
 عاجل جدًا
 
 م2017لعام  (  6 ) منشور مالي  رقم 

 ( للسيارات احلكومية91) وقوداستخدام بشأن 
 

  املوقريــناملوقريــن                                                          أصحاب السمو واملعالي الوزراء/ املستشارينأصحاب السمو واملعالي الوزراء/ املستشارين

 املوقرين/احملرتمنياملوقرين/احملرتمني    أصحاب املعالي/السعادة رؤساء جمالس اإلدارة للهيئات واملؤسسات العامةأصحاب املعالي/السعادة رؤساء جمالس اإلدارة للهيئات واملؤسسات العامة

 

ــالي البــادر موجــل املرســوم الســل ااي رقــم )      ــق النــااون امل ( 47/98اســتنادًا عل

م البـادر مـن هـذ     2015( لعـام  8باإلشـارة ىل  املنشـور املـالي رقـم )    و ،والئحته التنفيذيـة 

 بشأن السيارات احلكومية.م 28/10/2015بتاريخ الوزارة 

بإاتـا  الوقـود    برتوليـة شركة النفط الُعمااية للمبايف والبـناعات ال لنيام اظرًا و

 توجـه اسـتخدامه ملعظـم أاـواع السـيارات، وـإن وزارة املاليـة       والذي يتناسـل   (91)من اوع 

 :باإلجراءات التاليةوورًا ضرورة العمل بكاوة الوزارات والوحدات احلكومية 

والتنســيب بشــكل كوميــة ســيارات احل( لكاوــة ال91) مــن اــوع وقــوداســتخدام      أواًل:

، الــنفط الُعماايــة )شــل الُعماايــة،   كات تســويب الوقــود احملليــة عاجــل مــ  شــر 

الســتبداب ب اقــات تعبئــة الوقــود فيــ  قــدد ويهــا رقــم   (، هرمــل لل اقــةاملهــا

ــوع الوقــود،   الســيارة وكميــ  ــة  ة االســته ا املخببــة وا ــأن وزارة املالي علمــًا ب

 اقـــات  البريقامـــا بالتواصـــل مـــ  شـــركات التســـويب لتســـهيل ىلجـــراءات ت ـــي 

 .استبداهلا بأسرع وقا ممكنو

ال يبــل   لســيارات الــي( ونــط علــق ا95اســتخدام الوقــود مــن اــوع )أن ينتبــر   :ثاايًا

ــل      (91)وقــود  اســتخدام ــالرجوع ىل  دلي ــا مــن جلــإ ب صــفات ااملوهلــا بعــد التمب

علــق مــا يمبــا جلــإ مــن      كتابيــًا الســيارة أو احلبــوب ب واالســتخدام اصــا  

 .الوكيل احمللي

 

 



 بشــأن املشــار ىلليــه أعــ     املنشــور املــالي  مــن رابعــًايف البنــد االلتــلام مــا ورد    :ًالمثا 

ــة وضـــرورة صـــرا ب اقـــات تعبئـــة الوقـــود  ـــد   ــهريًا ومتابعـ  دة االســـته ا شـ

ذ يف االعتبـار عـدم اسـتخدام    م  األخـ  وضبط مستوى االسته ا لكل سيارة،

 يف مهام  ددة.السيارات ىلال 

تنفيـذ   التأكـد مـن   احلكومية الوحداتكاوة الداخلي يف ب التدقيدوائر علق   :رابعًا

 .عند تدقيب واعتماد مبرووات الوقودالواردة يف هذا املنشور  اإلجراءات

 

للمـادة رقـم   خمالفـة ماليـة وونـًا    يعـد   أعـ   عدم االلتلام بـاإلجراءات الـواردة    ىلن

 النااون املالي.( من 41)

 

 ة العامة.  ارجو من اجلمي  التعاون ملا ويه املبلح

 وتفضلوا بنبوب وائب االحرتام،،،         

 

 

 

 

 

 هـ1438/ 4/  13صدر يف:   

 م2017/ 1/  12    : املـواوب
  

  

  درويش بن ىلمساعيل بن علي البلوشـي درويش بن ىلمساعيل بن علي البلوشـي 
  

  الـــوزير املســـؤوب عـــن الشـــؤون املاليـــةالـــوزير املســـؤوب عـــن الشـــؤون املاليـــة
  


