منشور مالي رقم (  ) 3لعام 1025م
بشأن ختفيض كلفة إجيارات املباني
املوقريــن
أصحاب السمو واملعالي الوزراء /املستشارين
أصحاب املعالي/السعادة رؤساء جمالس اإلدارة للهيئات واملؤسسات العامة املوقرين/احملرتمني
يف إطار تنفيذ اإلجراءات اإلحرتازية اليت أقرهـا جملـس الـوزراء املـوقر يف جلسـت رقـم
 1022/31املنعق ـ ة بتــاري  11صــفر 2231هـــ املوا ـ  25ديســم 1022م بشــأن التقلي ـ مــن ارــار
اخنفاض أسعار النفط على املوازنة العامة لل ولة لعام 1025م.
وتنفيذاً لتوجيهات جملس الشؤون املالية ومـوارد الااقـة مبتابعـة الرـر الفعلـي علـى بنـود
املوازنات املعتم ة لكا ة اجلهات احلكومية.
وإحلاقاً للمنشور املالي رقم ( )1لعام 1025م بشأن اإلستمرار يف ترشي اإلنفاق يف املوازنة العامـة
لل ولة لعام 1025م الرادر من وزارة املالية بتاري  2231/9/1هـ املوا 1025/1/13م.
ومع التق ير جلميع املساعي ال ؤوبـة الـيت تبـذ ا اجلهـات احلكوميـة يف سـبي ترشـي
مررو اتها إستجابة للوضع احلالي اليت رمر ب املوازنة العامة لل ولـة .ـنن وزارة املاليـة تؤكـ
على ضرورة استمرار التزام مجيع اجلهات احلكوميـة يف مراجعـة وترشـي اإلنفـاق العـام علـى
مجيــع بنــود املوازنــة العامــة .حيـ أظهــرت متابعــة تنفيــذ املوازنــة العامــة لل ولــة وموق ـ
الرر الفعلي حتـى نهايـة شـهر يونيـو 1025م إرتفـا الرـر الفعلـي علـى بنـ اإلجيـارات يف
موازنات بعض الوزارات والوح ات احلكومية مقارنة بالفرتة نفسها من عام 1022م.

() 1
وحي أن مستوى اإلجيارات قـ شـه اسـتقراراً خـل الفـرتة احلاليـة ومـن احملتمـ أن
ميت إىل السنوات القادمة .لذا نننا نود أن نسرتعي انتباه كا ة الـوزارات والوحـ ات احلكوميـة
بضرورة الب ء وراً بنختاذ ما يلي:
أوالً  :التفاوض مع املؤجرين احلـاليني ألجـ ختفـيض قيمـة عقـود اإلجيـار بنسـبة ال
تق عن ( )%20عن جت ي ها وذلك قب انتهائها بفرتة كا ية.
راني ـاً  :يف حالــة ع ـ م جتــاوب املــؤجرين مــع التبفــيض املالــوبد ــنن علــى الوح ـ ة
احلكومية العم على إجيـاد مبـاني ب يلـة بقيمـة إجيـار تقـ عـن قيمـة اإلجيـار
احلــالي د مــع االخــذ يف االعتبــار التكــالي املرتتبــة علــى عمليــة اإلنتقــا للمقــر
اجل ي حا إقرار ذلك.

نرجو من اجلميع التعاون ملا ي املرلحة العامة  ..واهلل ولي التو ي .
وتفضلوا بقبو ائ االحرتامددد
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درويش بن إمساعي بن علي البلوشي
الــوزير املســؤو عــن الشــؤون املاليــة

