وزارة العمل
ً
وفقا لقطع حساب العام الذي
خصصت موزانة العام  2017نحو  276مليون و 100ألف دوالر لصالح وزارة العمل ،لكن
ّ

قدمته الوزارة لم يتجاوز اإلنفاق الفعلي نسبة  %3.9من مجمل االعتمادات المرصودة ،وبلغت قيمته نحو  10ماليين
ّ
ّ
تشكل
مستحقات الضمان االجتماعي التي
إل أن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى عدم تحويل الوزارة
ّ
و 797ألف دوالرّ .
 %97من مجمل االعتمادات المرصودة.

توزّ ع اإلنفاق في وزارة العمل على البنود التالية:

المواد االستهالكية ّ
شكلت  %1.7من مجمل اإلنفاق الفعلي ،وبلغت قيمتها  185ألف دوالر

ً
الخدمات االستهالكية ّ
علما
شكلت  %31.8من مجمل اإلنفاق الفعلي ،وبلغت قيمتها  3ماليين و 435ألف دوالر

بأن المطبوعات استحوذت على  %78من مجمل نفقات هذا البند وبلغت قيمتها مليونين و 680ألف دوالر ،تليها

اإليجارات التي استحوذت على  %18من مجمل نفقات هذا البند وبلغت نحو  620ألف دوالر.

الرواتب واألجور وملحقاتهما ّ
شكلت  %32.5من مجمل اإلنفاق الفعلي ،وبلغت قيمتها  3ماليين و 508آالف دوالر.
ّ
ً
الموظفين الدائمين ّ
شكلت  %45.8من مجمل نفقات هذا البند وبلغت مليون و 607آالف دوالر.
علما أن رواتب
ّ
منظمات دولية التي استحوذت على  %1.9من مجمل اإلنفاق الفعلي وبلغت  205آالف و638
االشتراكات في
ً
دوالرا.

ً
ّ
علما بأن  %85منها
يشكل  %0.9من مجمل اإلنفاق الفعلي،
بلغت قيمة النفقات المختلفة  97ألف دوالر أي ما
ً
دوالرا).
خصصت كبدل نقل وانتقال في الداخل (82.576
ّ

ً
التجهيزات ّ
علما أن  %32.8من مجمل نفقات هذا البند
شكلت  %1.8من مجمل اإلنفاق بقيمة  199ألف دوالر،
ً
دوالرا).
أنفقت على األثاث والمفروشات (65.328
الصيانة استحوذت على  %0.1فقط من مجمل اإلنفاق الفعلي وبلغت نحو  9أالف و 800دوالر.

المنافع االجتماعية ّ
شكلت  %0.7من مجمل اإلنفاق الفعلي وبلغت نحو  70ألف و 600دوالر.

ومؤسسات ال تبغى الربح فقد ّ
شكلت  %28.6من مجمل اإلنفاق الفعلي ،وبلغت
جمعيات
ّأما التحويالت إلى
ّ
ّ

المؤسسة الوطنية لالستخدام على  %72.1من
قيمة هذه النفقات نحو  3ماليين و 85ألف دوالر .وقد استحوذت
ّ

مجمل نفقات هذا البند ،تليها البرامج التعليمية للراشدين بقيمة  530ألف دوالر ( %17.2من مجمل إنفاق هذا البند)،
ً
وأخيرا النقابات بقيمة  331ألف دوالر ( %10.7من مجمل اإلنفاق في هذا البند).

28

القيمة بالدوالر األميركي

مالحظات تفصيلية

النسبة المئوية

المواد االستهالكية

185.240

%1.7

الخدمات االستهالكية

3.434.835

%31.8

مطبوعات = %78 / 2.679.764
إيجارات = %18.1 / 620.238

الرواتب واألجور
وملحقاتهما

3.508.449

%32.5

ّ
الموظفين الدائمين = %45.8/1.607.172
المتعاقدين = %18 / 630.081
األجراء = %4.1 / 144.713
أعمال إضافية = %8.8 / 308.011
مكافآت = %7.6 / 265.865
نقل مؤقت = %6.8 / 239.321
مختلف = %6.5 / 227.748

إشتراكات في
ّ
منظمات دولية

205.638

%1.9

نفقات مختلفة

97.552

%0.9

نقل وانتقال في الداخل = / 82.576
%84.6

تجهيزات

199.085

%1.8

أثاث = %32.8 / 65.328
معلوماتية = %32.6 / 64.933
تدفئة وتبريد = %31.7 / 63.011

صيانة

9.841

%0.1

منافع اجتماعية

70.614

%0.7

تحويالت

3.085.650

%28.6

المجموع

10.796.904

من االعتمادات المرصودة والبالغة
%3.9
ً
دوالرا
276.036.119

نقابات = %10.7 / 331.675
برامج تعليمية للراشدين = / 530.680
%17.2

المؤسسة الوطنية لالستخدام =
ّ
%72.1 / 2.223.295

ً
دوالرا  /النفقات
(األجور = 956.334
ً
دوالرا)
الجارية = 1.266.961

يتم تحويل أي مبالغ لصالح الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
لم ّ
تبلغ مساهمات الوزارة للنفقات التشغيلية نحو  268مليون دوالر (%97
من مجمل االعتمادات المرصودة في قانون موازنة  ،)2017ذلك عدا عن
المستحقات غير المدفوعة لصالحه
ّ
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