
 
 التقرير المالي السنوي

 للتفتيش المركزي  2018قطع حساب عام 

 الباب الثالث )رئاسة مجلس الوزراء( / الفصل الرابع )التفتيش المركزي(
 

 اسم النفقة الفقرة البند الجزء
ي 
 
رة ف

ّ
النفقات المقد

 2018موازنة 

االعتمادات 
ي عام 

 
الملحوظة ف
2018 

االعتمادات 
ي عام 

 
المرصوفة ف
2018 

الجزء 
 األول

: 11البند 

مواد 
 استهالكية

: لوازم 1الفقرة 

 مكتبية

 : قرطاسية للمكاتب1النبذة 

256,480,000 

32,000,000 14,637,000 

 69,632,000 28,040,000 : كتب ومراجع وصحف2النبذة 

 390,000 1,000,000 : لوازم مكتبية أخرى9النبذة 

 : لوازم إدارية2الفقرة 

 15,067,000 21,137,000 : محروقات وزيوت للمولدات4 النبذة

 134,000 960,000 : محروقات وزيوت للتدفئة5النبذة 

  10,680,000 : لوازم إدارية اخرى9النبذة 

: نفقات 3الفقرة 

 تشغيل وسائل النقل
 6,474,000 8,176,000 : محروقات سائلة1النبذة 

: مياه، 7الفقرة 

اتصاالت  كهرباء،
 سلكية والسلكية

 50,595,000 54,000,000 : كهرباء2النبذة 

 96,787,000 98,000,000 : اتصاالت سلكية والسلكية3النبذة 

: نفقات مياه وكهرباء 9النبذة 

 واتصاالت سلكية والسلكية أخرى
4,000,000 - 

: 12البند 

خدمات 
 استهالكية

: إيجارات 1الفقرة 

كةوخدمات   مشتر
 : إيجارات مكاتب وصيانتها1النبذة 

1,434,000,000 

1,119,000,000 1,099,323,000 

: صيانة 2الفقرة 

عادية وتصليح 
 طفيف

: صيانة عادية وتصليح طفيف 1النبذة 

ات  للوازم المكتبية والتجهت  
 واإلنشاءات

32,648,000 17,739,000 

 5,430,000 8,211,000 : بريد1النبذة  : بريد3الفقرة 

 2,688,000 4,000,000 : إعالنات1النبذة 

 2,772,000 12,000,000 : مطبوعات2النبذة 



 
: إعالنات 4الفقرة 

مطبوعة وعالقات 
 عامة

 1,073,000 8,000,000 : أعياد وتمثيل3النبذة 

 - 2,400,000 : عالقات عامة أخرى9النبذة 

 980,000 4,800,000 : تأمي   1النبذة  : تأمي   5الفقرة 

: استئجار 6الفقرة 

 سيارات وآليات
 - 8,000,000 : استئجار سيارات وآليات1النبذة 

: خدمات 7الفقرة 

 استهالكية مختلفة

 11,250,000 95,700,000 : بدالت أتعاب2النبذة 

 58,131,000 235,000,000 : نفقات خدمة وتنظيفات3النبذة 

: 13البند 

المخصصات 
والرواتب 
واألجور 
 وملحقاتها

: مخصصات 1الفقرة 

 ورواتب
 : رواتب الموظفي   الدائمي   2النبذة 

11,263,450,000 

7,613,000,000 6,151,464,000 

: رواتب 2الفقرة 

المتعاقدين وأجور 
األجراء والمتعاملي   

 والمستشارين

 756,277,000 759,000,000 : رواتب المتعاقدين1النبذة 

 185,654,000 233,000,000 : أجور األجراء2النبذة 

 : تعويضات3الفقرة 
 1,347,079,000 1,586,650,000 : تعويضات عن أعمال إضافية2النبذة 

 309,160,000 483,450,000 : تعويض نقل مؤقت3النبذة 

 572,235,000 6,000,000 : مكافآت1النبذة  : مكافآت5الفقرة 

: 15البند 

منافع 
 اجتماعية

: تعويضات 3الفقرة 

 اجتماعية
 : تعويضات عائلية للموظفي   1النبذة 

123,000,000 

89,000,000 74,289,000 

اكات 5الفقرة  : اشتر

ي الصندوق 
 
الدولة ف

ي للضمان 
الوطن 

 االجتماعي 

: تعويضات عائلية )ضمان 2النبذة 

)  اجتماعي
34,000,000 21,153,000 

: 16البند 

نفقات 
 مختلفة

ي الداخل1النبذة  : نقل وانتقال3الفقرة 
 
 : نقل وانتقال ف

806,200,000 

817,825,000 490,044,000 

: وفود 4الفقرة 

 ومؤتمرات
ي الداخل1النبذة 

 
 - 2,400,000 : وفود ومؤتمرات ف

 : نفقات شنر 9الفقرة 
ائب مختلفة1النبذة   6,820,000 11,800,000 : رسوم وض 

 4,678,000 8,000,000 : نفقات شنر متنوعة9النبذة 



 

الجزء 
ي 
الثان 
 )أ(

: 226البند 

ات  تجهت  

: أثاث 1الفقرة 

ومفروشات 
ات مكتبية  وتجهت  

ات 1النبذة  : أثاث ومفروشات وتجهت  

 مكتبية

119,450,000 

37,000,000 3,049,000 

ات 2الفقرة  : تجهت  

 فنية
ات فنية متخصصة1النبذة   - 28,300,000 : تجهت  

ات 3الفقرة  : تجهت  

 للمعلوماتية
ات للمعلوماتية1النبذة   43,000 123,500,000 : تجهت  

ات 4الفقرة  : تجهت  

 للنقل
ات للنقل1النبذة   62,000,000 62,000,000 : تجهت  

ات 5الفقرة  : تجهت  

يد  للتدفئة وللتتر
ات 1النبذة  يد: تجهت    9,433,000 13,650,000 للتدفئة وللتتر

: 228البند 

 صيانة

: صيانة 6الفقرة 

ات الفنية  التجهت  
ات الفنية1النبذة   : صيانة التجهت  

21,600,000 

13,085,000 2,685,000 

: صيانة 7الفقرة 

ات للمعلوماتية  تجهت  
ات للمعلوماتية1النبذة   - 7,200,000 : صيانة تجهت  

صيانة  : 8الفقرة 
 وسائل النقل

 2,851,000 4,000,000 :  صيانة وسائل النقل1النبذة 

 11,452,016,000 13,720,612,000 14,024,180,000 مجموع النفقات )حسب النبذات(

 2,268,596,000 االعتمادات المتبقية )الفرق بي   االعتمادات الملحوظة واالعتمادات المرصوفة(

 

ن تشير االعتمادات الملحوظة إىل اال  مالحظة:  ي حير
ي الموازنة السنوية، فن

ي تم تقديرها للتفتيش المركزي فن
رة إىل النفقات الت 

ّ
ي تم لحظها فعلًيا تشير النفقات المقد

عتمادات الت 

ي الموازنة السنوية واالعتمادات الملحوظة إىل قرارا
رة فن

ّ
ن االعتمادات المقد ي تحصل خالل السنة من احتياطي الموازنة إىل له خالل السنة. يعود الفرق بير

ت نقل االعتماد الت 

 موازنة التفتيش المركزي حسب الحاجة. 

 

ي موازنته، حيث رصف  2018سجل التفتيش المركزي خالل عام 
ا فن

ً
ي كانت ملحوظة له و% 83فائض

ي الموازنة السنوية.  %81من االعتمادات الت 
رها فن

ّ
ي قد

 من النفقات الت 

 

 


