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بشأن ضبط وجدولة مستوى الصرف خالل الفرتة املتبقية من عام 2016م
املوقريــــــن
أصحاب الســـمــو واملــعــ ـال ـي الـــوزراء /املســــتــ ـشـــاريـــــــــــن
أصحاب املعالي/السعادة رؤساء جمالس اإلدارة للهيئات واملؤسسات العامة املوقرين/احملرتمني
ـًا كامــام املــادة المالمــة مــن املرســوم الســل ا ي رقــم  2016/2بالتصــديع عل ـ
تنفيـ أل
امليزا ية العامة للدولة للسنة املالية 2016م ،ستقوم وزارة املالية برفع تقرير شـام ىل جملـس
أخـًا
أل
الشؤون املالية وموارد ال اقة يف منتصف العام عـن امليزا يـة علـ ضـوء التنفيـً الفعلـي
يف االعتبار الت ورات االقتصادية واملالية العاملية واجتاهات أسعار النفط.
ومتهيـــداأل إلعـــداد التقريـــر املشـــار ىلليـ ـ أعـــال  ،قامـــز وزارة املاليـــة مبراجعـــة املوقـــف
التنفيــًل للمواز ــة العامــة للدولــة للفــرتة مــن ينــاير وات ـ ىلبري ـ 2016م ومقار ت ـ مــع الفــرتة
املماثلة من عام 2015م ،وقد اتضح من هً املراجعـة ارتفـا مسـتوى الصـرف اجلـارل خـالل
هًا العام 2016م يف بعض بنود مواز ات الوزارات والوادات احلمومية بنسبة كبري جداأل،
اكمــر الــًل أدى ىل الض ـ ط عل ـ اعزا ــة العامــة للدولــة يف تــوفري الســيولة الالزمــة لت يــة
اإللتزامات واملصروفات خالل تلك الفرتة.
واستمراراأل للجهد املبًول من كافة الـوزارات والواـدات احلموميـة يف ترشـيد ورفـع
كفاءة اإل فاق العام ،فإن وزارة املالية ترجو من مجيع اجلهات احلمومية التعاون يف ضـبط
مستويات الصرف الشهرية والعم عل مراعاة اآلتي:

()2

أوالأل :تقنني وجدولة املصروفات خالل اكشهر املتبقية من عام 2016م والعمـ علـ
تمييــف كافــة االاتياجــات وااللتزامــات وفق ـاأل للمواز ــة املعتمــدة تفاديـ ألـا مــن
ادوث عجز يف مواز ة اجلهة.
ثا ياأل :الوقوف عل اكسباب اليت أدت ىل ارتفا مستوى الصرف خالل الفرتة مـن
ينــاير وات ـ ىلبري ـ 2016م مقار ــة بــالفرتة املماثلــة مــن عــام 2015م واختــا
اإلجراءات المفيلة لضبط مستوى الصرف مستقبالأل.
علماأل بأن اكوضا املالية الزالز غري مستقرة وتلقي بظالهلا عل املواز ة العامة للدولـة
وبالتالي فلن يمون باالست اعة توفري أل خمصصات مالية اضافية ملواجهة ما قد حيدث من
عجوزات.
رجو من اجلميع التعاون ملا في املصلحة العامة.
وتفضلوا بقبول فائع االارتام،،،
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