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تمهيد
ٌعهد إلى المدٌرٌة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة بضمان تنفٌذ نفقات
الدولة على المستوٌٌن المركزي والالمركزي قٌد النفقات واإلٌرادات المنفذة
وذلك من أجل تبرٌر استخدام موارد الدولة لدى محكمة الحسابات (الرقابة
القضائٌة) ولدى ممثلً الشعب (الرقابة البرلمانٌة).
وعلى هذا األساس فإن أمٌن الخزٌنة العام هو المدٌر العام للخزٌنة والمحاسبة
العمومٌة .وٌجب علٌه أن ٌسهر على التقٌد بالنصوص المتعلقة بالتنظٌم
ورقابة اإلنفاق العمومً .وتتعلق أهم صالحٌاته باآلتً :
 تنفٌذ مٌزانٌة الدولة من حٌث اإلٌرادات والنفقات ومركزة الحسابات؛
 وضع قواعد المحاسبة العمومٌة؛
 البحث وتسٌٌر وسائل السٌولة؛
 مسك صندوق المعاشات والتجمعات المحلٌة والمإسسات العمومٌة؛
 تسٌٌر محفظة الدولة.
ومنذ اسناد الوعاء الضرٌبً وتحصٌل الضرائب إلى المدٌرٌة العامة
للضرائب ،فإن المدٌرٌة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة لم تعد معنٌة إال
باإلٌرادات ؼٌر الضرٌبٌة وباحتساب عملٌات التكفل والتحصٌل من طرؾ
المدٌرٌة العامة للضرائب.
كما أنها تقوم بمسك محاسبة التجمعات المحلٌة وبتسٌٌر سٌولة الدولة.
وفً عام  2002أصبحت المدٌرٌة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة مزودة
بنظامها المحاسبً اآللً الخاص الذي ٌطلق علٌه "بٌت المال".
واعتبارا من عام  2009قامت بعدة إصالحات منها :
 صٌرفة جمٌع العملٌات المالٌة للدولة (شٌك مصرفً مضمون مقابل
أي عملٌة دفع تفوق  100.000أوقٌة ،تحوٌل المعاشات والرواتب،
تحوٌل أي مبلػ مخصص لمقدم خدمات أو مورد وكذلك الدفع بحوالة
لمبالػ تفوق  200.000أوقٌة)؛
 تعمٌم المحاسبة ذات القٌد المزدوج فً جمٌع المصالح المحاسبٌة
ومطابقة المنظومة المحاسبٌة للدولة للقواعد المحاسبٌة الدولٌة؛
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 إنشاء ثالث صرافات عام
المحاسب الرئٌسً للدولة؛

 2010بهدؾ دعم المركزٌة وظٌفة

 إنشاء حساب لمتابعة التصفٌات الجمركٌة من أجل توضٌح الوضعٌة
بٌن الخزٌنة العامة والجمارك؛
 مراجعة الهٌكل التنظٌمً للخزٌنة العامة لتحسٌن نظامها الداخلً
وضمان توزٌع أفضل للمهام المسندة إلى الخزٌنة العامة؛
 العمل باستمارات جدٌدة لمخالصات مإمنة وهو ما كان من األسباب
الرئٌسٌة لزٌادة اإلٌرادات التً لوحظت عام  2011؛
 إعداد مخطط سٌولة أسبوعً وشهري وفصلً بهدؾ تخفٌض األعباء
المالٌة التً تتحملها الدولة وضمان انسٌاب المدفوعات التً تقوم بها
وجرد التوقعات المتعلقة باإلٌرادات والنفقات المستقبلٌة وإبراز عجز
وفائض التموٌل بما ٌسمح بتوجٌه عملٌات عرض أذونات الخزٌنة
للبٌع؛
 2011أي قبل
 العمل بحساب وحٌد للخزٌنة العمومٌة منذ أكتوبر
حلول شهر دجمبر  2011الذي كان الحد الفاصل للبرنامج المتفق
علٌه مع صندوق النقد الدولً .وقد ساهم هذا اإلجراء فً انهاء العمل
بجمٌع الحسابات الفرعٌة التابعة للجذع  ،320وتحوٌل أرصدة هذه
الحسابات الفرعٌة إلى الحساب الجاري الذي ٌطلق علٌه اسم "الحساب
الوحٌد للخزٌنة العمومٌة"؛
 المقاصة الٌومٌة لشٌكات الخزٌنة لدى البنك المركزي تسهٌال
للتعامالت المالٌة للمإسسات العمومٌة وؼٌرها من البنٌات المشابهة؛
 اإلنتهاء من تصمٌم منظومة للربط بٌن الخزٌنة العمومٌة والبنك
المركزي (وهو إجراء ٌدعم الحساب الوحٌد للخزٌنة) وقد أجري علٌه
اختبار ناجح؛
 وضع قاعدة بٌانات بعمال المإسسات العمومٌة وهو ما ٌسمح برقابة
رواتب هذه المإسسات؛
 إٌواء قاعدة البٌانات المحاسبٌة فً برمجٌات  Linuxوهو ما ٌضمن
المزٌد من األمان والسرعة؛
 إعداد وتنفٌذ قاعدة بٌانات بالنصوص القانونٌة من
2011؛
 اقتناء تجهٌزات لتحدٌث النصوص القانونٌة؛
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 1960إلى نهاٌة

 دراسة االرتباط المعلوماتً بمنظومة المدٌرٌة العامة للضرائب ،قٌد
اإلعداد؛
 متابعة آلٌة لتنفٌذ المٌزانٌة حسب األبواب واألجزاء عبر موقع الخزٌنة
العامة؛
 إعداد تقرٌر نصؾ سنوي لعناٌة البرلمان حول تنفٌذ المٌزانٌة؛
 بعثة الخزٌنة العامة المورٌتانٌة إلً كوتدٌفوار؛
 دراسة وضع ارتباط معلوماتً مع منظومة  Sydoniaلدى المدٌرٌة
العامة للجمارك؛
 استقبال بعثة من الخبراء الفرنسٌٌن لتقٌٌم الحساب الوحٌد للخزٌنة؛
 إعادة تؤهٌل وتجهٌز محصلٌة الجمارك فً مٌناء نواكشوط المستقل؛
 زٌارة بعثة خبراء فرنسٌٌن للدوائر المحاسبٌة الوزارٌة؛
 تحدٌث منظومة إنتاج حسابات تسٌٌر المحاسبٌن الرئٌسٌٌن والحساب
العام إلدارة المالٌة؛
 تحرٌر دفتر تحمالت خاص بدورة حول المحاسبة المادٌة فً إطار
برمجٌات Rachad؛
 تطوٌر برمجٌات لمسك محاسبة البلدٌات من طرؾ المحصلٌن
البلدٌٌن؛
 تجهٌز الخزانات الجهوٌة بالمعلوماتٌة؛
 الحصول على رخص  ACLللتدقٌق المحاسبً لصالح إدارة التدقٌق
والرقابة الداخلٌة وتكوٌن وكالء اإلدارة فً مجال استخدام هذه
البرمجٌات؛
 بعثة خبراء فرنسٌٌن حول المركزٌة المحاسبة؛
 إعداد نسخة عربٌة من موقع الخزٌنة العامة؛
وقد تم بذل جهود كبٌرة إلصالح المنظومة المحاسبٌة وتحسٌن جودة الخدمات
المقدمة لرواد اإلدارة وألبرز المتعاملٌن مع الخزٌنة العامة.
وتعتبر جودة العناٌة برواد اإلدارة تحدٌا حقٌقٌا حٌث ٌتعلق األمر بتحسٌن
سمعة الخزٌنة العامة .ومع ذلك ٌالحظ تنوع كبٌر فً رواد الخزٌنة ٌتعامل
معهم الوكالء على أساس ٌومً وهو ما قاد إلى فتح عدد من الشبابٌك
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الستقبالهم كما صدرت تعلٌمات لتزوٌدهم بالمعلومات واالستماع إلٌهم
ومساعدتهم وتوجٌههم.
وقد حرصت الخزٌنة العامة على نشر البٌانات والتقارٌر بالؽتٌن العربٌة
والفرنسٌة فً الموقع الخاص بها  www.tresor.mrوتعلقت اإلصدارات
ب  :جدول العملٌات المالٌة للدولة ،التقرٌر حول العملٌات المالٌة للدولة،
الصندوق الوطنً للعائدات النفطٌة ،حالة سٌولة خزٌنة الدولة وهو إسهام فً
ضمان انسٌاب المعلومات والمزٌد من الشفافٌة فً تسٌٌر المال العام.
وٌهدؾ التقرٌر الحالً إلى تسلٌط الضوء على األعمال المنجزة والنتائج التً
حققتها المدٌرٌة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة خالل عام  2012وعلى
اآلفاق للعام .2013
وقبل إبراز حصٌلة نشاطات المدٌرٌة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة
 )1التً أنجزت فٌه
(النقطة  ،)2نتطرق إلى اإلطار الهٌكلً (النقطة
النشاطات وإلى الوسائل المستخدمة للقٌام بهذه النشاطات (النقطة  )3وأخٌرا
إلى الدورات التكوٌنٌة التً استفاد منها العمال للتكٌؾ مع المحٌط الجدٌد
(النقطة .)4
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 - Iالهٌاكل
I

-

تنظٌم المدٌرٌة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة

تضم اإلدارة المركزٌة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة :
 إدارة مركزة المحاسبة
 إدارة تسٌٌر السٌولة
 إدارة الدراسات ونظام المعلومات
 إدارة المالٌة المحلٌة
 إدارة التدقٌق والرقابة الداخلٌة
 إدارة المصادر البشرٌة والوسائل العامة
 اإلدارة الجهوٌة فً انواذٌبو
 الصرافات ()3
 الدوائر المحاسبٌة الوزارٌة
وتتبع لإلدارة العامة الهٌاكل التالٌة :
 مصلحة المعلومات واالستعالمات ومكتب النظام؛ محصلٌات نواكشوط التابعة لإلدارة العامة.تضم إدارة المركزة المحاسبٌة أربعة مصالح  :مصلحة المركزة ،مصلحة
المحاسبة ،مصلحة التحصٌل و مصلحة تقدٌم حسابات الدولة.
وتضم إدارة تسٌٌر السٌولة اربعة مصالح  :مصلحة تسٌٌر السٌولة ،مصلحة
تسٌٌر الدٌون ،مصلحة ودائع الخزٌنة ومصلحة الصندوق المركزي.
وتضم مصلحة الدراسات ونظام المعلومات  3مصالح  :مصلحة اإلصالح
المحاسبً ،مصلحة نظام المعلومات ومصلحة الدراسات واإلحصاءات.
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أما مصلحة المالٌة المحلٌة فتضم  :مصلحة اإلحصاءات البلدٌة وتكوٌن
المحصلٌن البلدٌٌن ومصلحة فحص حسابات تسٌٌر المحصلٌن البلدٌٌن وجودة
المحاسبة.
وتضم إدارة المصادر البشرٌة مصلحتٌن  :مصلحة المصادر البشرٌة
ومصلحة الوسائل العامة.
وتضم إدارة التدقٌق والرقابة الداخلٌة مفتشً التدقٌق وهم برتبة رإساء
مصالح.
أما الصرافة العامة للخزٌنة فتضم خمسة مصالح  :مصلحة نفقات المعدات،
مصلحة نفقات الصفقات والوضع تحت التصرؾ ،مصلحة نفقات العمال،
مصلحة حساب التسٌٌر ومصلحة المحاسبة.
وتضم صرافة المراكز الالمركزٌة للدولة مصلحتٌن  :مصلحة الوكاالت
ومصلحة المحاسبة .أما صرافة المراكز المحاسبٌة الدبلوماسٌة والقنصلٌة
فتضم مصلحتٌن  :مصلحة الوكاالت ومصلحة المحاسبة.
وفٌما ٌتعلق بالدوائر المحاسبٌة الوزارٌة فٌتوقع أن ٌجري تنظٌمها الحقا.
وتضم شبكة المحاسبٌن  101مركز محاسبً ٌتوزعون كما ٌلً  12 :خزٌنة
جهوٌة 51 ،محصلٌة و 38مركز محاسبً دبلوماسً.
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 - IIالنشاطات
إدارة مركزة المحاسبة
تقوم إدارة مركزة المحاسبة بمركزة جمٌع أنواع الحسابات وتحصٌل اإلٌرادات ؼٌر
الضرٌبٌة وتعد أهم موازنات الدولة بما فٌها قانون التسوٌة ،وتضم أربعة مصالح
نورد فٌما ٌلً أهم نشاطاتها :
.I

مصلحة المحاسبة

ٌعهد إلٌها بمعالجة العملٌات الحسابٌة الجارٌة  :إرسال األموال ،مرفوضات البنوك،
دفع رواتب العمال ؼٌر الدائمٌن ،استؽالل الحساب الجاري للخزٌنة لدى البنك
المركزي .وتضم أربعة أقسام :
 قسم المرفوضات المصرفٌة الحساب رقم : 4624ٌقوم القسم ٌومٌا بالتكفل ضمن " بٌت المال " بالمرفوضات المالحظة وبدفعها عندما
 2012قام القسم
تكون الشروط متوفرة (إكمال الملؾ وبراءة الذمة) وخالل عام
بمعالجة  896حالة تم تسدٌد  668منها.
 قسم متابعة القٌم :ٌعهد إلى هذا القسم بمتابعة التكفل بالشٌكات والكمبٌاالت وٌتولى استالمها لدى البنك
المركزي وذلك فضال عن استالم كشؾ الحساب الجاري للخزٌنة ٌومٌا من البنك
المركزي .وخالل العام المنصرم (  ،)2012استطاع القسم قبض ما مجموعه
 313.668.811.936,84أوقٌة موزعة كاآلتً :
شٌكات مقبوضة
كمبٌاالت مقبوضة

 296 722 759 722,84أوقٌة
 16 947 052 214,00أوقٌة

 قسم متابعة الرواتب المجمعة  :حساب : 42005أنشئ هذا الحساب فً شهر مارس  2009إلجراء تسوٌات خاصة ودفع رواتب
العمال ؼٌر الدائمٌن وخالل عام  2012قام القسم بمعالجة  739ملؾ (عبارة عن
 .42005وبعد
أوامر صادرة من طرؾ مختلؾ اآلمرٌن بالصرؾ على الحساب
فحص توفر اإلعتمادات المالٌة وتفوٌضات الصرؾ والقوائم المرفقة ،تم إصدار 739
أمر بالدفع.

-

قسم األرشٌف

ٌتولى هذا القسم تصنٌؾ وحفظ جمٌع الملفات المحالة إلٌه من طرؾ مختلؾ مصالح
اإلدارة .وعلى هذا األساس قام القسم خالل السنة المنصرمة بحفظ أوامر الدفع
(الحسابات  )43303 ،42005 ،4624وشٌكات الخزٌنة وإشعارات بارصدة دائنة
ومدٌنة من البنك المركزي أو الحساب الجاري للبرٌد وكشؾ الحساب الجاري للخزٌنة
لدى البنك المركزي أو البرٌد وبطاقات جماعٌة .وٌتم التصنٌؾ والحفظ تبعا للحساب
كما أن القسم تدخل لتقدٌم بعض المستندات التً طلبت إلٌه.
مالحظة :
فً إطار إعادة تنظٌم وحفظ الوثائق من طرؾ اإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة
العمومٌة ،سٌتم اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتؤمٌن الوثائق المحفوظة.
.II

مصلحة تقدٌم حسابات الدولة

ٌعهد إلى مصلحة تقدٌم حسابات الدولة بتصمٌم قانون التسوٌة وجمٌع ملحقات قوانٌن
المالٌة التً ٌتطلبها اعتماد محاسبة أمالك الدولة وكذا جمٌع الكشوؾ المالٌة
والمحاسبٌة الضرورٌة .ولم تباشر هذه المصلحة التً أنشئت حدٌثا عملها لحد اآلن
ألنها فً طور التؤسٌس ،لذا ٌتعذر التحدث عن انجازات فً الوقت الحالً وإنما هناك
آفاقا وأنشطة ٌتوقع القٌام بها فً المستقبل واحتٌاجات من المصادر البشرٌة والوسائل
المادٌة.
أ .اآلفاق :
أ .سجلت اإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة تؤخٌرا خالل السنوات
الماضٌة فٌما ٌتعلق بإعداد مشروع قانون التسوٌة .وستقوم مصلحة تقدٌم
حسابات الدولة عند مباشرتها لمهامها بتالفً التؤخٌر الحاصل؛
ب .تصمٌم قوانٌن التسوٌة وفقا للقواعد الدولٌة المتعرؾ علٌها؛
ج .إعداد جمٌع الكشوؾ المالٌة الالزمة كل سنة؛
د .إعداد الكشوؾ المالٌة والمحاسبٌة للدولة على أساس شهري وسنوي؛
هـ .تحضٌر جمٌع المرفقات بقوانٌن المالٌة من أجل اعتماد محاسبة أمالك الدولة؛
و .تمكٌن المصلحة من النفاذ إلى شبكة "بٌت المال".
.III

مصلحة التحصٌل

تضم المصلحة ثالثة أقسام :
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 قسم اإلٌرادات المختلفة؛ قسم محصلٌات اإلٌرادات؛ قسم االعتراضات.أ .قسم اإلٌرادات المختلفة :
تمحور نشاط القسم خالل عام  2012حول النقاط التالٌة :
-

-

-

-

- -

 1070ملؾ بمبلػ إجمالً قدره

اإلتمانات الضرٌبٌة  :عالج القسم
 11.821.934.795,43أوقٌة.
ملفات السداد  :بلػ عدد ملفات السداد  66ملفا حٌث تم فحص الجمٌع ومعالجته
وقٌده محاسبٌا وكان المبلػ اإلجمالً  123.861.489أوقٌة.
ملفات الخضوع إلعتمادات الحقوق واعتمادات استالم البضائع  :بلػ عدد
الملفات التً عولجت  79ملفا بمبلػ قدره  10.112.288.798أوقٌة موزعة
على النحو التالً :
 37 oملؾ اعتمادات حقوق بمبلػ  8.014.000.000أوقٌة؛
 42 oملؾ اعتمادات سحب البضاعة بمبلػ  2.098.288.798أوقٌة؛
فحص وتحضٌر توقٌع الكمبٌاالت المضمونة  :بلػ عدد الكمبٌاالت التً تم
تحضٌرها والتؤشٌر علٌها قبل التوقٌع  312كمبٌالة بمبلػ 15.160.922.190
أوقٌة؛
تحصٌل المتؤخرات من اعتمادات سحب البضاعة ،كان المبلػ الذي تمت
تسوٌته  533.738.611أوقٌة وبذلك فإن المبلػ اإلجمالً تم تحصٌله؛
تحصٌل اإلٌرادات المتؤتٌة من سفن مالحة السواحل  :كان مبلػ التصفٌات
ٌعادل  281.781.343أوقٌة وتم تحصٌل هذا المبلػ بالكامل؛
المساهمة فً دعم شركة النقل العمومً تمت تصفٌة  644.707.287أوقٌة.
وتم تحصٌل  523.151.144أوقٌة وهناك مبلػ ٌتبقى تحصٌله وهو
 121.556.143أوقٌة وتتعلق المبالػ المتبقٌة بمتؤخرات كل من شركتً اسنٌم
وصوملك حٌث تعترض الشركتان على مبالػ التصفٌة؛
حصة الدولة من االتصاالت الدولٌة (شركات ماتال ،مورٌتل وشنقٌتل) كان
مبلػ اإلصدارات مقابل ¾ عام ٌ 2012ساوي  3.560.320.576أوقٌة وتم
 2012لم
تحصٌل هذا المبلػ بالكامل .ؼٌر أن فاتورة الربع الثالث من عام
تصل لحد اآلن إلى الخزٌنة لؽرض التحصٌل؛
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-

حالة مقسوم أرباح مورٌتل ومٌناء الصداقة فً نواكشوط ومٌناء نواذٌبو
المستقل لعام 2011؛
 3.976.394.050أوقٌة؛ وتم
بالنسبة لشركة مورٌتل ٌبلػ مقسوم األرباح
تحصٌل هذا المبلػ بالكامل قبل 2012/12/31؛
وبالنسبة لمٌناء الصداقة ٌبلػ مقسوم األرباح  1.020.548.697أوقٌة؛
ولؽاٌة  2012/12/31تم تحصٌل  500.000.000أوقٌة؛
ٌ 2011عادل
أما مٌناء نواذٌبو المستقل فكان مقسوم أرباحه لعام
 200.000.000وتم دفعه بالكامل.

ب .قسم االعتراضات
ٌقوم القسم بمراقبة التفوٌضات الصادرة فً برمجٌات "رشاد" وخاصة نظام
اإلعفاءات والنظام العادي .وٌتعلق النظام العادي بالتسوٌات لصالح الموردٌن
المطلوبٌن على مستوى المصالح التً تقوم بدعاوى التحصٌل لدى اإلدارة العامة
للضرائب وٌقوم القسم بطلب من الصرافة العامة للخزٌنة بالخصم من صنادٌق السلؾ
واحتساب ؼرامات التؤخٌر الخاصة بالصفقات .وكانت المبالػ المخصومة بموجب
تفوٌضات صادرة على برمجٌات "رشاد" تعادل  1.699.730.683أوقٌة (ضرٌبة
جزافٌة ،ضرٌبة القٌمة المضافة ،ؼرامات ،ضرٌبة على الدخل).وٌقوم القسم كذلك
بمعالجة الملفات بتسلٌم اإلفادات الضرٌبٌة وكان عددها  648لعام .2012
ج .قسم محصلٌات اإلٌرادات
قام القسم بفرز ومركزة محاسبة محصلٌات اإلٌرادات ؼٌر الضرٌبٌة كمحصلٌات
الجمارك وحقوق التسجٌل وقصر العدالة .كما قامت بالتكفل بالشٌكات والكمبٌاالت
التً أرسلتها هذه المراكز.
وتجري مركزة مكاتب المحاسبة فً الجمارك بنواكشوط كل أسبوع أما محصلٌات فً
روصو و نواذٌبو ،فتجري مركزتها فً نهاٌة كل شهر .وبلؽت اإلٌرادات الجمركٌة
التً عالجها القسم  125.720.143.909,03أوقٌة .وٌبٌن الجدول التالً توزٌع
اإلٌرادات المذكورة :
الوبلغ
8 540 171 679,14

الوركز

العقارات
التقاعد
وزارة الداخلٌة والالمركزٌة
محصلٌة وزارة التجهٌز والنقل

- -

1 025 845 724,89
259 350 000,00
31 743 500,00
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مكتب جمارك مدٌنة نواكشوط
جمارك روصو
جمارك نواذٌبو
المٌناء
قصر العدل
المجموع

6 425 098 952,00
1 761 208 180,00
30 862 774 235,00
76 470 408 832,00
343 542 806,00
125 720 143 909,03

 .4مصلحة المركزة
أ .المأمورٌات :
ٌتمثل دور هذه المصلحة أساسا فً مركزة جمٌع القٌود المحاسبٌة بواسطة
برمجٌات "بٌت المال" وهً متخصصة بالمحاسبة وذلك بعد فحص دقٌق لجمٌع
العملٌات .وترد القٌود المحاسبٌة التً تؤتً على شكل مجموعات من مختلؾ
المصالح المحاسبٌة والشبكات التابعة للخزٌنة العامة (المحصلٌات ،الخزانات
الجهوٌة ،السفارات).
وفضال عن ذلك تقوم مصلحة المركزة بإعداد الكشوؾ التالٌة :
-

كشؾ مقارن للبنوك؛
تقرٌر شهري عن جاري أذونات الخزٌنة؛
تقرٌر شهري عن مقبوضات المراكز المحاسبٌة؛
تقرٌر عن الصندوق و البنوك؛
تقرٌر حول االلتزامات المضمونة؛
كشؾ حساب الصندوق الوطنً للعائدات النفطٌة؛
متابعة حركة األموال مع المراكز المحاسبٌة الثانوٌة فً نواكشوط؛
متابعة العملٌات المقام بها فً إطار حساب السلفة 4709؛
 42005وحساب
تسوٌة التفوٌضات باألجور المجمعة فً الحساب
المرفوضات  4624وكذلك الدفع على أموال اإلدارات المالٌة كالصنادٌق
المشتركة لكل من اإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة ،اإلدارة العامة
للجمارك واإلدارة العامة للضرائب إلخ...

كما تقوم مصلحة المركزة فضال عن مسؤلة االرتباطات المحاسبٌة بٌن المحصلٌن
البلدٌٌن فً نواكشوط ،بتسوٌة الرواتب المجمعة والمرفوضات المصرفٌة واإلفادات
الخاصة بإٌرادات الصٌد وتنفٌذ خطابات السلؾ المٌزانوٌة ،ومتابعة حساب الصندوق
الوطنً للعائدات النفطٌة ومتابعة جاري أذونات الخزٌنة.

- -
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وتتؤلؾ المصلحة من أربعة أقسام هً  :قسم المركزة ،قسم الوكاالت ،قسم التسوٌات،
قسم حساب تسٌٌر أمٌن الخزٌنة العام.
إنجازات : 2012
تتعلق هذه اإلنجازات بخمسة محاور أساسٌة :
-

مركزة المحاسبات الواردة إلى المصلحة؛
التسوٌات التً قامت بها المصلحة؛
التموٌنات للمراكز المحاسبٌة فً نواكشوط ؛
الكشوؾ التً تصدر عن مصلحة المركزة؛
مركزة اإلٌرادات الضرٌبٌة.

 1.4قسم المركزة  :تتم المركزة على مستوى هذه المصلحة من طرؾ قسم المركزة
الذي ٌقوم باعتماد القٌود المحاسبٌة وإدماجها فً إطار المحاسبة العامة للدولة.
ولهذا الؽرض قام القسم ولؽاٌة  31دجمبر  2012بمركزة  3995مجموعة من القٌود
المحاسبٌة وتوجد  11مجموعة قٌد المعالجة .وتتوزع مجموعات القٌود هذه جؽرافٌا
كاآلتً :
-

مراكز محاسبٌة تمت مركزتها فً الداخل (محصلٌات ،خزٌنة جهوٌة)
مجموعة؛
مراكز محاسبٌة تمت مركزتها فً الخارج  95 :مجموعة؛
محاسبة ممركزة فً مكاتب نواكشوط  522 :مجموعة؛
المحاسبات الممركزة على المستوى المركزي  2948 :مجموعة.

430

ٌ 2.4قام بالتسوٌات على مستوى مصلحة المركزة من طرؾ قسم التسوٌات
الذي ٌتكفل أٌضا بتسجٌل القٌود المحاسبٌة وبإعداد شٌكات البنك المركزي
وشٌكات البرٌد.
 2.5قسم الوكاالت ٌ :عهد إلى قسم الوكاالت بتزوٌد المراكز المحاسبٌة فً
نواكشوط (المحصلٌن البلدٌٌن) سواء تعلق األمر بالمحاسبات أو بمتابعة

- -
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حركة األموال بٌن مصلحة المركزة فً الخزٌنة العامة وبٌن المحصلٌن
البلدٌٌن فً نواكشوط.
وتتناسب التموٌنات التً تقوم بها مصلحة المركزة لصالح بلدٌات نواكشوط مع
اإلٌرادات المتؤتٌة من األطنان التً تم تفرٌؽها والتً ٌبلػ بها المحصل البلدي
لمجموعة نواكشوط الحضرٌة وكذا األموال التً تتضمنها الشٌكات المقبوضة من
طرؾ المحصل البلدي لصالح البلدٌة وكذا المبالػ الخاصة بالصندوق الجهوي للتنمٌة.
وٌحتوي الجدول التالً على تفاصٌل هذه اإلٌرادات.
إٌرادات كمٌات األطنان التً تم تفرٌغها وإٌرادات الصندوق الجهوي للتنمٌة برسم
: 2012
المراكز
محصلٌة عرفات
محصلٌة دار النعٌم
محصلٌة المٌناء
محصلٌة لكصر
محصلٌة الرٌاض
محصلٌة السبخة
محصلٌة توجنٌن
محصلٌة تٌارت
محصلٌة تفرغ زٌنه

رقم الحساب

عدد األطنبى التً تن تفرٌغهب
عبم 2012

الصندوق الجهىي
للتنوٍة 2012

430300438

23 997 194,75

116 951 514,00

430300439

22 292 275,64

65 490 228,00

430300440

19 615 735,97

100 594 456,00

430300441

14 775 965,60

44 392 350,00

430300442

33 658 403,02

47 906 758,00

430300443

20 550 691,61

68 476 648,00

430300445

17 855 819,47

56 873 988,00

430300446

16 462 552,24

46 799 198,00

430300579

14 115 996,91

46 303 490,00

المجموع

183 324 635,21

593 788 630,00

إٌرادات الحالة المدنٌة التً قبضها المحصلون البلدٌون فً نواكشوط لغاٌة
2012/12/31
تبلػ إٌرادات الحالة المدنٌة المتؤتٌة من التقٌٌد  1.485.569.800أوقٌة وهً موزعة
كاآلتً :
 مستخرجات الحالة المدنٌة  32.763.800 :أوقٌة بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة  223.635.000 :أوقٌة -الجوازات  1.209.521.000 :أوقٌة.

- -
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 بطاقات اإلقامة  19.650.000أوقٌة.أما التموٌنات التً قدمتها الخزٌنة العامة لصالح بلدٌات نواكشوط لعام
بلؽت  1.500.730.184,14أوقٌة ،موزعة كما ٌلً :
المركز

 2012فقد

المبلػ

محصلٌة تٌارت
محصلٌة لكصر
محصلٌة السبخة
محصلٌة تفرغ زٌنه
محصلٌة المٌناء
محصلٌة عرفات
محصلٌة الرٌاض
محصلٌة مجموعة نواكشوط الحضرٌة
محصلٌة دار النعٌم
محصلٌة توجنٌن

70 941 635,52
65 288 314,74
91 907 315,60
73 844 922,54
131 268 677,03
186 414 626,10
94 013 051,02
611 603 251,00
95 998 087,56
79 450 303,03
1 500 730 184,14

المجموع العام

وباإلضافة على ذلك قامت مصلحة المركزة فً عام  2012بمركزة التقارٌر التالٌة
بشكل دوري :
.1كشف مقارن (المنهجٌة) :
كشؾ المقارنة هو عبارة عن تقرٌر دوري ٌتمثل فً مقارنة القٌود المحاسبٌة للخزٌنة
فٌما ٌتعلق بالحساب الوحٌد كما أوردتها قاعدة البٌانات المعلوماتٌة فً برمجٌات "بٌت
المال" وقٌاسا إلى كشوؾ البنك المركزي التً ٌتم تخزٌنها فً ملؾ خاص مؤخوذ من
الكشوؾ الٌومٌة لحساب الخزٌنة فً البنك المركزي.
وٌتعلق فحص القٌود على السواء بالسحوبات (شٌكات البنك المركزي ،أوامر
التحوٌل ،حواالت) .وبالمقبوضات (شٌكات ،كمبٌاالت وإٌرادات مهما كان نوعها)
وٌجري هذا الفحص بشكل شبه تلقائً بواسطة تطبٌقات معلوماتٌة تسمح بإٌجاد المبالػ
التً ٌجري البحث عنها بسرعة وبالتؤشٌر علٌها بعد التقٌٌم (معاٌنة مسمى العملٌة)
واعتمادها من قبل الوكٌل المكلؾ بالمقارنة المذكورة.
وفً نهاٌة التؤشٌراتٌ ،تم إصدار كشؾ معلوماتً وٌكون على النحو التالً :

- -
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 رصٌد الخزٌنة قبل المقارنة  :وهو عبارة عن رصٌد الحساب الوحٌد للخزٌنةلدى البنك المركزي كما تبرز الموازنة العامة لحسابات الخزٌنة.
 رصٌد البنك المركزي قبل المقارنة  :عبارة عن رصٌد الخزٌنة كما ٌبرزه آخركشؾ صادر عن البنك المركزي.
 الرصٌد الذي ٌتعٌن مقارنته  :عبارة عن الفرق بٌن الرصٌدٌن المذكورٌنأعاله وٌجب أن ٌكون موضوع تعلٌق وتبرٌر فً آخر الجدول المرفق أدناه.
 .2حالة االلتزامات المضمونة :
إن حالة االلتزامات المضمونة هً عبارة عن كشؾ ٌمثل مخزون الكفاالت
والكمبٌاالت وؼٌرهما من التزامات المضمونة من طرؾ البنوك التجارٌة وٌقبلها أمٌن
الخزٌنة العام للجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة من أجل اعتماد سدادها .ولؽاٌة
 2012/12/31بلػ إجمالً هذه الكمبٌاالت  5.312.490.913أوقٌة.
وتقدم هذه الكمبٌاالت إلى المحصلٌة المعنٌة الستخدامها فً الدفع .وتتؤلؾ من أقساط
تستخدم كؤساس إلعداد خطة السٌولة بالمدٌرٌة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة.
 .3كشف جاري أذونات الخزٌنة (أسبوعً) :
ٌمثل جاري أذونات الخزٌنة إجمالً عروض أذونات الخزٌنة الصادرة عن الخزٌنة
 )BMCI/GBM/BAMISوالفاعلٌن ؼٌر
العامة والمشتراة من قبل البنوك (
المصرفٌٌن (شركة أسنٌم ،الصندوق الوطنً للتؤمٌن الصحً) .وهناك هدؾ مزدوج
ٌراد بلوؼه :
 تخفٌض نسبة التضخم فً السوق؛ تؽطٌة عجز السٌولة لدى الخزٌنة العامة على المدى القصٌر.وتمثل أذونات الخزٌنة مجموع اإلستدانة الداخلٌة للدولة؛ ولؽاٌة  ،2012/12/31بلؽت
هذه الدٌون  84,821ملٌار أوقٌة.
 .4حالة المقبوضات :
ٌمثل هذا الرصٌد المبالػ النقدٌة التً توجد بحوزة المراكز المحاسبٌة الثانوٌة للخزٌنة
العامة فً نهاٌة كل شهر .وٌعكس هذا الرصٌد الكتلة النقدٌة فً التداول لدى الخزٌنة
العامة.

- -
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 .5كشف حساب الصندوق الوطنً للعائدات النفطٌة :
إن الصندوق الوطنً للعائدات النفطٌة هو حساب مفتوح لدى بنك فرنسا الستقبال
اإلٌرادات التً ٌدفعها الفاعلون النفطٌون العاملون فً مورٌتانٌا .وتتؤلؾ هذه
اإلٌرادات من عدة أصناؾ :
-

األرباح الصناعٌة والتجارٌة وضرائب على الرواتب و األجور؛
اإلتاوات؛
عالوات التواقٌع؛
إرباح النفط؛
الفوائد على توظٌؾ األموال.

وٌبرز الكشؾ الشهري العملٌات من حٌث اإلٌرادات والنفقات (عملٌات السحب) من
الحساب المذكور وكذا رصٌده (راجع التفاصٌل المرفقة).
تنبٌه  :تمثل الكشوؾ والتقارٌر أعاله عناصر أساسٌة ألعداد جدول العملٌات المالٌة
للدولة.
 .6مركزة اإلٌرادات الضرٌبٌة :
تقوم المصلحة بمركزة مختلؾ اإلٌرادات الضرٌبٌة (ضرٌبة القٌمة المضافة ،ضرٌبة
الحد األدنى الجزافٌة ،ضرٌبة الرواتب واألجور) المتؤتٌة من اإلدارة العامة للضرائب
وؼٌرها من اإلدارات .وبلؽت اإلٌرادات التً تمت مركزتها لعام  2012ما مجموعه
 250.501.625.000أوقٌة.

- -
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إدارة تسٌٌر السٌولة
أنشئت إدارة تسٌٌر السٌولة بموجب المرسوم رقم  2010-034المتضمن هٌكلة
وزارة المالٌة .وٌعهد إلٌها بما ٌلً :







إعداد توقع ٌومً بؤدق ما ٌمكن لتدفقات السٌولة الداخلة والخارجة؛
استثمار الفوائد بؤفضل الشروط الممكنة؛
استالؾ الموارد المالٌة الضرورٌة بؤفضل كلفة؛
تسٌٌر المدٌونٌة؛
مسك حسابات أصحاب الودائع؛
تقدٌم الخدمات المصرفٌة لوكالء الخزٌنة العامة.

وتحتل إدارة تسٌٌر السٌولة مكانا مرموقا بٌن الدوائر المالٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة
بوصفها المخاطب الرئٌسً للفاعلٌن االقتصادٌٌن اآلخرٌن فً البالد كالبنك المركزي
والمإسسات العمومٌة ذات الطابع اإلداري والمإسسات ذات الطابع الصناعً
والتجاري والموردٌن.
وحرصا منها على تحسٌن جودة الخدمات المقدمة إلى روادها ،فقد أولت اإلدارة عناٌة
خاصة لهإالء حٌث حددت مهلة ال تتجاوز  24ساعة لمعالجة عملٌات تحوٌل شٌكات
أصحاب الودائع.
وفً إطار التبادل مع الشركاء الفنٌٌن استقبل ت اإلدارة بعثتٌن من هٌئة أفرٌتك فً
نهاٌة شهر مارس وبداٌة شهر أبرٌل  2012بهدؾ المساعدة فً دعم قدرات اإلدارة
فً مجال تسٌٌر السٌولة.
كما تلقت الخزٌنة العامة بعثة ثانٌة من هٌئة أفرٌتك فً الفترة من  8إلى ٌ 19ولٌو
 2012لمتابعة العمل الذي سبق القٌام به على مستوى اإلدارة العامة للخزٌنة
والمحاسبة العمومٌة.
وفً نهاٌة شهر ٌولٌو  2012قام وفد من اإلدارة العامة للخزٌنة ٌرأسه مدٌر تسٌٌر
السٌولة بزٌارة اإلدارة العامة للخزٌنة فً الكوتدٌفوار.

- -
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وجاءت تلك الزٌارة بعد بعثتٌن أرسلتهما خزٌنة كودٌفوار إلى مورٌتانٌا فً شهري
ٌناٌر وماٌو  2010فً إطار إعداد جدول العملٌات المالٌة للدولة فً كودٌفوار اعتمادا
على موازنة الخزٌنة.
وكان الهدؾ من الزٌارة هو تمكٌن الوفد المورٌتانً من اإلطالع على تجربة
الكوتدٌفوار فً مجال تسٌٌر المدٌونٌة وسلسلة اإلنفاق وتسٌٌر السٌولة وبنك الودائع
واإلحصاءات وأنظمة البٌانات.
أ .مصلحة الودائع فً الخزٌنة العامة
تقوم مصلحة الودائع منذ بعض الوقت بجهود حثٌثة لتحسٌن وتصحٌح تسٌٌر وكالء
الخزٌنة.
وفً هذا اإلطار وبالرؼم من الوسائل البشرٌة المادٌة المحدودة ،فقد استطاعت
المصلحة أن تقوم بالمهام المسندة إلٌها ومنها :
-

مسك حسابات المإسسات العمومٌة ذات الطابع اإلداري والمإسسات ذات
الطابع الصناعً والتجاري والمشارٌع وصنادٌق التسلٌؾ؛
توطٌد حسابات أصحاب الودائع؛
تصحٌح القٌود المحاسبٌة؛
تقدٌم المشورة لمسٌري المإسسات العمومٌة؛
إصدار النصوص التنظٌمٌة المتعلقة بتسٌٌر المإسسات العمومٌة.

ومن جهة أخرى استطاعت المصلحة على وجه العموم ان تتقٌد بمواعٌد معالجة
شٌكات الخزٌنة (أقل من  24ساعة) بفضل دٌنامٌكٌة العمال.
وقد تم تحدٌد هذه اآلجال من طرؾ رئٌس المصلحة واعتماده من قبل أمٌن الخزٌنة
العام تفادٌا لالختناقات التً لوحظت والتً ٌمكنها عند االقتضاء أن تإدي إلى سلوك
سٌئ داخل اإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة.
وبحكم األعمال وحجم النفقات التً نفذتها مصلحة ودائع الخزٌنةٌ ،مكن اعتبار هذه
األخٌرة من أهم مصالح الخزٌنة العامة .وفً هذا اإلطار استطاعت المصلحة تسوٌة
ما مجموعه  183.591.356.483,93أوقٌة.

- -
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وفً إطار تقرٌر النشاط هذا ،سنقوم بالتعرٌؾ بكل األقسام التابعة للمصلحة مع ذكر
أهم اإلنجازات معززة باألرقام .
تتولى مصلحة الودائع فً الخزٌنة مسك حسابات أصحاب الودائع الملزمٌن بوضع
ودائعهم لدى الخزٌنة وٌتعلق األمر بالمإسسات العمومٌة ذات الطابع اإلداري
والمإسسات العمومٌة ذات الطابع الصناعً والتجاري والمشارٌع وصنادٌق التسلٌؾ
( 580حساب ودائع و 215حساب تسلٌؾ).
وتقدم المصلحة الخدمات المصرفٌة إلى أصحاب الحسابات لدى الخزٌنة العامة .ومن
الناحٌة المحاسبٌة ،تقوم المصلحة بتحرٌك الحسابات  4303 ( :اصحاب ودائع572 ،
صنادٌق تسلٌؾ 433 ،صندوق التقاعد 432 ،حساب الودائع واألمانات و 5501
الحساب الجاري لألمٌن الخزٌنة العام).
وتضم المصلحة أربعة أقسام :





قسم صندوق التقاعد؛
قسم صندوق الودائع واألمانات؛
قسم التسوٌة؛
قسم حساب الودائع.

وٌبرز الجدول التالً تطور مصلحة الودائع عام  2012مقارنة بالعامٌن السابقٌن.
السنة

عدد الحسبببت

شٍكبت هضوىنة

2010
2011
2012

631
702
795

32 765
33 168
43 944

تسىٌة عبر البنك الوركزي و على
حسبة البرٌد
100 858 155 509,71
112 583 180 161,40
183 591 356 483,93

 .1قسم الودائع
ٌتمثل دوره األساسً فً تصدٌق شٌكات الخزٌنة وهً عملٌة تتمثل فً تعطٌل المبلػ
الذي تم تصدٌق بانتظار تسوٌته.

- -
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فً عام  2012قام القسم بتصدٌق  43.944شٌك (أي  169شٌك ٌومٌا كمتوسط
وبمبلػ إجمالً قدره  219.618.486.810,10أوقٌة.
 .2قسم التسوٌة
ٌتمثل دوره فً تسوٌة شٌكات الخزٌنة التً سبق تصدٌقها وتتمثل هذه العملٌة فً
إصدار شٌك من البنك المركزي لتحوٌله إلى البنوك التجارٌة على المستوى المحلً أو
فً إصدار أمر تحوٌل بالنسبة للتحوٌالت الخارجٌة.
فً عام  2012قام القسم بتسوٌة  183.591.356.483.93أوقٌة موزعة كاآلتً :
طرٌقة التسىٌة
شٍكبت البرٌد
شٍكبت البنك الوركزي/حسبببت الىدائع
شٍكبت البنك الوركزي/صنبدٌك التسلٍف
الوجوىع
.3

الوبلغ
1 220 101 097,00
159 273 176 816,57
23 098 078 570,36
183 591 356 483,93

قسم صندوق الودائع واألمانات

ٌتعلق األمر بوضع المبالػ تحت التسلٌم أو األمانة بانتظار دفعها وٌنطبق ذلك على :
الكفاالت االنتخابٌة ،كفاالت الحرٌة المإقتة ،مستقطعات الرواتب...
وتمثل المبالػ المودعة فً هذا الحساب وسٌلة جٌدة لتحسٌن مستوى سٌولة الدولة .وقد
أحٌل رصٌد هذا الحساب إلى صندوق الودائع و األمانات منذ عام .2011
 .4قسم صندوق التقاعد
ٌقوم بتسٌٌر معاشات الموظفٌن المتقاعدٌن وأفراد القوات المسلحة وقوات األمن وبدفع
المعاشات المقدمة من فرنسا.
وٌقوم القسم بدفع هذه المعاشات إلى المصارؾ فً بداٌة كل ربع سنة.
فً عام  2012قام القسم فً إطار مجهود الصٌرفة بتحوٌل هذه المعاشات إلى
المصارؾ فً اآلجال المقررة.
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وفً عام  2012تم كذلك إعداد كشؾ وحٌد بالمعاشات كل ربع سنة وهو ما مكن من
توفٌر الموارد والجهود.
وقد قامت مصلحة الودائع بتسوٌة المعاشات وفقا للجدول التالً :
الوبلغ

طرٌقة الدفع
تحىٌل سندات الصندوق/هرفىضبت
تحىٌل هعبشبت الحسبة البرٌدي الجبري
تحىٌل هعبشبت البنك الوركزي
الوجوىع

3 942 306,00
1 220 101 097,00
4 474 369 504,00
5 698 412 907,00

ب .مصلحة تسٌٌر السٌولة
تقوم مصلحة تسٌٌر السٌولة بتصمٌم سٌولة الدولة وبضمان تسٌٌرها وإصدار
جمٌع الكشوؾ الضرورٌة لرفع التقارٌر الخاصة بعملٌات سٌولة الدولة .كما تتولى
الهندسة المالٌة فٌما ٌتعلق بتحدٌد عوائد مدٌونٌة الدولة وتقوم أخٌرا باالرتباط مع
البنك المركزي بتسٌٌر الحساب الوحٌد للخزٌنة وبالمقارنات المصرفٌة ذات
العالقة .وتضم المصلحة ثالثة أقسام هً :
 قسم تسٌٌر السٌولة؛
 قسم الشإون الداخلٌة والتنظٌم ورقابة المخاطر؛
 قسم تسٌٌر الحساب الوحٌد لدى البنك المركزي.
االنجازات
 .1نشاطات المصلحة :
فً إطار تحسٌن منظومة تسٌٌر سٌولة الدولة وألجل تفعٌلها على نحو أفضل،
قامت المصلحة بالنشاطات التالٌة :
أ .إعداد خطة للسٌولة التقدٌرٌة شهرٌا؛
ب .إعداد خطة سٌولة ربع سنوٌة إنزالقٌة؛
ت .إعداد خطة سٌولة أسبوعٌة وإحالتها إلى مختلؾ اإلدارات المعنٌة؛
ث .تحضٌر تقرٌر سنوي حول تسٌٌر سٌولة الدولة برسم 2012

- -
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ج .تحضٌر خطة سٌولة تقدٌرٌة لعام .2013
 .2التكوٌن والمساعدة الفنٌة
فً إطار تكوٌن عمال إدارة تسٌٌر السٌولة ،لم ٌستفد عمال المصلحة من أي تكوٌن
فً مجال تسٌٌر السٌولة خالل العام المنصرم.
ومن جانب آخر استفادت إدارة تسٌٌر السٌولة من زٌارة بعثتٌن للمساعدة الفنٌة ضمتا
خبراء هٌئة آفرٌتك خالل الفترات التالٌة :
أ .من  25مارس إلى  5إبرٌل  : 2012بعثة تهدؾ إلى اإلسهام فً تحسٌن سٌولة
الدولة من خالل تعزٌز قدرات وكالء وزارة المالٌة والوزارات األخرى
المعنٌة بتنفٌذ نفقات الدولة وتناول التكوٌن تقنٌات إعداد خطط إبرام الصفقات
وخطط االلتزامات واستخدامها فً إطار تسٌٌر السٌولة؛
ب .من  8إلى ٌ 19ولٌو  : 2012مارست البعثة نشاطها فً الخزٌنة العامة
وتمثلت أهدافها فً متابعة األنشطة المنجزة خالل برنامج العمل السابق مع
تحدٌد االحتٌاجات إلى المساعدة الفنٌة .وسمحت زٌارة البعثة بما ٌلً :
 تشخٌص ومتابعة وضع حساب وحٌد للخزٌنة وكذا األنشطة المتعلقة بخطةالسٌولة (تفعٌل الخطة ربع السنوٌة وانسٌاب المعلومات واستخدامها من طرؾ
اإلدارة) وتحدٌد االحتٌاجات إلى الدعم فً المستقبل؛
 تقٌٌم تنفٌذ توصٌات البعثات السابقة؛ح .مصلحة المدٌونٌة العمومٌة ٌ :عهد إلى مصلحة تسٌٌر المدٌونٌة العمومٌة
بوظائؾ المحاسب العمومً فً مجال الدٌن العمومً كما تكلؾ بمتابعة
اتفاقٌات اإلستدانة وبتؤشٌرة التفوٌضات باالرتباط مع مصالح الصرافة العامة
للخزٌنة وقٌد المدٌونٌة فً موازنة الدولة.
اإلنجازات :
-

- -

جمع البٌانات والمعلومات المتعلقة بالمدٌونٌة  :االتفاقٌات ،السحوبات
وخطابات المطالبات؛
الحصول على نسخ من اتفاقٌات التموٌل المرسلة من طرؾ وزارة الشإون
االقتصادٌة والتنمٌة وحفظها؛
حفظ السحوبات المرسلة من طرؾ وزارة الشإون االقتصادٌة والتنمٌة؛
المشاركة فً االجتماعات المتعلقة ببٌع أذونات الخزٌنة فً البنك المركزي؛
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 المشاركة فً الملتقى المتعلق بإستراتٌجٌة تسٌٌر المدٌونٌة؛ متابعة التقارٌر الشهرٌة التً تحدد أقساط السداد.األفاق :
-

تطبٌق منظومة تسٌٌر وتحلٌل المدٌونٌة  SYGADE :على مستوى المدفوعات؛
التكفل بالتطبٌقات المتعلقة بؤذونات الخزٌنة؛
العمل بؤداة ارتباط محاسبً بٌن اإلدارة العامة للخزٌنة والمشارٌع ذات
المدٌونٌة؛
بناء قاعدة بٌانات ٌمكن أن تعطً صورة شاملة للمدٌونٌة العمومٌة؛
محاولة االتصال بالجهات المعنٌة بالمدٌونٌة للمشاركة فً مختلؾ اللقاءات
والتكوٌنات الخاصة بتسٌٌر المدٌونٌة العمومٌة؛

وٌتوقع أن تلعب هذه المصلحة فً المستقبل دورا مهما فً الخزٌنة العامة وذلك
لمساعدة أصحاب القرار العمومً بؤن ٌكونوا على إلمام تام بالمدٌونٌة وما ٌتعلق
بها من مدفوعات.
د .مصلحة الصندوق المركزي :
ٌلعب الصندوق المركزي دورا أساسٌا ضمن اإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة
العمومٌة وٌعهد إلٌه بمهام حساسة كالمدفوعات والمقبوضات واستقبال وإرسال
األموال لدى البنك المركزي وبمسك المحاسبة والعملٌات المحاسبٌة على مستوى
الصندوق ومتابعة محفظة الدولة ومسك جدول أقساط الكمبٌاالت وتسٌٌر القٌم
المعطلة .وتضم المصلحة أربعة أقسام :
-

قسم حركة األموال؛
قسم العملٌات الجارٌة؛
قسم المحاسبة؛
قسم القٌم المعطلة.

وقام الصندوق فً عام  2012بقبض  34.160.868.845,83أوقٌة وقام بصرؾ
 34.151.286.235,22أوقٌة.
.1قسم حركة األموال
ٌقوم القسم بالمهام التالٌة :
 oاستقبال األموال (المدفوعات)؛

- -
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o
o
o
o
o
o

تدقٌق (عد) المبالػ من طرؾ عامالت الفرز؛
تسلٌم مخالصات اإلٌرادات؛
التكفل باإلٌرادات كالشٌكات المصرفٌة؛
ختم الصندوق ٌومٌا فً مجال اإلٌرادات؛
نقل األموال إلى البنك المركزي؛
تزوٌد الصندوق من طرؾ البنك المركزي.

 oانجازات القسم
استقبال األموال نقدا،التكفل بالشٌكات المصرفٌة وتسلٌم مخالصات اإلٌرادات :
خالل عام  2012قام قسم حركة األموال بتسلٌم  5259مخالصة مقابل إٌرادات بمبلػ
إجمالً قدره  34.160.668.845.83أوقٌة موزع كاآلتً :
 12.531.096.703,25 نقدا؛
 21.587.670.562,58 أوقٌة على شكل شٌكات مصرفٌة؛
 41.901.580,20 أوقٌة على شكل إقتطاعات؛
نقل األموال إلى البنك المركزي :
قام قسم حركة األموال بنقل  400ملٌون أوقٌة إلى البنك المركزي لتزوٌد حساب
الخزٌنة العامة.
تزوٌد الصندوق من طرف البنك المركزي :
قام قسم حركة األموال بتزوٌد الصندوق انطالقا من البنك المركزي بمبلػ
 2.700.000.000أوقٌة.
 .2قسم العملٌات الجارٌة :
ٌقوم القسم بتنفٌذ المهام التالٌة :
 oضمان عملٌات الدفع على مستوى الصندوق؛
 oمراقبة وتدقٌق القٌم؛
 oختم الصندوق ٌومٌا من حٌث اإلٌرادات والنفقات.
 إنجازات القسم
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العملٌات الجارٌة (الدفع بواسطة الصندوق) :
قام قسم العملٌات الجارٌة اعتمادا على مبررات اإلنفاق مثل شٌكات الخزٌنة وأوامر
الدفع وسندات الصندوق والمعاشات ونقل الشٌكات المصرفٌة بصرؾ مبلػ
 34.151.286.235,22أوقٌة موزعة كاآلتً :
 12.563.615.672,64 أوقٌة مثلت مدفوعات بواسطة الصندوق؛
 21.587.670.562,58 أوقٌة على شكل نقل شٌكات مصرفٌة.
 .3قسم المحاسبة :
ٌكلؾ قسم المحاسبة بالعملٌات التالٌة :
o
o
o
o
o

مسك محاسبة العملٌات التً تتم بواسطة الصندوق؛
تحرٌر محاضر الصندوق؛
حفظ الكمبٌاالت حسب أقساطها؛
مسك ملؾ الكمبٌاالت؛
إعداد قائمة الكمبٌاالت مستحقة األداء.
 إنجازات القسم

مراعاة القٌود المحاسبٌة :
قام قسم المحاسبة باحتساب آالؾ العملٌات التً تمت بواسطة الصندوق كتسجٌل
مخالصات اإلٌرادات وشٌكات الخزٌنة وأوامر الدفع وسندات الصندوق والتكفل
بالشٌكات المصرفٌة (عملٌة االحتساب هذه تتم على أساس ٌومً).

متابعة محفظة الدولة ومسك جدول استحقاق الكمبٌاالت :
ٌقوم القسم شهرٌا بإعداد قوائم الكمبٌاالت مستحقة األداء بواسطة برمجٌات بٌت المال
ثم ٌحٌلها إلى مصلحة المحاسبة الملحقة بإدارة المركزة لعرضها على البنك المركزي.

- -
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 .4قسم القٌم المعطلة :
ٌقوم هذا القسم بالمهام التالٌة :
o
o
o
o
o
o

مسك واستخدام التطبٌقات المعلوماتٌة الخاصة بتسٌٌر مخزون القسم؛
إعداد طلبٌات دفاتر المخالصات والؽرامات الجزافٌة من فئة "أ ،ب وج"
ودفاتر شٌكات الخزٌنة ودفاتر إشعارات الدائن والمدٌن؛
استالم الدفاتر المذكورة أعاله لدى المطبعة الوطنٌة؛
حفظ الدفاتر؛
استقبال الطلبات الموقعة والمختومة من قبل رإساء المراكز المحاسبٌة
والمحالة إلى أمٌن الخزٌنة العام؛
مسك سجل عام حسب ترتٌب ارقام الدفاتر ،لهذا الؽرض.
 اإلنجازات

تسٌٌر القٌم المعطلة ٌ :تم تسٌٌر هذه القٌم من طرؾ القسم المتخصص وتتؤلؾ القٌم
أساسا من دفاتر المخالصات ودفاتر شٌكات وإشعارات المدٌن وإشعارات الدائن
والؽرامات الجزافٌة.
 دفاتر المخالصة :
خالل عام  2012قام القسم بتزوٌد الشبكة المحاسبٌة بكمٌة كبٌرة من هذه القٌم
(أي  5023دفتر مخالصة) وذلك وفقا للجدول التالً :
الفئة
أ
ب
ج
هجوىع الدفبتر

بداٌة السلسلة
251 001
22 801
52 01

نهبٌة السلسلة
691 800
46 100
10 525

عدد الدفبتر
4 341
468
214
1 023

دفاتر الشٌكات
فً عام  2012تم تسلٌم عدد كبٌر من دفاتر الشٌكات إلى مختلؾ أصحاب الودائع لدى
الخزٌنة العامة وفقا للجدول التالً :
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بداٌة السلسلة
272 451

عدد الدفبتر
1 078

نهبٌة السلسلة
326 350

جرد للعملٌات المالٌة للصندوق المركزي على مدى ثالث سنوات
السنة

إٌرادات

النسبة الوئىٌة
هقبرنة بعبم 2012

النفقبت

النسبة الوئىٌة هقبرنة
هع 2012

2010

21 839 346 103,45

63,93

22 693 737 179,42

66,45

2011
2012

23 628 510 283,36
34 160 668 845,83

69,17
100,00

23 633 257 836,28
34 151 286 235,22

69,20
100,00

 ارتفعت اإلٌرادات من  21ملٌار إلى  34ملٌار عام  2012وهً زٌادة معتبرة
بنسبة %37؛
 زادت النفقات بنسبة  %34مقارنة بعام .2010
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إدارة الدراسات ونظام المعلومات
ٌعهد إلى إدارة الدراسات ونظام المعلومات بما ٌلً :
-

إعداد مشارٌع النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المتعلقة باإلجراءات المحاسبٌة
للدولة والسهر على تطبٌقها؛
إصدار الكشوؾ المحاسبٌة الدورٌة التً تعدها اإلدارة العامة للخزٌنة
والمحاسبة العمومٌة وكذا الدراسات واإلحصاءات التً ٌطلبها المدٌر العام؛
تنفٌذ واستٌعاب اإلصالح المحاسبً وخصوصا تنفٌذ محاسبة أمالك الدولة؛
إدارة نظام المعلومات وصٌانة التصدٌقات المعلوماتٌة وموقع الخزٌنة العامة
واإلنترنت والبرٌد الداخلً؛

وتتؤلؾ من مصلحة اإلصالح المحاسبً ومصلحة نظام المعلومات ومصلحة
الدراسات واالحصاءات.
وٌعهد إلى مصلحة اإلصالح المحاسبً بتصمٌم وتنفٌذ واستٌعاب اإلصالح المحاسبً
وتقع علٌها مسإولٌة تنفٌذ محاسبة أمالك الدولة.
أما مصلحة نظام المعلومات فإنها مكلفة بتطوٌر وصٌانة التطبٌقات المعلوماتٌة وموقع
الخزٌنة العامة و األنترنت و البرٌد الداخلً وتضم قسمٌن هما :
 قسم التطبٌقات المعلوماتٌة؛ قسم التقنٌات الجدٌدة.وتكلؾ مصلحة الدراسات واإلحصاءات بإصدار الكشوؾ المحاسبٌة الدورٌة التً
تعدها اإلدارة العامة وكذا الدراسات واإلحصاءات التً ٌطلبها المدٌر العام .وتقوم
بدعم مصلحة اإلصالح المحاسبً كلما طلبت منها ذلك .وتضم ثالثة أقسام :
 قسم النظم قسم الكشوؾ المحاسبٌة -قسم الدراسات.

- -
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وسٌعرض هذا التقرٌر بحسب األنشطة المبرمجة ،اإلنجازات التً حققتها اإلدارة عام
 2012وآفاق المستقبل.
اإلنجازات :

















إنتاج ونشر جمٌع التقارٌر الدورٌة للخزٌنة بصفة منتظمة (جدول العملٌات
المالٌة للدولة ،الصندوق الوطنً للعائدات النفطٌة ،التقرٌر حول العملٌات
المالٌة للدولة ،تقرٌر النشاطات)؛
استحداث وتركٌب قاعدة بٌانات لرقمنة وثائق الخزٌنة العامة؛
إؼناء وتحدٌث الوثائق؛
إعداد مخطط سنوي إلبرام الصفقات؛
متابعة األنشطة التً ٌمولها البنك الدولً فً إطار دعم قدرات القطاع المالً :
 oمراجعة النصوص حول تفوٌض اإلعتمادات المالٌة ووضع اللمسات
األخٌرة على إصالح األمر بالصرؾ الثانوي فً مورٌتانٌا (المعروفة
باسم مؤمورٌة المركزة المحاسبة)؛
 oإعادة صٌاؼة النظام العام للمحاسبة؛
 oإعداد برمجٌات لمسك محاسبة المحصلٌن البلدٌٌن؛
 oالربط بٌن البنك المركزي /الخزٌنة العامة فً طور النهاٌة؛
 oاقتناء تجهٌزات تكمٌلٌة لربط البنك المركزي /الخزٌنة العامة.
دراسة مجموع الملفات المحالة إلى اإلدارة من قبل أمٌن الخزٌنة العام؛
إدماج اإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة فً شبكة التنقٌد اإللكترونً
"جٌمتل"؛
تنسٌق ومتابعة جمٌع األنشطة التً قامت اإلدارة العامة للخزٌنة؛
تؤمٌن التجهٌزات المعلوماتٌة للخزٌنة؛
إنشاء قاعدة بٌانات لتسٌٌر رواتب المإسسات العمومٌة؛
وضع برمجٌات لمتابعة محاسبة البلدٌات ٌطلق علٌه " الخازن"؛
وضع واجهة بلؽتٌن لموقع الخزٌنة؛
وضع نظام لإلطالع بواسطة شبكة األنترنت على المعاشات والمنشورة بشبكة
الخزٌنة العامة بالعربٌة والفرنسٌة على العنوان  www.tresor.mr؛
انجاز ووضع نظام بٌومتري لضبط حضور عمال اإلدارة العامة للخزٌنة.

اآلفاق :
 تحسٌن قاعدة بٌانات تسٌٌر وثائق الخزٌنة العامة؛
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إنشاء خلٌة للترجمة؛
دراسة ومتابعة الملفات الموزعة؛
تحدٌث دلٌل بطاقات الوظائؾ؛
اإلشراؾ على جمٌع المهام ذات العالقة باإلصالح المحاسبً؛
وضع آلٌة لمتابعة نشر قانون المالٌة بواسطة موقع الخزٌنة
www.tresor.mr؛
ضمان العمل ببرمجٌات  VPNللتسٌٌر اآللً الفورٌة للسٌولة على المستوى
الجهوي.
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إدارة المالٌة المحلٌة
أنشئت إدارة المالٌة المحلٌة ضمن اإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة من
طرؾ وزارة المالٌة عام  2007لتواكب تنفٌذ سٌاسة الالمركزٌة التً أعتمدتها بالدنا
وتتمثل مؤمورٌتها فً إصالح وعصرنة المالٌة المحلٌة وإعداد ونشر اإلحصاءات
البلدٌة وتكوٌن محصلً البلدٌات وإدخال المعلوماتٌة فً المراكز ؼٌر المركزٌة ودعم
شبكة المحاسبة وتحسٌن جودة حسابات محصلً البلدٌات.
وبموجب المؤمورٌة المسندة إلٌها فإن إدارة المالٌة المحلٌة مطالبة بمواكبة النشاطات
الهامة التً تقوم بها الحكومة فً إطار سٌاسة الالمركزٌة والتنمٌة المحلٌة التً أقرتها
مورٌتانٌا وذلك عبر تحسٌن جودة تسٌٌر المالٌة المحلٌة.
وألجل تعزٌز مساهمتها فً هذا المسار فقد رسمت اإلدارة عددا من األهداؾ التً
ٌتعٌن بلوؼها فً إطار خطة عمل اإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة للفترة
: 2013-2012
-

أتمتة تسٌٌر محصلً البلدٌات عبر تطوٌر برمجٌات للتسٌٌر المالً
والمحاسبً للتجمعات المحلٌة؛
دعم إصالح الصندوق الجهوي للتنمٌة وكذا جباٌة الضرائب فً البلدٌات؛
تعزٌز قدرات المحصلٌن البلدٌٌن فً مجال اإلجراءات المحاسبٌة وإعداد
حسابات التسٌٌر؛
إعداد ونشر اإلحصاءات البلدٌة؛
وضع مسطرة لتدقٌق حسابات التسٌٌر.

وفً إطار بلوغ هذه األهداؾٌ ،عرض التقرٌر الحالً لألنشطة التً قامت بها اإلدارة
خالل عام  2012و آفاق المستقبل.
اإلنجازات :
خالل عام  ،2012حققت اإلدارة تقدما ملحوظا على طرٌق تنفٌذ خطة عملها للفترة
 2014-2012وهكذا أنجزت األنشطة التالٌة :
 تطوٌر برمجٌات خاصة بتسٌٌر المحاسبة البلدٌة على أن تستخدم على مستوىالمحصلٌن البلدٌٌن وعلى المستوى المركزي أٌضا؛
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 ولضمان نجاح هذه البرمجٌات ،تم إنجاز دراسة مفاهٌم عام  ،2012مولتهامٌزانٌة الدولة الستخدامها كدفتر التزامات لتطوٌر برمجٌات التسٌٌر المالً
والمحاسبً البلدي.
وانطالقا من هذه الدراسة ،طلبت اإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة تموٌال
من هٌئة التعاون األلمانً  GIZوحصلت علٌه لتطوٌر البرمجٌات فً إطار أنشطة
إدخال المعلوماتٌة التً تشمل كذلك متابعة تطوٌر البرمجٌات واعتمادها والحصول
على التجهٌزات المعلوماتٌة الضرورٌة والتكوٌن والصٌانة والمتابعة وقد خضعت هذه
البرمجٌات لعدة اختبارات العتمادها قبل تشؽٌلها وتجرٌبها على مستوى بلدٌات
نواكشوط التسع وعلى مستوى إدارة المالٌة المحلٌة .وسٌتم تعمٌم هذه البرمجٌات
لتشمل جمٌع الشبكة المحاسبٌة فً أعقاب هذه الفترة التجرٌبٌة التً ستمكن من ضبط
المنظومة المعلوماتٌة سواء تعلق األمر بالتشؽٌل أو بمحٌط العمل.
وقد تم تكوٌن أطر إدارة التدقٌق والرقابة الداخلٌة فً الخزٌنة العامة إلشراك هذه
اإلدارة فً التعرٌؾ بالمنظومة الجدٌدة.
-

-

-

-

-

- -

إنجاز تطبٌق معلوماتً لمتابعة الحالة الشهرٌة لإلٌرادات والنفقات التً تتم
على مستوى المحصلٌن البلدٌٌن من أجل إعداد التقارٌر اإلحصائٌة البلدٌة
وذلك بالتعاون مع المصالح المعلوماتٌة؛
إعداد استمارة بواسطة  Excelلفحص حسابات التسٌٌر ومن ثم إرسال
المالحظات إلى المحصلٌن البلدٌٌن العتمادها قبل إحالة حساباتهم إلى محكمة
الحسابات؛
لحد اآلن تم استقبال حسابات التسٌٌر الخاصة بعام  2011من  80بلدٌة وتم
فحص  53من بٌن هذه الحسابات .وتحتوي حسابات التسٌٌر التً لم تخضع
للفحص على اختالالت ٌنتظر أن ٌتم تصحٌحها من طرؾ المحاسبٌن المعنٌٌن؛
إعداد تقارٌر حول متابعة تنفٌذ المٌزانٌات البلدٌة عن السنتٌن السابقتٌن فً
البلدٌات التً تم الحصول على حسابات تسٌٌرها .وبناء على طلب المكتب
الوطنً لإلحصاء قمنا بإعداد تقارٌر إحصائٌة حول نفس البلدٌات للسنوات
 2010-2009انطالقا من عدد من البنود المحددة؛
بحث المٌزانٌات األصلٌة فً  22بلدٌة حضرٌة و  11بلدٌة أخرى مع دراسة
 280مداولة لها تؤثٌر مالً وذلك تمهٌدا الجتماعات لجنة الوصاٌة المركزٌة؛
اقتناء رفوؾ وحاوٌات لحفظ المستندات المحاسبٌة قبل معالجتها ومن ثم
حفظها على نحو أمثل ٌضمن الرجوع إلٌها بسهولة؛

33

 قامت اإلدارة بتمثٌل اإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة فً أشؽال عددمن هٌاكل الدعم لمسار الالمركزٌة :
 oفرٌق مصاحبة إصالح الصندوق الجهوي للتنمٌة؛
 oاللجنة الفنٌة المنبثقة عن اللجنة الوزارٌة المكلفة بالتنمٌة المحلٌة
والالمركزٌة وٌعهد إلى اإلدارة بتمثٌل وزارة المالٌة لدى هذه اللجنة
ولدى اللجنة الفرعٌة المشرفة على تحضٌر ومتابعة تنفٌذ البرنامج
الوطنً المندمج لدعم التنمٌة المحلٌة والالمركزٌة وتشؽٌل الشباب؛
 oاللجنة الوطنٌة لإلشراؾ على برنامج PERICLES؛
 oاللجنة الوطنٌة لمتابعة وتقٌٌم الصندوق الجهوي للتنمٌة حٌث شاركنا فً
إعداد التقرٌر العام لعام  2012حول استخدام اعتمادات التجهٌز فً
سنة 2011؛
 oلجنة تقٌٌم صندوق التقٌٌم من أجل التنمٌة؛
 oلجنة اإلشراؾ على برنامج تثمٌن المبادرات التنموٌة الجهوٌة المنصفة
(المرحلة .)2
اآلفاق :
ٌعتبر تزوٌد المحصلٌن البلدٌٌن بالمعلوماتٌة النشاط األهم باإلدارة سواء تعلق األمر
بتؤثٌره على تسٌٌر العملٌات المحاسبٌة أو بهدؾ تقدٌم الحسابات .وفً هذا اإلطار
تنصب أولوٌات اإلدارة على وضع برمجٌات مسك محاسبة المحصلٌن البلدٌٌن
ومركزة اإلحصاءات .ومن شؤن التزوٌد بالمعلوماتٌة أن ٌسهم فً تحسٌن أداء مختلؾ
المصالح عبر :
 إنتاج إحصاءات وبٌانات مدعمة ٌمكن استخدامها فً مختلؾ التقارٌر وتحلٌلتطور المالٌة المحلٌة؛
 تحسٌن إنتاج حسابات التسٌٌر سواء من حٌث الجودة أو التقٌد باآلجالالقانونٌة؛
 تسهٌل فحص حسابات تسٌٌر المحصلٌن البلدٌٌن قبل إحالتها إلى محكمةالحسابات.
وٌتطلب وضع هذه البرمجٌات القٌام بعدد من األنشطة المصاحبة ومنها :
 تكوٌن المحصلٌن البلدٌٌن ومستخدمً هذه البرمجٌات على األدوات المعلوماتٌةالجدٌدة؛
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-

تزوٌد المصالح المختلفة بالتجهٌزات المعلوماتٌة الضرورٌة؛
تحدٌث بعض النصوص األساسٌة فً مجال تنظٌم المالٌة المحلٌة؛
تحدٌد موعد لنفاذ قانون تسوٌة حسابات المحصلٌن البلدٌٌن بالتشاور مع محكمة
الحسابات؛
تهٌئة قاعة لمركزة اإلحصاءات ومحاسبة المحصلٌن البلدٌٌن على مستوى
اإلدارة.

وستتواصل عملٌة أتمتة التسٌٌر المالً للتجمعات المحلٌة خالل هذا العام باستخدام
البرمجٌات المتخصصة فً جمٌع المراكز المحاسبٌة بعد تجرٌبها من طرؾ
المحصلٌات فً نواكشوط خالل السنة المالٌة .2013
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إدارة التدقٌق والرقابة الداخلٌة
ٌعهد إلى إدارة التدقٌق والرقابة الداخلٌة بالخزٌنة العامة بمراقبة وتدقٌق المصالح
المركزٌة والمراكز المحاسبٌة سواء تعلق األمر بمالٌة الدولة أو المالٌة المحلٌة.
وتخضع للسلطة المباشرة للمدٌر العام للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة؛ وتتؤلؾ اإلدارة
من  15مدقق برتبة رئٌس مصلحة و  15وكٌل فحص ومعاونة للمدٌر والجمٌع برتبة
رئٌس قسم.
وقد تم إجراء العدٌد من الدراسات واإلصالحات الرامٌة إلى زٌادة فعالٌة إدارة التدقٌق
والرقابة الداخلٌة التً ٌجب علٌها ،فضال عن ختم الحسابات ،أن تصدر رأٌا
بخصوص اإلجراءات المحاسبٌة واإلدارٌة وتقٌٌم مردودٌة العمال وتصحٌح
الحسابات.
وبإنشائها لبنٌة تدقٌق داخلً ،فإن اإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة تسعى
إلى ضمان التسٌٌر األمثل للمال العام حٌث قامت إدارة التدقٌق والرقابة الداخلٌة من
هذا المنطلق باستحداث دلٌل لفحص الحسابات وملحقاته على أن ٌتم إصدار هذا الدلٌل
بانتظام بعد كل عملٌة فحص للمراكز المحاسبٌة.
اإلنجازات
-

-

-

- -

الفحص الٌومً للصندوق المركزي؛
تخلص الصندوق المركزي من جمٌع القٌم ؼٌر المستعملة؛
إخالء الصندوق المركزي من السلؾ؛
فحص ومركزة مراكز جمارك المٌناء وجمارك مدٌنة نواكشوط ومصلحة
التحصٌل فً كل من إدارات الشركات الكبرى ،الشركات المتوسطة
والمإسسات العمومٌة؛
الفحص الٌومً لمراكز الضرائب فً نواكشوط ومحصلٌة نواكشوط
والعقارات ومكتب التسجٌل والطابع وقصر العدالة؛
الفحص الشهري لمراكز نواذٌبو (الخزٌنة العامة الجهوٌة ،مصلحة التحصٌل
فً نواذٌبو والعقارات) وروصو (الخزٌنة العامة الجهوٌة فً روصو وجمارك
روصو)؛
وضع نظام للمتابعة ٌسمح بمركزة الحسابات فً الٌوم س  1 +أو  2 +فً
مراكز المحصلٌات وبعد ثالثة أو أربعة أٌام فً المراكز األخرى؛
فحص  49صندوق سلفة عام 2011؛
بعثات فحص تقوم بزٌارات مفاجئة أو دورٌة بطلب من أمٌن الخزٌنة العام؛
فحص وإنهاء العمل فً  60مركز محاسبً  35منها فً الداخل؛
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-

إصدار  610تقارٌر حول عملٌات الفحص؛
معالجة  40طلب؛
مالحظة العجز على مستوى مراكز محاسبٌة (سٌلبابً؛ تمبدؼه ،بوكً،
ومركز الممثلٌة الدبلوماسٌة فً بارٌس؛
إصدار دلٌل للفحص؛
إصدار نماذج ملحقات ترفق بكل عملٌة فحص فً المراكز المحاسبٌة؛
تكوٌن المحصلٌن فً نواكشوط فً مجال إعداد حساب تسٌٌر وفقا لبرمجٌات
بٌت المال؛
المشاركة فً ملتقى حول قواعد وضوابط الرقابة الداخلٌة؛
تكوٌن أساسً فً مجال برمجٌات ACL؛
المشاركة فً ملتقى حول التسٌٌر البلدي؛
تصمٌم وثائق محاسبٌة للمحصلٌن البلدٌٌن؛

األنشطة المبرمجة :
-

-

- -

تكوٌن جمٌع المدققٌن والمكلفٌن بالفحص فً إدارة التدقٌق والرقابة الداخلٌة
بالخزٌنة العامة للتعرٌؾ ببرمجٌات بٌت المال على مستوى مراكز المحاسبة
وعلى المستوى المركزي وكذلك بسٌر الحسابات؛
تدقٌق المصالح المركزٌة فً الخزٌنة العامة؛
تقٌٌم العمال؛
فحص المراكز المحاسبٌة فً الداخل اعتبارا من سبمتبر 2013؛
فحص أربع مراكز محاسبٌة فً الخارج؛
فحص ومركزة أسبوعٌة لمراكز الضرائب فً كل من تفرغ زٌنه ،تٌارت
والسبخة؛
إٌجاد حل سرٌع للقٌم المعطلة التً لم تعد مستخدمة على مستوى المحصلٌات؛
التخلص من األوراق النقدٌة الؽٌر صالحة لالستعمال على مستوى المراكز
المحاسبٌة؛
تكوٌن عمال الفحص للتعرٌؾ بدلٌل اإلجراءات الخاص بالفحص؛
تكوٌن رإساء أقسام المحاسبة والتحصٌل الذٌن تم وضعهم تحت تصرؾ
الخزانات الجهوٌة والمحصلٌات فً اآلونة األخٌرة؛
نفاذ المدققٌن والعمال المكلفٌن بالفحص إلً برمجٌات الخزٌنة العامة (بٌت
المال والرشاد).
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-

- -

االنتساب على المعهد الفرنسً للتدقٌق والرقابة الداخلٌة بهدؾ مواكبة القواعد
الجدٌدة و الممارسات المهنٌة الجٌدة فً مجال التدقٌق.
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إدارة المصادر البشرٌة والوسائل العامة
ٌعهد إلى إدارة المصادر البشرٌة والوسائل العامة بتسٌٌر الوسائل البشرٌة والمادٌة
باإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة.
وٌرمً هذا التقرٌر إلى عرض إنجازات اإلدارة لعام  2012واآلفاق المستقبلٌة.
اإلنجازات :
-

اقتناء الوسائل اللوجستٌة التً تسمح بانطالق التسجٌل البٌومتري؛
تحدٌث قوائم العمال ؼٌر الدائمٌن بالتعاون مع اللجنة المكلفة بتصحٌح هذا
الملؾ؛
تقٌٌم العمال من حٌث المردودٌة والكفاءات عبر عدد من المعاٌٌر القائمة على
حصٌلة النشاط خالل العام؛
إعداد جدول زمنً لإلجازات اإلدارٌة؛
إعداد خطة تكوٌن أطر اإلدارة؛
تكوٌن أطر اإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة فً اللؽات العربٌة
والفرنسٌة واإلنكلٌزٌة والمعلوماتٌة وتحرٌر الوثائق اإلدارٌة؛
تنظٌم ومتابعة التدرٌبات الممنوحة لطالب الجامعات والمدارس المهنٌة؛
االستشارات المتعلقة بمسار عمل الوكالء؛
تحدٌث وتطوٌر تطبٌقات تسٌٌر صندوق السلؾ بالخزٌنة العامة؛
اإلشراؾ على أشؽال بناء توسعة محصلٌة المٌناء المستقل فً نواكشوط؛
االستجابة لالحتٌاجات التً عبرت عنها المصالح المختلفة من تورٌدات ولوازم
مكتبٌة؛
مراقبة جودة اللوازم التً تم الحصول علٌها؛
تهٌئة قاعات للتوثٌق على مستوى محصلٌة تٌارت لتخفٌؾ الزحمة التً
تشهدها قاعة الوثائق الحالٌة؛
تطوٌر وتحدٌث التطبٌقات المتعلقة بتسٌٌر المخزون وإخراج المعدات
واللوازم.

األنشطة المبرمجة
 اقتناء تجهٌزات للمراقبة بواسطة الفٌدٌو؛ تعزٌز إجراءات السالمة فً بناٌة الخزٌنة العامة وجوارها؛ -تصمٌم تقارٌر دورٌة حول تنفٌذ المٌزانٌة؛

- -
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-

- -

البحث عن تكوٌنات لصالح األطر؛
تنظٌم العمل بواسطة عنونة المكاتب واقتراح التحوٌالت المناسبة لضمان
فاعلٌة الخدمات المقدمة؛
إجراء جرد مادي دوري وتصمٌم كشوؾ أسبوعٌة للمخزون؛
إعداد مخطط مشترٌات على أساس االحتٌاجات الحقٌقٌة التً تعبر عنها
المصالح المختلفة.
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الصرافة العامة للخزٌنة
أنشئت الصرافة العامة للخزٌنة بموجب المقرر /1398و.م بتارٌخ  24مارس 2009
وهً عبارة عن مركز محاسبً المركزي فً الخزٌنة العامة تخضع لسلطة ومراقبة
المدٌر العام للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة.
وتتمثل مهام الصرافة العامة للخزٌنة فً :
-

تنفٌذ نفقات العمال ولوازم الدولة على المستوى المركزي؛
مراقبة وتسوٌة نفقات مٌزانٌة الدولة والحسابات الخاصة للخزٌنة العامة؛
مراقبة تسٌٌر صنادٌق سلؾ الدولة وتصفٌة عملٌاتها؛
جمٌع المسائل واألمور ذات العالقة بتسوٌة النفقات العامة على المستوى
المركزي وبالتعاون مع المصالح المعنٌة؛

األهداف :
تتمثل األهداؾ المرسومة من خالل استحداث صرافة عامة فً :
 المركزٌة وظٌفة الصراؾ فٌما ٌتعلق بنفقات الدولة؛
 توزٌع شبكات المحاسبٌن األساسٌٌن التابعٌن للدولة؛
 تحسٌن نوعٌة ملفات نفقات الدولة ومن ثم دعم فاعلٌة هذه النفقات.
وألجل إنجاز هذه األهداؾ ،تم اعتماد المإشرات التالٌة كوسائل للمتابعة :





آجال معالجة الملفات؛
جودة الخدمة؛
نسبة التنفٌذ؛
جودة محتوٌات حساب التسٌٌر.

اإلنجازات:
خالل عام  2012تحققت اإلنجازات التالٌة :
 تحدٌث وتطوٌر قاعدة البٌانات لمتابعة تنفٌذ الصفقات العمومٌة؛

- -
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تكوٌن عمال الصرافة فً مجال النظم الجدٌدة التً تخضع لها مسطرة مراقبة
الصفقات العمومٌة؛
مشاركة الصرافة العامة فً مسار إعداد مخطط السٌولة األسبوعً؛
اقتناء تجهٌزات معلوماتٌة ومكاتب لصالح الصرافة العامة؛
تهٌئة سكرتارٌة ومكتب للصراؾ؛
تحسٌن متابعة صنادٌق السلؾ؛
برمجة الدفع وإطالع رواد الخزٌنة على المعلومات الالزمة؛
تحسٌن انسٌاب المعلومات المتعلقة بمعالجة ملفات اإلنفاق؛
مراعاة مخطط السٌولة لدى برمجة تسدٌد النفقات؛
متابعة االستهالك فً كل إدارة بالنسبة إلعتمادات المالٌة المخصصة لعمال
الوزارات؛
توقٌع محضر مع إدارة الرواتب من أجل مبادلة المعلومات والوثائق بشكل
رسمً وقد تقرر تحدٌد اآلجال الخاصة لتسلٌم وعودة الوثائق المتبادلة بٌن
إدارة الرواتب والصرافة العامة للخزٌنة وبموجب هذا االتفاق ٌجب على
المٌزانٌة أن تحٌل إلى الصرافة كل الوثائق التً ٌتعٌن فحصها فً أجل أقصاه
الٌوم الثامن عشر من كل شهر قبل الساعة الرابعة عصرا وبالمقابل تقوم
الصرافة العامة بإعادة هذه الوثائق ٌوم  20من كل شهر كحد أقصى وهو ما
ٌسمح بصرؾ رواتب الموظفٌن ٌوم  25من كل شهر كآخر أجل؛
إعادة تنظٌم استقبال ومعالجة وإحالة الملفات المتعلقة بنفقات العمال إلى حساب
التسٌٌر.
تصمٌم استمارات لرقابة نفقات العمال؛
إنجاز التقرٌر الدوري لنفقات العمال بشكل جزئً؛
استحداث تطبٌقات تسمح بطبع شٌكات الخزٌنة العامة؛
استحداث ملؾ خاص لتسجٌل الشٌكات المرفوضة؛
رقمنة حساب التسٌٌر للسنة المالٌة 2012؛
اقتناء تجهٌزات عصرٌة لصالح حساب التسٌٌر بفضل دعم وكالة التعاون
األلمانً ( GIZخادم متطور 2 ،اسكنٌر ،طابعة واحدة وسائل منقولة لتخزٌن
البٌانات تبلػ طاقتها عدة "تٌرا باٌت")؛
تصنٌؾ ملفات اإلنفاق حسب الباب والفصل؛
إعداد تقرٌر عن نشاط الصرافة العامة للخزٌنة عام 2011؛
إنجاز تقرٌر حول تنفٌذ صنادٌق التسلٌؾ؛
إنجاز تقرٌر فصلً حول تنفٌذ نفقات الوزارات والنفقات المشتركة؛
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 2002فً بعثتٌن إلى الخارج (بعثة إلى
 شاركت الصرافة العامة عام
الكوتدٌفوار فً إطار التعاون الجٌد بٌن المإسستٌن وأما البعثة الثانٌة فقد مثلت
الخزٌنة العامة فً الندوة المنعقدة فً الحمامات بتونس من  14إلى  16نوفمبر
 2012وتوجت زٌارات البعثات بنتائج إٌجابٌة وسمحت بتبادل التجارب بٌن
مورٌتانٌا وبلدان أخرى كما صدرت تقارٌر فً أعقاب الزٌارتٌن؛
 إعداد تقرٌر مفصل حول نشاط الصرافة لعام .2012
معالجة ملفات اإلنفاق
قامت الصرافة العامة عام  2012بمعالجة اإلنفاق على المستوى المركزي حٌث
زادت نسبة الملفات التً عولجت على  %80من مٌزانٌة الدولة.
وهكذا قامت بمراقبة وفحص وتصدٌق حوالً
و 13.371سند باألمر بالصرؾ أي ما مجموعه
 307.725.787.433أوقٌة.

 2500طلب تسوٌة عاجل
 15.871ملؾ وبمبلػ قدره

وكان أجل المعالجة والدفع الذي تقرر إعطاإه للصرافة العامة هو
حٌث تقٌدت به الصرافة العامة باستمرار.

 5أٌام عمل

كما قامت الصرافة برفض  110ملفات إنفاق منها  27طلب تسوٌة عاجل و 73
سند بؤمر بالصرؾ وبمبلػ إجمالً قدره  5.225.237.194,41أوقٌة.
وكانت هذه المرفوضات مصحوبة بمذكرات شرح موجهة إلى اآلمرٌن بالصرؾ
المنتدبٌن كما رافقتها مقترحات بالحلول المناسبة.
نفقات العمال
ٌتبٌن من الكشؾ الخاص بتنفٌذ رواتب الوظٌفة العمومٌة والرواتب األخرى
المسندة إلى الصرافة العامة أنه تم صرؾ  55.734.816.347أوقٌة.
صنادٌق التسلٌف :
 63صندوقا فً الوقت الحالً .وبلؽت
ٌبلػ عدد صنادٌق التسلٌؾ العاملة
اإلعتمادات التً زودت بها هذه الصنادٌق  6.046.706.414أوقٌة أعٌد منها

- -
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 724.182.174أوقٌة وكان الرصٌد اإلجمالً الذي تعٌن على القٌمٌن أن ٌبرروه
هو  5.322.524.240أوقٌة.
الصفقات العمومٌة :
تبرز حالة الصفقات العمومٌة الجارٌة لؽاٌة  31دجمبر  2012ما ٌلً :





المبلػ اإلجمالً األصلً للصفقات الجارٌة بعادل
أوقٌة؛
المبلػ اإلجمالً المحسوم هو  76.429.874.830أوقٌة؛
المبلػ المتبقً من الصفقات هو  74.524.137.663أوقٌة؛
نسبة تنفٌذ الصفقات الجارٌة لعام  2012قدرت ب .%50,6

150.954.012.493

ٌجدر التنوٌه بؤن المصالح التابعة للصرافة العامة قد خصمت مبلػ 139.766.695
أوقٌة لعام  2012على أساس ؼرامات التؤخٌر الناتجة عن عدم التقٌد باآلجال المتفق
علٌها.
عملٌات الوضع تحت التصرف
تشكل عملٌات الدفع بقرارات جانبا مهما وتمثل حوالً ثلث المٌزانٌة .وٌقوم رئٌس
قسم عملٌات الوضع تحت التصرؾ بواسطة تطبٌقات معلوماتٌة بمتابعة مستمرة من
أجل :





مراقبة وتٌرة االستهالك بناء على قرار وحسب كل مإسسة عمومٌة؛
مراقبة التجاوزات المحتملة؛
تفادي اإلزدواجٌة فً القرارات؛
إصدار إحصاءات حول تنفٌذ المٌزانٌة بواسطة قرارات؛

وٌجري حفظ قرارات وضع اإلعتمادات المالٌة تحت تصرؾ جهات اإلنفاق على
مستوى القسم المعنً.
وٌجدر التنوٌه ،وكما تمت اإلشارة إلى ذلك فً تقارٌر الصرافة العامة عامً 2010
و ،2011بؽٌاب أي نوع من الرقابة فٌما ٌتعلق بالمبالػ المدفوعة على أساس قرارات
الدفع الصادرة عن الصرافة حٌث أنها ال تدخل ضمن محاسبة األمالك التً تمسكها
مصالح الخزٌنة العامة.

- -
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كما أن قرارات الوضع تحت التصرؾ تترتب علٌها خسارة كبٌرة للدولة ألن
الضرائب المرتبطة بها ال ٌتم اقتطاعها أو أنها تدفع فً صنادٌق الخزٌنة العامة.
حساب تسٌٌر الصرافة العامة
لقد تمت رقمنة جمٌع ملفات اإلنفاق للسنة المالٌة
والفصل على مستوى حساب التسٌٌر.

 2012وتم حفظها حسب الباب

وٌجري تخزٌن ٌومً لملفات الرقمنة بواسطة قرص صلب خارجً.
مخطط السٌولة :
تشارك الصرافة العامة للخزٌنة بشكل نشط فً إعداد مخطط السٌولة األسبوعً الذي
بدأ العمل به منذ شهر ٌولٌو .2011
وتمثلت مساهمة الصرافة العامة فً خطة السٌولة فً اآلتً :
 تحدٌد جمٌع النفقات األسبوعٌة عبر التفرٌػ بٌن الحواالت الداخلٌة والحواالت
المصرفٌة والخصم؛
 تحدٌد التفوٌضات التً لم تصل بعد إلى الخزٌنة العامة وإن كانت ذات طابع
استعجالً (محاربة الفقر ،األمن) مع الحرص على سدادها فور وصولها إلى
الخزٌنة العامة؛
 التقٌد الصارم بسقؾ الدفع المعلن عنه مسبقا والذي تم اعتماده فً إطار
مخطط السٌولة.
اآلفاق :
فً إطار تحلٌل اآلفاق المستقبلٌة ،اعتمدت الصرافة العامة عددا من المحاور
اإلصالحٌة مثل :





- -

تحسٌن تؤشٌرة الراتب؛
مشروع مقرر ٌتضمن مكونات حساب تسٌٌر المحاسبٌن الرئٌسٌٌن؛
مشروع إعداد دلٌل الصراؾ؛
تحسٌن تسٌٌر صنادٌق التسلٌؾ؛
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 وعد وكالة التعاون األلمانً بوضع خبٌر فً مجال التوثٌق وتسٌٌره تحت
تصرؾ الخزٌنة العامة ولمدة  6أسابٌع.

- -

46

الصرافة الخاصة بالمراكز الالمركزٌة التابعة للدولة
إن صرافة النفقات الالمركزي ة للدولة عبارة عن مركز محاسبً ٌخضع لسلطة
ومراقبة المدٌر العام للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة .وٌعهد إلى هذه الصرافة بما ٌلً :
-

-

اإلسهام فً مسك وإعداد حسابات الدولة والتؤكد من صحة القٌود المحاسبٌة
والحرص على التقٌد باإلجراءات المحاسبٌة للدولة؛
مراقبة وفحص وتصفٌة ووضع تؤشٌرة على العملٌات المحاسبٌة الخاضعة
لسلطتها من طرؾ المحاسبٌن الثانوٌٌن فً الشبكة التً تتبع لها على امتداد
التراب الوطنً؛
تؤطٌر ومتابعة نشاطات شبكة المحاسبٌن الثانوٌٌن التابعٌن للصرافة واإلشراؾ
علٌها؛
جمٌع المسائل والعملٌات ذات العالقة بالنفقات الالمركزٌة للدولة على التراب
الوطنً وبالتعاون مع المصالح المعنٌة.

أ .اإلنجازات:
 .1استغالل المحاسبات  :خالل العام  2012تحقق ما ٌعادل  %99من تحوٌل
المحاسبات ،وتجري معالجة تحوٌالت تمبدؼه .وقد شهد حجم المرفوضات انخفاضا
كبٌرا بالمقارنة مع  2011حٌث بلػ رصٌدها  1.168.517,95أوقٌة (راجع الحساب
 .)4719وٌبٌن المرفق  1حالة معالجة المحاسبات
.2حالة تزوٌد الحسابات  :بلػ مجموع عملٌات التزوٌد  3.860.394.315,00أوقٌة
أي بانخفاض  %39مقارنة مع عام  .2011وٌعزى هذا التراجع إلى تحصٌل عائدات
برنامج أمل  2012داخل البالد (مرفق .)2
ب .اآلفاق :






- -

إعادة نشر جمٌع رإساء المراكز؛
برمجة دورات تكوٌنٌة للمحاسبٌن؛
توفٌر التجهٌزات المعلوماتٌة الضرورٌة للخزانات العامة والمحصلٌات؛
العمل بالبرٌد اإللكترونً فً التواصل مع الشبكة؛
انتشار برمجٌات بٌت المال على أوسع نطاق ممكن .فً الوقت الحالً تقوم
 8مراكز من أصل  45بعرض محاسبتها ٌدوٌا مما ٌتعذر معه استؽاللها

47

بحكم حجم العملٌات وسوء التقٌٌد المحاسبً ،وهذه المراكز هً أوجفت،
كنكوصة ،بابابً ،أمرج ،تجكجة ،تشٌت ،تمبدؼه ،والمجرٌة.
 مراجعة سٌاسة أجور المحاسبٌن باتجاه األعلى؛
 إعادة النظر إلى مخصصات التسٌٌر الممنوحة للمراكز المحاسبٌة.
االحتٌاجات
 تقٌٌم المراكز المحاسبٌة :
نرى أن من الضروري إرسال بعثة تقٌٌم مٌدانً إلى الخزانات الجهوٌة
والمحصلٌات للوقوؾ على أوضاعها وعلى الظروؾ التً تكتنؾ أداء هذه
المصالح لخدماتها.
 التجهٌزات :
ٌفتقر معظم المراكز المحاسبٌة إلى التجهٌزات الضرورٌة ،وعلٌه ٌتعٌن إعداد
دراسة تموٌل لعرضها أمام وزٌر المالٌة .وتتوفر رسائل مكتوبة من طرؾ
هذه المراكز المحاسبٌة لدعم مطالبها.
 دعم المصادر البشرٌة :
ال ٌتوفر العدٌد من المصالح على أكثر من عامل واحد ٌقوم بجمٌع المهام .ولذا
ٌتعٌن توفٌر عمال إضافٌٌن لمسك الصندوق والمحاسبة ومن أجل توزٌع المهام
بما ٌخدم مردودٌة أفضل.

- -
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صرافة المراكز المحاسبٌة الدبلوماسٌة والقنصلٌة
فً إطار خطة عملها لعام  ،2012بذلت صرافة المراكز المحاسبٌة الدبلوماسٌة
والقنصلٌة مزٌدا من الجهود للقٌام بالمهام التالٌة :
.1اإلبالغ باإلعتمادات المالٌة
تم التكفل بهذه اإلبالؼات حٌث إن الصرافة تولً اهتماما كبٌرا إلرسال اإلبالؼات بما
ٌتطابق مع بنود المٌزانٌة .وتم باستمرار التقٌد بدفع المستقطعات (الضرٌبة على
الرواتب ،المعاشات واالشتراك فً صندوق التؤمٌن الصحً) من طرؾ المدٌرٌة
العامة للمٌزانٌة وخصمها من رواتب العمال فً السلك الدبلوماسً والقنصلً.
 .2عملٌات التزوٌد :
تمت عملٌات التزوٌد بشكل فعال تفادٌا ألي تؤخٌر فً دفع رواتب العمال ونفقات
التسٌٌر ذات الطابع اإلستعجالً.
وقد سمح ذلك بتفادي العدٌد من المشاكل (االضطرابات) المتعلقة بعدم تزوٌد الصرافة
باألرصدة منذ إنشاءها.
بلؽت عملٌات التزوٌد لؽاٌة  2012/12/31ما مجموعه  13.238.036.914أوقٌة
منها خسائر مترتبة على الصرؾ األجنبً بمبلػ  2.118.053.379أوقٌة.
وتحرص الصرافة بشكل خاص على :
 متابعة تنفٌذ أوامر التحوٌل إلى البنك المركزي؛ متابعة المرفوضات؛ متابعة الخسائر المترتبة على الصرؾ انطالقا من حساب سوٌفت .Swift .3استغالل المحاسبات :
أشرؾ تحلٌل المحاسبات لعام  2009على االنتهاء وٌجري تصمٌم حسابات تسٌٌر
للمراكز المحاسبٌة.

- -
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بالنسبة لحسابات : 2010
 قامت جمٌع المراكز المحاسبٌة بإرسال حساباتها حٌث ٌجري استؽاللهاومركزتها باستثناء محاسبة قنصلٌة دكار التً تم استالمها على مستوى محكمة
الحسابات.
بالنسبة لحسابات : 2011
 ٌجري استؽاللها ومركزتها إال فً أربعة مراكز قٌد التحلٌل : oبروكسل
 oنٌوٌورك
 oالس بالماس
 oمحاسبة النصؾ الثانً من السنة فً سفارة دكار حٌث تم استالمها لدى
محكمة الحسابات لؽرض التحلٌل.
بالنسبة لعام : 2012
قامت الصرافة باستدعاء المحاسبٌن فً الخارج فً نهاٌة السنة المالٌة بقصد تحلٌل
الحسابات بحضورهم وبحث المالحظات وهو ما ساعد فً تسهٌل معالجة ومركزة
الحسابات التً تم تلقٌها لعام . 2012
وهكذا تم تلقً  37تقرٌر عن حسابات  2012منها  28تقرٌر بتارٌخ : 2012/12/31
 تمت مركزة  31محاسبة ؛ ٌجري استؽالل  6محاسبات.وتطالب الصرافة بإنشاء قسم مكلؾ بالمركزة وبمتابعة المحاسبات للقٌام بهذه المهام
األساسٌة.
وٌقوم قسم حساب التسٌٌر بانتظام بتحلٌل المحاسبات التً تم تلقٌها بفضل االستمارات
التالٌة :
 استمارة لمتابعة اإلعتمادات المتوفرة حسب المركز واالستقطاع والمحاسبة؛ استمارة عن حالة النفقات ربع السنوٌة؛. -استمارة حول الحالة العامة لمركزٌة التسٌٌر.

- -
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مصلحة المعلومات واالستعالمات ومكتب النظام
تكلؾ مصلحة المعلومات واالستعالمات ومكتب النظام بما ٌلً :







استقبال المواطنٌن وتزوٌدهم بالمعلومات والبٌانات والتوجٌهات؛
اإلشراؾ على عملٌات إلصاق اإلعالنات واإلشعارات الخاصة بالجمهور
وبالعمال؛
الحرص على أداء المهمة المتعلقة باالتصال مع الجمهور؛
ضمان استقبال وإرسال وتسجٌل البرٌد؛
ضمان توزٌع ومتابعة البرٌد؛
ضمان متابعة دورات نقل البرٌد؛
وتضم المصلحة ثالثة أقسام :

 قسم المعلومات واالستعالمات؛ قسم مكتب النظام؛ قسم السكرتارٌا.اإلنجازات :
-

استقبال وإعالم رواد الخزٌنة العامة؛
استقبال البرٌد؛
استقبال تفوٌضات رشاد؛
توزٌع البرٌد؛
منع الدخول على البائعٌن والمتسولٌن؛
االستشارات ومساعدة رواد الخزٌنة العامة؛
حفظ ملفات التفوٌضات حسب تارٌخ الورود.

األنشطة المبرمجة :
 وضع نظام لإلنصات عبر إنشاء مركز اتصال إلعالم رواد اإلدارة العامةللخزٌنة والمحاسبة العمومٌة.
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 IIIالوسائل
 .1المصادر البشرٌة
لؽاٌة تارٌخ إعداد هذا التقرٌر ،كان عدد العاملٌن فً اإلدارة العامة للخزٌنة
والمحاسبة العمومٌة على النحو التالً :
العدد

الرتب
اإلدارٌون واألطر
مفتشو الخزٌنة العامة
مراقبو الخزٌنة وأشباههم
عمال التنفٌذ و أشباههم
المجموع

37
88
64
269
458

 .2الوسائل المالٌة
ٌتبٌن أن مستوى االعتمادات المالٌة المخصصة لإلدارة العامة للخزٌنة ال ٌر قى إلى
احتٌاجات اإلدارة كما ال ٌسمح بإنجاز جمٌع األهداؾ المرسومة.
 .3األثاث المكتبً والتجهٌزات المعلوماتٌة
بدأ تنفٌذ برنامج تشٌٌد بناٌات المصالح الخارجٌة خالل عام
اإلطار توسٌع محصلٌة مٌناء نواكشوط المستقل.

 ،2012وٌدرج فً هذا

وشكل تطوٌر التجهٌزات المعلوماتٌة لمصالح الخزٌنة إحدى أولوٌات اإلدارة لتحسٌن
جودة الخدمات المقدمة إلى الرواد وزٌادة اإلنتاجٌة .وكانت التجهٌزات المعلوماتٌة
موضوع صفقة كبٌرة استهدفت تعزٌز المعدات الموجودة على مستوى الخزٌنة
العامة.
ولؽاٌة إعداد هذا التقرٌر كانت التجهٌزات المعلوماتٌة والفاكس والتصوٌر واألثاث
المكتبً فً اإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة على النحو الذي ٌبرزه الجدول
التالً :
الكوٍة

البٍبى
جهاز كوثيىذر

غير صالح /11صالح 137

طاتعاخ

غير صالح /12و صالح93

- -
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خىادم

8

هثثد كهرتائي

غير صالح  /3و صالحح 23

هنظن كهرتائي

غير صالح /16و صالح 93

فاكس

غير صالح /3و صالح 2

جهاز ذصىير

26

سكانير

12

هكيف

76

هرافق صحيح

 6هرافق صحيح عوىهيح /هرافق صحيح داخليح 15

هكاذة

183
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التكوٌن
تولً اإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة اهتماما خاصا بتكوٌن عمالها بحٌث
تمكنهم من تحدٌث معارفهم للمحافظة على سمعة عمالة تتمٌز بطابعها الشبابً
والنزاهة والكفاءة والدٌنامٌكٌة مع وضع تجربتها فً مصلحة البالد.
وهكذا تم تنظٌم عدد من الدورات التكوٌنٌة خالل عام : 2012
 تكوٌن عدد من األطر حول المدونة الجدٌدة للصفقات (المركز اإلفرٌقًللتنمٌة)؛
 تكوٌن عدد من األطر فً مجال محاسبة العقارات (المركز اإلفرٌقً للتنمٌة)؛ تكوٌن سرٌع فً اللؽات العربٌة والفرنسٌة واإلنكلٌزٌة لصالح  20عامال فًمعهد التسٌٌر ()IMA؛
 التكوٌن فً مجال المعلوماتٌة لصالح  5أطر فً الثانوٌة التجارٌة؛ -المشاركة فً عدد من اللقاءات والدورات التكوٌنٌة خارج البالد.
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