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تعليمات رقم ( )40لسنة 2002
تعليمات إدارة واستخدام مركبات وآليات سلطة منطقة العقبة االقتصاادية الخاصاة صاادرة
استنادا ً ألحكام المادة ( )8من نظام التنظيم اإلداري رقم ( )89لسنة . 2000
استنادا ً للصالحيات المخولة للمجلس فا الماادة ( )8مان نظاام التنظايم اإلداري رقام ( )89لسانة
 2000قرر المجلس اتباع التعليمات التالية :
المــــادة (: )1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات إدارة واستخدام مركبات وآلياات سالطة منطقاة العقباة االقتصاادية
الخاصة) ويعمل بها من تاريخ . 2002/8/15
المادة (: )2
يكون للعبارات والمصاطلحات التالياة حياماا وردت فا هاذه التعليماات المعاان المخصصاة لهاا
أدناه ما لم تدل القرينة خالف ذلك :
 :سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
السلطة
 :مجلس المفوضين
المجلس
 :رئيس المجلس
الرئيس
 :مفوض الشؤون المالية واإلدارية
المفوض
 :مديرية الشؤون اإلدارية والمالية
المديرية
 :قسم النقليات
القسم
 :رئيس قسم النقليات
رئيس القسم
 :السيارة أو البكب آب أو الباص المملوك للسلطة.
المركبة
 :اآلليات المتحركة ذاتيا ً أو المجرورة والت تقوم بأعمال الخدمات المختلفة
اآللية
والمملوكة للسلطة باستاناء ما ورد ف تعريف المركبة.
 :الشخص المخول بسوق مركبات وآليات السلطة والمعين وفق أحكام نظام
السائق
موظف السلطة.
المادة (: )3
يكون القسم مسؤوالً عن جميع آليات ومركبات السلطة وسائقيها من حيا متابعاة جمياع األماور
المتعلقة بتنظيم حركتها وإجراءات الترخيص والتأمين والصيانة باإلضاافة لمتابعاة ومراقباة أداء
ومدى التزام السائقين وتطبيق النظم والتعليمات اإلدارية الخاصة بشؤونهم .
المادة (: )4
على القسم تلبية جميع مطالب السلطة من المركبات واآلليات لتسير األعمال الخاصة بها .
المادة (: )5
يعتمااد لتحريااك أي مركبااة أو آليااة ألي جهااة كاناات طلااب ماان ماادير المديريااة المعنيااة بالخدمااة
المطلوبة أو من ينوب عنه ،
وف حال آلية الخدمة العامة يقوم المدير المعن بعمل جدول دوري لحركة اآللياة وتزوياد القسام
به دوريا ً .
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:
المادة ()6
تتحاارك جميااع مركبااات وآليااات الساالطة بناااء علااى أماار حركااة يااوم أصااول يحتااوي علااى
المعلومات التالية :
• رقم السيارة ونوعها .
• اسم السائق .
• أسماء المرافقين .
• الجهة المقصودة  /المهمة .
• قراءة العداد عند المغادرة وعند العودة .
• وقت المغادرة ووقت العودة .
• اسم طالب أمر االستخدام  /الدائرة  /المديرية .
• توقيع رئيس القسم ومأمور الحركة .
:
المادة ()7
باستاناء المركبات الخاصة برئيس وأعضاء المجلس تبقى جميع مركبات وآلياات السالطة خاار
أوقات عملها ف مرآب القسم ويحتفظ رئيس القسم بمفاتيحها .
:
المادة ()8
أ -يكون رئيس القسم مسؤوالً عن دفاتر صارف الوقاود ويقاوم باساتالمها مان قسام اللاوازم
وتبقى على عهدته .
ب-

يقوم رئيس القسم بتسليم أوامر تعبئة الوقود للسائقين .

-

يقوم القسم بإعداد سجل خاص بصارف الوقاود لكال مركباة وآلياة ياتم تواياق المعلوماات
التالية به عند كل أمر تعبئة :
• كمية الوقود المصروفة لآللية أو المركبة .
• التاريخ .
• قراءة العداد .
• قراءة العداد عند آخر تعبئة .
• المسافة المقطوعة  /لكل لتر .
• اسم الموظف  /السائق  /المستلم .

د-

عند مقاربة انتهاء دفاتر صرف الوقود يقوم رئيس القسام بطلاب عادد محادد مان الادفاتر
الجد يدة من قسم اللوازم بمذكرة رسامية ممهاورة بتوقياع رئايس القسام والمادير اإلداري،
على أن يقوم قسم اللوازم بصرف الادفاتر الجديادة بعاد تادقيق المصاروف ومطابقتاه ماع
المسافات المقطوعة لكل مركبة وآلية .

المادة (: )9
أ -يقوم القسم بإعداد دفاتر خاصة لغيار الزيت وغسيل السيارات بعد االتفاق مع المحطاات
الموجودة ف مدينة العقبة بالتنسيق مع قسم اللوازم .
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ب-

يكاانون رئناانيس القساانم مسااؤوالً عاان الاادفاتر الااواردة ف ا الفقاارة ( أ ) ويقااوم بصاارفها
للسائقين حسب الحاجة .

-

يقاانوم القساانم بإعاااداد سااجل خااااص بغيااار الزياات لكااال مركبااة أو آلياااة علااى أن توااااق
المعلومات التالية به :
• التاريخ .
• قراءة العداد .
• اسم السائق  /الموظف .

المادة (: )10
أ -يعتمد لغاينات الرقابة والتدقيق سجل خاص لكل مركبة وآلينة يقوم القسنم بإعداده عنلى
أن يتم تفريغ المعلومات المدونة بكل أمر حركة لكل مركبة وآلية بهذا السجل وبشكنل
يوم .
ب -تحفظ هذه السجالت لدى القسم وبعهدة رئيسه ويكون مسؤوالً عن صحة المعلومات
الواردة فيها  ،على أن تحتوي كل صفحة على توقيعه باإلضافة إلى توقيع مأمور
الحركة.
المادة (: )11
يقوم القسم باالحتفاظ بملف خاص لكل مركبة وآلية على أن يحتوي الواائق التالية :
• أوامر الحركة الخاصة بالمركبة أو اآللية ( لمدة عام ) .
• صورة عن رخصة المركبة أو اآللية وبوليصة التأمين .
• نسخة من طلب صرف الوقود الخاص بالمركبة أو اآللية ( لمدة عام ) .
• نسخة من النموذ الخاص بالمركباة أو اآللياة لغياار الزيات والغسايل والصايانة
الدورية (لمدة عام) .
• حالة اإلدارات والمسافة المقطوعة لكل إطار .
• تحديد مواعيد غيار الفالتر والبريكات واألقشطة .
• بطاقااة خاصااة بصاايانة المركبااة واآلليااة يسااجل فيهااا جميااع اإلصااالحات وقطااع
الغيار الت ياتم تركيبهاا وتااريخ إجاراء الصايانة وقاراءة العاداد عناد كال عملياة
صيانة أو إصالح.
المادة (: )12
تشنكل ف السلطة لجنا ة لباان حالاة كال مركباة وآلياة ومصاروفها واساتهالك مان الوقاود برئاساة
رئيس قسم الحركة و عضوية مهندس الميكانيك ومندوبا عن المديريانة المالياة وسائانق المركبانة
أو اآللية المعن .
المادة (: )12
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علااى القساام إبقاااء المركبااات واآلليااات بجاهزيااة عاليااة والحاارص علااى أن تكااون دائم اا ً صااالحة
وبااانحالة ميكانيكياااة جيااادة ماااع مراعااااة النظافاااة العاماااة للمركباااات واآللياااات لكااا تبقاااى جااااهزة
لالسنتخدام ف كل األوقات .
المادة (: )13
أ -على كل سائق تفقد المركبة أو اآللية والتأكد من جاهزيتها قبل بدء الحركة .
ب -يتحماال السااائق المخااول باسااتعمال المركبااة جميااع مخالفااات السااير والتا تحاانرر أاننااناء
وجود تلك المركبة بعهدته .
-

يتحمل السائق المخاول باساتعمال المركباة أياة نتاائي مالياة أو معنوياة بسابب أي حاناد
سير يكون هو المتسبب به بناء على تقرير مراقب السير (الكروك ) .

د-

يتحمال الساائق المخااول باساتعمال المركبااة أي تكلفاة مالياة إلصااالح أعطاال المركبااة أو
اآللية والت نتجت عن سوء استخدام أو إهمال .

ه-

يكون السائق المخاول باساتعمال المركباة مساؤوالً عان نظافتهاا وأياة أعطاال أو أضارار
نحد للمركبة .

المادة (: )14
يطلب من جميع سائق المركبات واآلليات تقديم كفالة عدلية لصالح السلطة بقيمة االاة آالف
دينار أردن .
المادة (: )15
يحااق للساالطة ولتنفيااذ المااادة ( )13ماان هااذه التعليمااات خصاام أي مبلااغ ماان رواتااب ومسااتحقات
المتسنببيانن دون الرجننانوع إليهننانم  ،كمااا يحاق لهاا تساييل كفالااة الانسائق أو أي جانزء منهاا فا
حنالة التابت أنه قام بأي عمل ا لحق ضررا ً بأي من المركبات أو اآلليات بشكل متعمد .
المادة (: )16
على القسم بالتنسيق مع قسم اللوازم مراعاة الكفاءة واألسعار المعتدلاة فا اختياار أمااكن إجاراء
الصيانة والتصليح للمركبات .
المادة (: )17
تلغى أي تعليمات أو تعاميم أو قرارات سابقة تتعارض مع هذه التعليمات .
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تقرير عن واقع حال آليات الحركة وطريقة إدارتها في
سلطة منطقة العقبة االقتصادية

مقدمة :
ً
تمتلااك ساالطة منطقااة العقبااة االقتصااادية الخاصااة ( )111ساايارة وآليااة وتاام مااؤخرا شااراء ()17
ساايارة إضااافية ويالحااظ عاادم وجااود سياسااة متبناااة رسااميا ً فا الوقاات الحااال فيمااا يخااص إدارة
وحركة وصيانة السيارات واآلليات كما فا توزيعهاا  ،وتهادف هاذه الدراساة إلاى الوقاوف علاى
وضع إدارة السيارات حاليا ً واستخالص وبح سبل تطويرهاا وتقاديم توصايات محاددة تتضامن
وجود آلية متسقة وواضحة للتوزيع وإدارة الحركة على مستوى السالطة ككال  ،وتبنا تعليماات
محددة قبل توزيع السيارات الجديدة .
ويجب الت نويه هنا إلى أن هاذه الدراساة اساتقت معلوماتاه مان دراساة األماور علاى أرض الواقاع
باإلضافة إلاى مالحظاات السايد رئايس قسام النقلياات حاول المعوقاات والمشااكل التا يعاان وال
يزال يعان منها .
أوال ً  :السيارات واآلليات التي تمتلكها السلطة وتوزيعها :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
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الرئيس وأصحاب العطوفة

السيارات واآلليات المصروفة الستخدام معال
المفوضين
مرفق جدول رقم (.)1
السيارات واآلليات المستخدمة من قبل المديرية اإلدارية والمالية .
مرفق جدول رقم (.)2
السيارات واآلليات المستخدمة من قبل مفوضية الجمارك
مرفق جدول رقم()3
السيارات واآلليات المستخدمة من قبل األشغال العامة والبنية التحتية .
مرفق جدول رقم (. )4
السيارات واآلليات المستخدمة من قبل مفوضة االستامار ،
مرفق جدول رقم ()5
السيارات واآلليات المستخدمة من قبل مفوضية البيئة ،
مرفق جدول رقم (.)6
السيارات المستخدمة من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة  /وادي رم ،
مرفق جدول رقم (. )7

ثانيا ً  :إدارة السيارات واآلليات المطبقة حاليا ً حسب واقع الحال :
 -1المفوضية اإلدارية والمالية ( المركز) .
أ -يوجد قسم حركة ورئيس للقسم كما يوجد آمر حركة .
ب -تتحرك السيارات الموجودة تحت سيطرتهم بأمر حركة .
 يوجد سجل لتحركات السيارات كما يوجد ملف منظم لكل سيارة .د -ال يوجد سيطرة للقسم على السيارات كما يوجد ملف منظم لكل سيارة .
ه -ال يوجد سيطرة للقسم على السيارات الخاصة بالمفوضيات األخرى .
و -ال يحتوي أمر الحركة على عداد الدخول والخرو كما ال يوجد سجل لصرف الوقود
ز -يوجد بالقسم ( )7سائقين فقط ( أي أقل من عدد السيارات) .
ح -ال يوجد كتب تكليف للمدراء المصروفة لهم سيارات .
 -2مفوضية اإليرادات والجمارك :
أ -ال يوجد قسم حركة وال آمر حركة ويقوم منسق الشؤون اإلدارية بصرف أوامر الحركة
للسيارات .
ب -ال يوجد أي نوع من السجالت أو الضبط لحركة السيارات .
 ال يوجد أي ن وع من الرقابة على حركة السيارات ومن الغريب هنا أن معظم عداداتالسيارات معطلة مما يتناقض مع أبسط أنواع الرقابة على السيارات .
د -يشكو السيد منسق الشؤون اإلدارية ورئيس قسم المكافحة من نقص حاد ف السيارات.
 -3مفوضية شؤون التنظيم والبنية التحتية :
أ -يوجد ف البلدية قسم حركة ويوجد أمر حركة .
ب -تتحرك السيارات الموجودة تحت سيطرة البلدية ( )2بأمر حركة أصول .
 يوجد سجل حركة للسيارات منظم .د -يوجد ملف خاص لكل آلية .
ه -ال يوجد سجل وقود .
و -ال سيطرة لقسم النقليات على السيارات المصروفة للزراعة والتراخيص والصيانة.
ز -ال يوجد تكاليف للمهندسين والموظفين المصروفة لهم سيارات وال سيطرة للقسم عليها.
ح -يوجد جرافة عدد ( )2وتنك ماء عدد ( )3ال يتحركوا إطالقا ً بسبب عدم وجود سائقين
متخصصين لهم.
ط -ال يوجد أسس واضحة للعالقة بين أمر الحركة الموجود بالبلدية وقسم النقليات ف
المركز.
ي -ال تقوم آليات الخدمة بالعمل بكفاءة بالمناطق المخصصة لها بسبب تخصيص مناطق
جغرافية كبيرة وذلك لنقص السائقين.
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 -4مفوضية االستثمار والتنمية االقتصادية :
أ -ال يوجد قسم وال أمر حركة كما ال تتبع السيارات قسم النقليات ف المركز.
ب -ال سيطرة على السيارات ألي جهة كانت .
 ال تتحرك بأمر حركة وال يوجد أية سجالت أو ضبط لها .د -رغم أن السيارات الخاصة بهم تقف ف موقف الحركة الخاص بالمركز إال أنهم ال
يمتلكون حق استعمالها وال يو نسخة من مفاتيح هذه السيارات لدى القسم.
ه -ال يوجد لهذه السيارات أي سائق بالمفوضية باستاناء السائق الخاص بمدير الدائرة.
 – 5مفوضية البيئة والرقابة والتنفيذ :
أ -ال يوجد قسم حركة وال أمر حركة وال أوامر حركة وال أي نوع من الضبط .
ب -السيارات تبقى مع الموظفين بدون تكاليف رسمية .
 ال يوجد أي سائقين رغم أن عدد السيارات ( )13سيارة .د -ال يوجد أي تنسيق مع قسم النقليات ف المركز .
 -6الجمعية الملكية لحماية الطبيعة  /وادي رم :
أ -السيارات جميعها موجودة ف وادي رم وال عالقة لقسم النقليات بها .
ب -ال يتم صرف الوقود لها من قبل السلطة .
 -عالقة السلطة الوحيدة بالسيارات ه قيامها بترخيصها وصيانتها فقط .
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ثالثا ً  :النتائج المستخلصة من الدراسة :
من جميع ما ورد سابقا ً نستطيع تلخيص العيوب القائمة بالنقاط التالية :
 -1ال يوجد أسلوب محدد وواضح يتم إقراره من قبال اإلدارة العلياا بخصاوص إدارة السايارات
واآلليات الخاصة بالسلطة فال يوجد استقاللية للمفوضيات األخرى بوجود أقسام حركة لديها
مما يؤدي إلى الفوضى وعدم وضوح وتحديد المسؤوليات .
 -2جميع نماذ وسجالت الحركة بحاجة إلى إعادة النظر وذلك لانقص المعلوماات المدوناة بهاا
والت تؤدي إلى أحكام السيطرة .
 -3ال يوجد صالحيات محددة للمخولين بتحريك السيارات واآلليات .
 -4كما ال يوجد تحديد واضح بالمصرح لهم باستخدام سيارات السلطة .
 -5كم ا ال يوجد أي نوع من الرقاباة علاى اساتخدام الوقاود وربطاه بالمساافات المقطوعاة وذلاك
بساابب عاادم وجااود سااجالت خاصااة بصاارف الوقااود ( باسااتاناء ساايارات المركااز) كمااا أن
صرف دفاتر الوقود يتم من قسم اللوازم وبدون أي عمليات تدقيق للمصروف.
 -6ال تسااتخدم آليااات الساالطة بكفاااءة ممااا يااؤدي إلاى هاادر فا المصااروفات بساابب قلااة التنظاايم
والنقص ( أو سوء توزياع الساائقين) حيا تقاوم البلدياة مااالً باساتئجار جرافاات وصاهاريي
مياه مع العلم أن ما هو موجود لديها ال يتحرك بسبب عدم وجود سائقين جاهزين لديها.
 -7تدن كفاءة كرا السلطة ( يعمل به  27ميكانيك وكهربائ ) بالغرم من العادد الضاخم مان
المااوظفين والعمااال لديااه إال أنااه ال يقااوم بالعماال ال بالكفاااءة وال بالساارعة المطلوبااة وهنالااك
شكوى عامة منه .
هذه المالحظات والنقاط الت ظهرت لنا من خاالل دراساتنا لواقاع إدارة الحركاة فا السالطة ماع
العلام أناه كاان هنالاك مان األمالاة الفردياة التا لام نتطارق إليهاا فا هاذا التقريار  ،حرصاا ً علااى
عموميته وشموليته .
مع إنها تشكل هدرا ً شديدا ً للموارد واعتقادنا إنها ستزول ف حال اإلصالح ا لجذري وال باد مان
التنويه هنا إلى أن قسم النقليات ف المركز قد قام بجهود كبيرة ف الفترة القليلة الماضاية إلعاادة
ترتيب األمور وإصالح ما يمكن إصالحه وقد أعاد فعالً ترتيب إدارة المركبات الخاصة به.

صفحة

13 /9

رابعا ً  :التوصيات والحلول المقترحة :
 -1حصر استخدام السيارات ( باستاناء سيارات رئيس وأعضاء مجلاس المفوضاين) بالعمال
الرسم وكما هو معمول به ف جميع المؤسسات الحكومية والرسمية .
 -2انتها سياسة موحدة ف تقديم هذه الخدمة تعتمد على المستوى اإلداري والوظيف يجري
تطبيقها بوضوح وشفافية على كافة المديريات .
 -3حصاار مسااؤولية إدارة الحركااة بالاادائرة اإلداريااة بإشااراف مباشاار ماان مفااوض الشااؤون
اإلدارية والمالية  ،بحي يتم تبن سياسات موحدة وإجراءات موحدة ومركزية من حيا
المت ابعة وال مركزياة مان حيا الصاالحيات حيا يقتارح تبنا مفهاوم مأمورياة الحركاة
الفرعية الت تعمل بالتنسيق مع قسم الحركة  /المركز وتخصص لكال مفوضاية سايارات
خاصة بها لالستخدام الرسم ضمن األسس واإلجراءات الموحدة على مستوى السلطة .
 -4تحديد الصالحيات والمسؤوليات  :وذلك عن طريق تكليف قسم النقليات ف المركز باأن
كااون مساااؤوالً عاان جمياااع ساايارات وآلياااات السااالطة بشااكل مباشااار بحياا تغطااا هاااذه
المسؤولية صرف أوامر الحركة وصرف الوقاود والصايانة وكال ماا يخاتص باالترخيص
والتأمين وعمل ملف لكل سيارة ويتم تنفيذ العمل ال مركزيا ً من خالل التنسيق مع مأمور
الحركة الفرعية.
 -5يتم استخدام السيارات من قبل سائقين فقط .
 -6إعادة النظر بطريقة صرف الوقود .
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خامسا ً  :خطوات التنفيذ العملي :
 -1إقرار تعليمات إدارة واستخدام مركبات وآليات السلطة والنماذ ذات العالقة :
 -2تااأمين العاادد الااالزم ماان السااائقين وتحوياال جميااع السااائقين ومااأمورين الحركااة وضااباط
المحروقات إلى قسم النقليات  /المديرية اإلدارية .
 138سائق
:
عدد السائقين المطلوبين
 67سائق
:
إجمال عدد السائقين الحاليين
 23سائق
:
سائقين يمكن تحويلهم من الصيانة
 48سائق
:
سائقين يجب تعيينهم
 -3تسااليم كافااة مفاااتيح الساايارات وأيااة نسااخ عنهااا واللااوازم الخاصااة بهااا (باسااتاناء ساايارات
أعضاء المجلس والت يتم استالم نسخ عن مفاتيحها فقط) إلى قسم النقليات أصوليا ً .
 -4حصر استخدام السيارات بالسائقين فقط والتأكد مان رباط الساائقين بكفالاة عدلياة مان قبال
المديرية اإلدارية.
 -5عمل أوامر حركة وسجالت حركة ووقود موحدة تراع نواح الرقابة والضبط.
 -6عقد اجتماع للمدراء ورؤساء األقسام بعد إقرار التعليمات لشرحها .
 -7إعطاء مهلة لمدة أسبوعين بعد إقرار التعليمات للتنفيذ .
 -8تصنيف السيارات حسب فئات االستخدام .
 -9توزيع السيارات على الوحدات اإلدارية المختلفة .
 -10إصالح عدادات كافة اآلليات والمركبات ومراقبتها .
 -11إعادة تصميم نماذ قسم النقليات كما يل :
أ -نموذ أمر الحركة على أن يشمل :
 .1نوع السيارة ورقمها .
 .2اسم السائق .
 .3اسم المرافق /المرافقين.
 .4الجهة المقصودة .
 .5نوع العمل  .........بطلب من ...........
 .6وقت المغادرة ووقت العودة .
 .7قراءة العداد عند الدخول وعند الخرو .
 .8توقيع أمر الحركة.
 .9توقيع رئيس قسم النقليات  /مسؤول الحركة بالمفوضية.
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ب -سجل حركة لكل سيارة :
يتم تفريغ أوامر الحركة بشكل يوم بالسجل على أن يوقع بجانب كل حركة أمر
الحركة وبنهاية كل صفحة رئيس القسم على أن يشمل :
 -1التاريخ .
 -2وقت المغادرة ووقت العودة .
 -3قراءة العداد عند المغادرة وقراءة العداد عند العودة .
 -4اسم السائق .
 -5المرافقين .
 -6توقيع أمر الحركة .
 -7مجموع المسافات المقطوعة .
 -8توقيع رئيس قسم النقليات .
 -12إعادة النظر بطريقة صرف الوقود بحي يتم صارف دفااتر الوقاود لارئيس قسام النقلياات
وعلى عهدته ويمكن تسليمها لمأموري الحركاة أصاوليا ً وتفويضاهم بتعبئاة أوامار التعبئاة
للسائقين وتفريغ هذه األوامر بسجل مركزي خاص ويشمل :
 .1التاريخ .
 .2كمية الوقود  /باللتر.
 .3رقم العداد قبل التعبئة .
 .4رقم العداد بعد آخر تعبئة.
 .5الكيلومترات المقطوعة  /باللتر.
 .6توقيع السائق .
 .7توقيع رئيس القسم.
وعند استخدام كافة كمية الدفاتر المصروفة الت بعهدة رئيس القسم يقوم بطلب جديدة من
قسم اللوازم والاذين بادورهم يقوماون بالتادقيق علاى المصاروف مان الساجالت الماذكورة
سابقا ً قبل الصرف الجديد .
 -13يتم تقليص عدد العاملين ف كارا السالطة تادريجيا ً وتوزياع الفاائض علاى أمااكن أخارى
تمهيدا ً لخصخصة كافة أعمال صيانة اآلليات .
 -14تكليف قسم اللوازم بالتنسيق مع قسم النقليات باالتفاق ماع عادد مان المحطاات الموجاودة
فا العقبااة بعااد دراسااة أسااعارها علااى قيامهااا بغيااار زياات وغساايل ساايارات يااتم اسااتخدام
نموذ يشمل على ما يل لهذه الخدمة .
 .1رقم السيارة .
 .2نوعها .
 .3اسم السائق .
 .4الخدمة المطلوبة .
• غيار الزيت .
• غيار فلتر .
• غسيل كامل .
• غسيل بودي .
• غسيل موتور.

صفحة

13 /12

 .5رقم العداد .
 .6التاريخ .
 .7توقيع أمر الحركة .
 .8توقيع رئيس القسم .
ويكون منها اال نسخ نسخة للمحطة ونسخة للمحطة ونسخة ملف السيارة ونسخة
للدائرة المالية .
وف النهاية فإننا نؤكد على أن بقاء الوضع على ما هاو علياه يشاكل عبئاا ً إدارياا ً ومالياا ً علاى
السلطة فسوء االستخدام الحاصل نسبته عالية والهدر كبير وال ويجد رقاباة وهاذا ماا تباين لناا
دراسة كل سيارة وآلية على حده ولم نرغب بتضامين تقريرناا هاذه الحااالت بتفصايالتها كماا
ذكرنا سابقا ً ألن الهدف هو أال صاالح ولايس تصايد األخطااء ونعتقاد أناه فا حاال تام تطبياق
التوصيات ( أو جزء منها) ونقلص من نفقاتنا ف هذا المجال مما يعاود بالفائادة علاى السالطة
بشكل عام .
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