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بشـــــأن التزام الشركات اليت تساهم فيها احلكومة بنسبة تزيد على %40
بتطبيق ما ورد يف املنشـورات املالية والتعاميم الصادرة من وزارة املالية

أصحاب املعالي /السعادة /األفاضل
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رؤساء جمالس اإلدارة يف الشركات اليت تساهم فيها احلكومة بنسبة تزيد على %40

اســـتنادا إىل أحكـــام الوـــااون املـــالي الصـــادر باملرســـوم الســـلطااي رقـــم 98/47
وخاصــة البنــد ( )4مــن املــادة ( )6بشــأن إدارة اســتارارات األمــوا احلكوميــة والرقابــة
عليها.
وإىل البنــد ( )4مــن املــادة ( )20مــن قــااون هــاز الرقابــة املاليــة واإلداريــة للدولــة
الصـــادر باملرســـوم الســـلطااي رقـــم 2011/111بشـــأن خضـــول الشـــركات املرلوكـــة
للحكومــة بالكامــل أو تلــت الــيت تســاهم فيهــا بنســبة تزيــد علــى  %40لرقابــة ااهــاز،
واىل املادة ( )24من ذات الوااون بشأن إبالغ ااهـاز خـال أسـبول مـن تـاريت اكتشـا
أي خمالفــة ماليــة أو إداريــة اتيجــة عــدم االتــزام بالتويــد بأحكــام الوــوااني واللــوا
والورارات واألاظرة املالية واإلدارية املعرو بها يف هذا الشأن .
وباإلشارة إىل املنشورات املالية والتعاميم الصادرة من وزارة املالية يف إطار ااهود
املبذولة لتطوير ورفع كفـاءة األداء يف الشـركات الـيت تسـاهم فيهـا احلكومـة بنسـبة
تزيــد علــى  %40مــن خــال تطبيــق عــدد مــن اإل ــراءات املاليــة واإلداريــة بهــد ترشــيد
وختفيض املصروفات ورفع كفاءة وفعالية اإلافاق.

إن وزارة املاليــــة إذ تؤكــــد علــــى أهريــــة االتــــزام التــــام بتطبيــــق تلــــت التعــــاميم
واملنشورات املالية فإاها تر و من الشركات اليت تساهم فيهـا احلكومـة بنسـبة تزيـد
على  %40ضرورة تو يـ دوا ـر التـدقيق الـداخلي لـديها ملتابعـة االتـزام بتطبيـق كافـة
املنشــورات املاليــة والتعــاميم الــيت تصــدرها وزارة املاليــة ،بإعتبــار أاهــا ختــتب بصــفة
أساســية بــالتحوق مــن تطبيــق الوــوااني واللــوا والوــرارات والــنظم واإل ــراءات املاليــة
املوــررة والتأكــد مــن ااســجامها مــع األاظرــة واللــوا والتعليرــات املعترــدة ،واالتــزام
بإخطار جملس إدارة الشركة ووزارة املالية و هاز الرقابـة املاليـة واإلداريـة للدولـة فـورا
عن أي جتاوز يف تطبيق ما ورد يف تلت املنشورات املالية والتعاميم.
ار و من ااريع التعاون واإللتزام مبا ورد أعاله حتويوا للصاحل العام.
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