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بشأن ترشيد اإلنفاق يف الشركات اليت
تساهـم فيها احلكومة بنسبــة تزيـد على%50
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 ...املوقرين /احملرتمني

رؤساء جمالس اإلدارة للشركات اليت تساهم فيها احلكومة بنسبة تزيد على %50

إستمراراً للمساعي املبذولة ملراجعة أوجه اإلنفاق العام بغرض التوصل
إىل إجراءات تهدف إىل ترشيد و ختفيض املصروفات و رفع كفاءة و فعالية
اإلنفاق احلكومي للتقليل من حدة اآلثار املرتتبة عن هبوط أسعار النفط
وختفيفاً لألعباء املالية على اخلزينة العامة للدولة.
وإستناداً على أحكام القانـــون املالــي الصادر باملرســـوم السلطانـــي
رقم  98/47وخاصة املادة ( )6املتعلقة بإدارة اإلستثمارات احلكومية والرقابة
على األموال احلكومية وإجراءات ترشيد اإلنفاق العام.
بناء عليه  ،ونظراً لوجود تفاوت كبري يف عدد و طبيعة االمتيازات
والعالوات اليت يتم صرفها ملوظفي الشركات و املؤسسات احلكومية مما
يؤدي خللق حاله من التمييز و عدم الرضى بني املوظفني العاملني يف
الشركات احلكومية ،وحيث أن تلك اإلمتيازات والعالوات ال تأتي ضمن
احلقوق األساسية املرتبطة بالوظيفة و خترج عن إطار النفقات العامة
االعتيادية وتكون يف الغالب ذات طابع إجتماعي أو ترفيهي أو إستهالكي
مما يرتب أعباء مالية على موازنات الشركات.

()2

كما أن تعدد و تفاوت هذه االمتيازات و إجراءات تنظيمها ومتابعة
صرفها يتطلب جهود إدارية ويستغرق وقتاً إضافياً ملتابعة تنفيذها ،باإلضافة
إىل أن بعض هذه اإلمتيازات والعالوات املمنوحة من قبل الشركات ال ترتبط
بشكلٍ مباشر باالداء العام للشركات أو مبعايري حمددة لصرفها ،مما أدى
إىل التوسع واملبالغة يف منح تلك العالوات دون مربر .
عليه فإن وزارة املالية توجه كافة الشركات واملؤسسات اليت تساهم
فيها احلكومة بنسبة تزيد على  %50بالعمل على وقــف كافة اإلمتيازات
املمنوحة للموظفيـــن خارج إطار الراتب املستحــق و املذكورة يف الكشف
املرفق أو أي امتيـــــازات وعالوات أخرى مماثلة ،و حبيث يتم العمل على
تعديل اللوائح و االنظمة املعمول بها حالياً مبا ينسجم مع ما جاء أعاله وذلك
بالتنسيق مع وزارة املالية.
نرجو من اجلميع التعاون واإللتزام مبا ورد أعاله حتقيقاً للمصلحة العامة.
درويش بن إمساعيل بن علي البلوشي
الــــــوزيراملسؤول عــن الشؤون املاليــة
صدر يف 1437 / 5 / 12 :هـ
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كشف بطبيعة االمتيازات و العالوات املمنوحة للموظفني
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تأمني صحي للموظف و عائلته.
تأمني على احلياة.
تأمينات السيارات اخلاصة باملوظفني و عائالتهم.
قروض ميسرة لظروف خاصة باملوظف (مرض ،معاناة....إخل)
قروض سكنية.
قروض لشراء سيارة.
قروض بدون فوائد.
سلف مقابل رواتب.
صرف ثالثة عشر راتباً للموظفني أو أكثر.
مكافآت تصرف ملناسبات عامة (رماان  ،االعيا.....إخل)
مكافآت تقديرية للموظفني غري مرتبطة مبعايري اال.اء.
مكافآت خاصة تصرف من قبل اال.ارة التنفيذية.
مكافأة انامام للعمل.
مكافآت أخرى.
حتمل تكاليف الدراسة ألبناء املوظفني.
حتمل تكاليف الدراسات العليا و الدراسات املهنية (تشمل منح .راسية
.اخلية للموظفني).
حتمل تكاليف شها.ات مهنية للموظفني.
اهلدايا التقديرية للموظفني.
هبة مالية أو عينية خاصة عند الزواج.
هبات مالية أو عينية للمواليد اجلد .للموظفني.





توفري هواتف نقالة و تكاليف استخدامها.
فحص طيب سنوي للموظفني و عائالتهم.
تكاليف توفري سيارات خمصصة إلستخدام اإل.ارة العليا يف الشركات
(رؤســــاء تنفيـــذيـــن و نوابهم و مدراء عموم و نوابهم )...و حتمــل
تكاليــف استخدامــهـــا و صيانتها.
توفري تذاكر سفر عند االجازات السنوية (باإلضافة إىل حجوزات يف
فنا.ق لبعض املوظفني).
تكاليف تعيني اخلدم يف املنازل
عاويات يف أندية صحية و أندية خاصة.
توفري االتصال خبدمة اإلنرتنت يف منازل املوظفني.
إجيار مساكن.
املساهمة يف برام التوفري البنكية للموظفني.
مشاركة يف جزء من االرباح.







بدالت تأثيث للمنازل.
بدالت لشراء مستلزمات منزلية و إلكرتونية.
عالوة صيانة أو توسيع املنازل اخلاصة باملوظفني.
بدالت مصاريف شحن االمتعة عند السفر.
توفري .فعات مالية لشراء أرض أو عقار أو سيارة و ما يصاحبها من
رسوم متلك.
تعويض عن استخدام املركبات اخلاصة باملوظفني.
توفري بطاقة إئتمان للرؤساء التنفيذيني و غريهم.
مقدم إجيار سكين.
عالوة تنويم يف املستشفى.
تعوياات عن حاالت الوفاة أو اإلعاقة.
مصروفات جيب عند عالج األقارب باخلارج.
ميزات للموظفني املتقاعدين.
عالوات معيشة (وجبات و مصاريف جيب....إخل).
عالوات أخرى.
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