاع ّالقضاء األجْر أرتؼح ُذٍ تشول / 1

اػتثار الحظح أًَ تن ّهكافآخ اللجاى الْاردج تِذا الثاب، هغ ههخصصاخ رئيس الذّلح ّكل هي 

ّفقا للتصٌيفاخ  ضوي األجْر ألى لِا ًفس الخصائصرئيس الذّلح ّهكافآخ اللجاى هخصصاخ 

  ّاألسزج الحاكوح. تشول أهيز الذّلح الذّلح  رئيسهخصصاخ الذّليح الحذيثح، هغ لشّم التٌثيَ أى 
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 أعبا١ اهسٗاتب ٗاهدعٍ  باهِطبٞ هإلٙسادات اهِفطٚٞ .3

 اهعاًٞ  املٚصاُٚٞ% ًّ مجوٞ اإلٙسادات اهلوٚٞ ب90ِفطٚٞ حن٘ متجى اإلٙسادات اه

-01/2002% يف املت٘ضط خالي اهفرتٝ 83ت توم اهِطبٞ ًّ حن٘ شاديف املت٘ضط، بى 

 . (2)شلى زقٍ  %91هتصى يف اهطِ٘ات اهجالخ األخريٝ إىل  04/2005

 ٗ 57.8٘ اهعاًٞ ٗاهدٗهٞ يف املت٘ضط حن املٚصاُٚٞب اهدعًٍجوت أعبا١ اهسٗاتب ًّ %

توم اهِطبٞ ًّ د إخنفطت ٗق .09/2010-01/2002مجوٞ إٙسادات اهِفط خالي اهفرتٝ 

% يف اهفرتٝ املتبكٚٞ ًّ 50إىل حن٘  2005-2001% يف املت٘ضط خالي اهفرتٝ 68حن٘ 

ضاضٚٞ إىل اهصٙادٝ اهلبريٝ أبص٘زٝ  سدعاهفرتٝ ذلى اهدزاضٞ، ٗإْ كاْ ذهم ٙ

 اهطِ٘ات األزبع األخريٝ ُتٚذٞ ازتفاع أضعاز يف اإلٙسادات اهِفطٚٞ خاصٞ يف

 (2دٗي زقٍ )ٗٙ٘ضح اجل اهِفط بملى ٙف٘ق اهصٙادات يف أعبا١ اهسٗاتب ٗاهدعٍ 

 . تط٘ز توم األعبا١ ضًِ٘ٙا

  كِطبٞ إىل اإلٙسادات اهِفطٚٞ  أعبا١ اهدعً٘ات املختوفٞأعبا١ اهسٗاتب تف٘ق

بٌِٚا ًجوت أعبا١  09/2010-01/2002% خالي اهفرتٝ 31.2حٚح بوػت يف املت٘ضط 

كِطبٞ ًّ  اهدعٍ% خالي ُفظ اهفرتٝ. هلّ املالحظ أْ أعبا١ 26.6اهدعٍ حن٘ 

 اهسٗاتبأعبا١ قد جتاٗشت األخريٝ اإلٙسادات اهِفطٚٞ خالي اهطِ٘ات األزبعٞ 

% بٌِٚا ًجوت 28.8بملى ًوفت حٚح بوػت ُطبٞ أعبا١ اهدعٍ يف املت٘ضط حن٘ 

، ٗٓ٘ ًا ٙعلظ عظٍ تِاًٛ %23.7خالي ُفظ اهفرتٝ حن٘  اهسٗاتبأعبا١ 
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إذا مت اضتبعاد ٗهلّ ((. 2ًدف٘عات اهدعٍ يف اهفرتات األخريٝ )ددٗي زقٍ )

يف باب اهدعٍ خاصٞ يف )ًِٔا مت٘ٙى اهعذص االكت٘ازٜ( اهصٙادات االضتجِا٢ٚٞ 

احٚٞ ُطبتٔا األد٘ز ٓٛ اهعب١ األٗي ًّ ُاهسٗاتب ٗ ، تظى 09/2010ٗ 07/2008األع٘اَ 

 إىل مجوٞ اإلٙسادات اهِفطٚٞ. 

 (: تط٘ز ُطبٞ اإلٙسادات اهِفطٚٞ إىل إمجاهٛ اإلٙسادات اهلوٚٞ 2شلى زقٍ )

 09/2010-01/2002خالي اهفرتٝ 
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املصدز: ذلط٘ب ب٘اضطٞ إدازٝ االقتصاد اهلوٛ ٗاهطٚاضٞ املاهٚٞ ًّ ٗاقع بٚاُات احلطابات اخلتاًٚٞ هوذٔات 

 املختوفٞ. 
 

 

(: اهِصٚب اهِطيب  هإلُفاق عوٟ اهسٗاتب ٗاهدعٍ كِطبٞ إىل إمجاهٛ 2ي زقٍ )ددٗ

 09/2010-01/2002اإلٙسادات اهِفطٚٞ خالي اهفرتٝ 

 )اهكٌٚٞ باملْٚ٘ دِٙاز إال إذا ذكس خالف ذهم(

2002/012003/022004/032005/042006/052007/062008/072009/082010/09تياى

3697.43784.33909.84654.25072.77850.86563.313902.07993.2إجوالي الرواتة والذعن

2169.42357.12380.22732.93026.03339.73674.44429.44718.2الزّاتة 

1528.01427.21529.61921.42046.84511.02888.99472.63275.0الذػن

4525.05498.56149.98170.512955.514511.517719.519710.716584.9إجوالي إيرادات الٌفط السٌوية

ًسثة الرواتة والذعن إلي 

إجوالي إيرادات الٌفط
81.7%68.8%63.6%57.0%39.2%54.1%37.0%70.5%48.20%

ًسثة الرواتة إلي إجوالي 

إيرادات الٌفط
47.9%42.9%38.7%33.4%23.4%23.0%20.7%22.5%28.45%

ًسثة الذعن إلي إجوالي 

اإليرادات الٌفطية
33.8%26.0%24.9%23.5%15.8%31.1%16.3%48.1%19.75%

 

 ذٔات املختوفٞ. املصدز: ذلط٘ب ب٘اضطٞ إدازٝ االقتصاد اهلوٛ ٗاهطٚاضٞ املاهٚٞ ًّ ٗاقع بٚاُات احلطابات اخلتاًٚٞ هو
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 تط٘ز ُصٚب اهفسد اهل٘ٙيت ًّ رلصصات اهدعٍ  .4

 

 ٍٗاهيت  - اهيت مت حصسٓا شاد ُصٚب اهفسد اهل٘ٙيت اهطِٜ٘ ًّ رلصصات اهدع

أهف دِٙاز يف اهعاَ  1.8  ًّ حن٘  - ٙطتفٚد ًِٔا بص٘زٝ ًباشسٝ  ٗغري ًباشسٝ

أْ ٌا ك((. 3ٗي زقٍ ))دد 09/2010أهف دِٙاز يف اهعاَ  2.9صى إىل ٚه 01/2002املاهٛ 

-01/2002خالي اهفرتٝ أهف دِٙاز  3.1حن٘ يف املت٘ضط ضًِ٘ٙا قد بوؼ ُصٚب اهفسد 

09/2010 . 

 

 ٞٚيف حاهٞ اضتبعاد املخصصات االضتِجا٢

4

ِٙخفض ُصٚب  رلصصات اهدعٍ ًّ 

. 09/2010-01/2002 أهف دِٙاز خالي اهفرتٝ اهصًِٚٞ 2.2اهفسد يف املت٘ضط هٚصبح 

كٚكٞ اهجابتٞ أْ رلصصات اهدعٍ قد تطاعفت خالي اهفرتٝ ٗهلّ تظى احل

 . ((3)شلى زقٍ )تكسٙبًا% 9مبعدي  اضِ٘ٙ منت، ٗاملماز إهٚٔا

 

 

 ٝفإْ ُصٚب  - ًع اضتبعاد املخصصات االضتجِا٢ٚٞ - يف اهطِ٘ات األزبع األخري

 1.8أهف دِٙاز ضًِ٘ٙا أزتفاعًا ًّ  2.6امل٘اطّ اهل٘ٙيت قد ٗصى يف املت٘ضط حن٘ 

 أهف دِٙاز خالي اهطِ٘ات اخلٌظ األٗهٛ يف بداٙٞ اهفرتٝ اهصًِٚٞ. 

 

                                                           
4
 . االدتٌاعٚٞ  اهتأًِٚات ملؤضطٞ  تمٌى رلصصات امل٘اشُٞ هتػطٚٞ اهعذص االكت٘ازٜ 
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هفسد اهل٘ٙيت ًّ رلصصات اهدعٍ خالي اهفرتٝ ا(: تط٘ز ُصٚب 3ددٗي زقٍ )

01/2002-09/2010 

 )اهكٌٚٞ باملْٚ٘ دِٙاز إال إذا ذكس خالف ذهم(

2002/012003/022004/032005/042006/052007/062008/072009/082010/09تياى

8702838982859276869562349922171023316105459810875521118911

3.4%3.2%3.3%3.1%3.8%3.1%3.1%3.1%2.9%

37.7%37.1%36.4%34.7%33.2%32.1%31.0%31.6%32.1%

143881915216431618998179742219989722159644234503923542612365970

4.6%5.8%6.4%11.0%11.2%8.0%8.6%0.4%0.5%

62.3%62.9%63.6%65.3%66.8%67.9%69.0%68.4%67.9%

230910224199282546684275365629911893182960339963734418133484881

2.312.422.552.752.993.183.403.443.48

1.761.591.652.012.064.412.748.712.93

1.761.591.652.012.062.452.744.111.14

 

 ع بٚاُات احلطابات اخلتاًٚٞ هوذٔات املختوفٞ. املصدز: ذلط٘ب ب٘اضطٞ إدازٝ االقتصاد اهلوٛ ٗاهطٚاضٞ املاهٚٞ ًّ ٗاق

 

 (: تط٘ز ُصٚب اهفسد اهل٘ٙيت ًّ رلصصات اهدعٍ خالي اهفرتٝ 3شلى زقٍ )

 )اهكٌٚٞ باألهف(         01/2002-09/2010                         
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  يب الم ا   ال         ا   ا      
    ا    ا  ال  م ا     ا     األل  ال  م 

  يب الم ا   ال         ا   ا      
  األل  ال  م 

 

 طابات اخلتاًٚٞ هوذٔات املختوفٞ.املصدز: ذلط٘ب ب٘اضطٞ إدازٝ االقتصاد اهلوٛ ٗاهطٚاضٞ املاهٚٞ ًّ ٗاقع بٚاُات احل
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 ضعس اهِفط اهالشَ هتػطٚٞ أعبا١ اهسٗاتب ٗاهدعٍ .5

  رنتوف ضعس اهبرتٗي اهالشَ هتػطٚٞ تلوفٞ اهسٗاتب ٗاهدعٍ حبطب ضعس

أصبحت  ،ًّٗ ثٍ اإلٙسادات اهِفطٚٞ ،تفع ضعس اهتصدٙسزاهتصدٙس فلوٌا ا

مبعِٟ  ،اهدعٍ أكرباهطعس اهالشَ هتػطٚٞ تلوفٞ اهسٗاتب ٗ ٕ ٗبنياهفذ٘ٝ بِٚ

اهتصدٙس اهفعوٛ أكرب بلجري ًّ اهطعس اهالشَ هتػطٚٞ ضعس أْ ٙصبح 

 . ((4)شلى زقٍ ) اهسٗاتب ٗاهدعٍتلوفٞ 

  قد بوؼ ، فإْ ضعس اهتصدٙس 2006 -2001خالي اهفرتٝ ففٛ فرتٝ اخنفاض ضعس اهبرتٗي

كاْ ًت٘ضط اهطعس اهالشَ هتػطٚٞ ٗ يف املت٘ضط، دٗالز أًسٙلٛ 32حن٘ 

دٗالز أًسٙلٛ أٜ أْ اهفسق بني ضعس 18.3وفٞ اهسٗاتب ٗاهدعٍ حن٘ تل

هتػطٚٞ اهطعس اهالشَ أْ ٗٓ٘ ًا ٙعين  ،دٗالز فكط 13.6اهتصدٙس ٗاهطعس اهالشَ ٓ٘ 

خالي  ًّ ضعس اهتصدٙس %57.4حن٘ يف املت٘ضط تلوفٞ اهسٗاتب ٗاهدعٍ ميجى 

 ،دٗالز 33.2ع هٚصى إىل حن٘ تط، فإْ اهفازق 2010ٙ - 2007. أًا يف اهفرتٝ توم اهفرتٝ

 %52.5إخنفض هٌٚجى يف املت٘ضط قد اهتلوفٞ توم أٜ أْ اهطعس اهالشَ هتػطٚٞ 

 ((.4ًّ ضعس اهتصدٙس )ددٗي زقٍ )

  ،دٗالز يف  40إىل  35لْ٘ يف حدٗد أْ ضعس اهبرتٗي دنب أْ ٙخالصٞ اهتحوٚى

احلادٞ ٘ضط هٚػطٛ تلوفٞ اهسٗاتب ٗاهدعٍ. ٗٓ٘ ًا ٙعين يف املكابى املت
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ٗاهطسٗزٝ إىل شٙادٝ امل٘ازد غري اهِفطٚٞ هتحٌى توم األعبا١ املتصاٙدٝ ملخصصات 

 .   يف ظى اهتكوبات اهمدٙدٝ اهيت تمٔدٓا أضعاز اهِفط اهسٗاتب ٗاهدعٍ

 (: ضعس اهبرتٗي اهالشَ هتػطٚٞ تلوفٞ اهسٗاتب ٗاهدعٍ خالي اهفرت4ٝشلى زقٍ )

 )اهكٌٚٞ باألهف(         01/2002-09/2010                         
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   ر  ر ي  ال    ال      الم     ال و   األ ر    

   ر  ر ي  ال    ال    ل   ية الرواتب وال  م  ال و   األ ر    

 

 املصدز: ذلط٘ب ب٘اضطٞ إدازٝ االقتصاد اهلوٛ ٗاهطٚاضٞ املاهٚٞ ًّ ٗاقع بٚاُات احلطابات اخلتاًٚٞ 

 هوذٔات املختوفٞ.

 

 ٗضعس اهبرتٗي اهالشَ هتػطٚٞ تلوفتٔا (:  تلوفٞ اهسٗاتب ٗاهدع4ٍددٗي زقٍ )

 09/2010-01/2002خالي اهفرتٝ 

 دِٙاز إال إذا ذكس خالف ذهم( )اهكٌٚٞ باملْٚ٘

2002/012003/022004/032005/042006/052007/062008/072009/082010/09تياى

3697.43784.33909.84654.25072.77850.86563.313902.07993.2إجوالي الرواتة والذعن

4525.05498.56149.98170.512955.514511.517719.519710.716584.9إجوالي إيرادات الٌفط السٌوية

سعر ترهيل الٌفط الكويتي 

الوصذر تالذوالر األهريكي $

20.625.526.635.251.657.576.277.468.9

ًسثة الرواتة والذعن إلي 

إجوالي إيرادات الٌفط
81.7%68.8%63.6%57.0%39.2%54.1%37.0%70.5%48.2%

سعر ترهيل الٌفط الالزم لتغطية 

الرواتة والذعن تالذوالر 

األهريكي $

16.817.616.920.120.231.128.254.633.2

هتوسط سعر التصذير تالذوالر 

األهريكي $

هتوسط سعر ترهيل الٌفط الالزم 

لتغطية الرواتة والذعن تالذوالر 

األهريكي $

31.9

18.3

70.0

36.8

 

 املصدز: ذلط٘ب ب٘اضطٞ إدازٝ االقتصاد اهلوٛ ٗاهطٚاضٞ املاهٚٞ ًّ ٗاقع بٚاُات احلطابات اخلتاًٚٞ هوذٔات املختوفٞ.
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