
  م1025لعام  ( 8 )رقم  مالي منشور

 احلكــوميةسيارات ـبشأن ال
 

  املوقريــناملوقريــن                                                      املستشاريناملستشارين/ / أصحاب السمو واملعالي الوزراءأصحاب السمو واملعالي الوزراء

  احملرتمنياحملرتمني//املوقريناملوقرين    السعادة رؤساء جمالس اإلدارة للهيئات واملؤسسات العامةالسعادة رؤساء جمالس اإلدارة للهيئات واملؤسسات العامة//أصحاب املعاليأصحاب املعالي
 

لتوصـ  ىل  ىلعـراءات   راععـة أوعـل اإلق ـاع العـام ل    ملذبوولة للجهود امل استمرارًا
املصـرواات مـن أعـ  تقلـيم عجـم ملجـز املوازقـة العامـة          تهدف ىل  ترشيد وتقليـ  

 .م1025للدولة للسنة املالية 

املتعلقــة بالســيارات احلكوميــة املتــوارة  واإلعصــاايات  ومبراععــة الذبياقــات 
اســتادامها ات ــه أقهــا تزايــدت   وغايــات دى اجلهــات احلكوميــة بكااــة أقــوا  لــ

يف  آالف سـيارة ( 20)بشك  كذبري خالل السنوات املاضـية ىل  أن وصـلحب وـدود    
مبـا ايهـا السـيارات املاصصـة لـذبعظ املـوا ني مقابـ  اسـتق ا  بـدل           م1025ملـام  

 مصــرواات اســتادام الســيارات احلكوميــة ىل  ارت ــا   أدىاالقتقــال ارمــر الــو   
ــة ــأمني   لا مصــرواات يف واملتمثل ــود والت خبــالف املصــاري    صــياقة واســتهالو الوق

 .اإلدارية املرتذب ة بها

كااـة  توعـل  وزارة املاليـة   اـنن  ترشـيد املصـرواات يف اـوا الشـأن     ومن أع  
 :العم  باآلتيب رورة الوزارات والوعدات احلكومية 

مللى كـ  عهـة عكوميـة أن تقـوم مبراععـة أسـ ول السـيارات لـديها مـن            ::أواًلأواًل
ذات ســيارات ال وخصوصــًا ل ي ــوالعمــ  مللــى خدد والنومليــة عيــا العــ

أخــوًا يف اإلملتذبــار أن  ,قظــرًا إلرت ــا  كل تهــا التشــ يلية  الــداا الربــاملي
منظومة ال رع املعذبـدة قـد وصـلحب ىل  كااـة منـاسل السـل نة واقتشـرت        
يف مجيــا ربوملهــا وأصــذبححب احلاعــة ىل  اســتادام الســيارات ذات الــداا  

 .الرباملي حمدودة
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ىلملادة النظـر يف السـيارات املاصصـة للمـوا ني والعمـ  مللـى صـرف بـدل          ::قيًاقيًاثاثا

للموا ني  اقط االقتقال املستحل هلم مللى أن يقتصر خصيم السيارات

ــة أملمــال        ــة لتأدي ــة امليداقي ــهم التحــرو واملتابع ــة ململ ــوين تقت ــي سذبيع ال

 .اجلهة

بالنسذبة للسيارات اليت ترى اجلهة ضرورة ىلبقاءاـا واملشـار ىلليهـا يف الذبنـد       ::ثالثًاثالثًا

انن مللى كـ  عهـة العمـ  مللـى تقليـ  ملـدد السـيارات ذات الـداا         ( ثاقيًا)

 .ويا تكون يف عداا اردقى واقًا للحاعة ال علية الرباملي

ات للسـيار  شـهرياً حمـدودة االسـتهالو   صرف ب اقة تعذبئـة الوقـود   أن يتم   ::رابعًارابعًا

مـا ضـرورة   ( ثاقيـاً ) الذبنداليت ترى اجلهة ضرورة ىلبقاءاا واملشار ىلليها يف 

 .متابعة وضذبط مستوى االستهالو لك  سيارة

سـتتاواا   مللى ك  عهة عكومية مواااة وزارة املالية بـاإلعراءات الـيت   ::خامسًاخامسًا

 .م25/21/1025بشأن ت ذبيل اوا املنشور يف موملد أقصاه 

 .ملا ايل املصلحة العامةتعاون قرعو من اجلميا ال

 ,,,وت  لوا بقذبول ااال االعرتام       
 

 

 
 اـ2117/   2/      21  :   صدر يف 
 م1025/  1    /    18:     املوااــل 

  درويش بن ىلمساملي  بن مللي الذبلوشـي درويش بن ىلمساملي  بن مللي الذبلوشـي 

  الـــوزير املســـؤول ملـــن الشـــؤون املاليـــةالـــوزير املســـؤول ملـــن الشـــؤون املاليـــة  

  


