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تمهٌد
ٌعهد إلى المدٌرٌة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة بضمان تنفٌذ نفقات الدولة على المستوٌٌن
المركزي والالمركزي وقٌد 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 حسابات صندوق الودائع واألمانات.



مسك صندوق المعاشات والمجموعات المحلٌة والمإسسات العمومٌة والخواص؛



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 المجموعات المحلٌة وبتسٌٌر سٌولة الدولة ومسك حسابات صندوق
الودائع واألمانات.
وفً عام  2002أصبحت المدٌرٌة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة مزودة بنظامها المحاسبً
اآللً الخاص الذي ٌطلق علٌه "بٌت المال".
واعتبارا من ابرٌل  2002قامت بوضع شبكتها المحاسبٌة بصفة نهائٌة ثم أنجزت بعد ذلك عددا
من اإلصالحات كان أهمها:





صٌرفة جمٌع العملٌات المالٌة للدولة (شٌك مصرفً مضمون مقابل أي عملٌة دفع تفوق
 000.000أوقٌة ،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؛
إنشاء ثالث صرافات عام  2002بهدؾ دعم المركزٌة وظٌفة المحاسب الرئٌسً للدولة؛
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إنشاء حساب لمتابعة التصفٌات الجمركٌة من أجل توضٌح الوضعٌة بٌن الخزٌنة العامة
والجمارك؛
إقامة صندوق للودائع والتنمٌة لتعوٌض النقص فً إمكانٌة تموٌل التنمٌة فً البالد من
طرؾ البنوك الخصوصٌة؛ وتؤتى موارد هذا الصندوق أساسا من الودائع العمومٌة؛
مراجعة الهٌكل التنظٌمً للخزٌنة العامة لتحسٌن نظامها الداخلً وضمان توزٌع أفضل
للمهام المسندة إلى اإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة؛
العمل باستمارات جدٌدة لمخالصات مإمنة وهو ما كان من األسباب الرئٌسٌة لزٌادة
اإلٌرادات التً لوحظت عام 2000؛
إعداد مخطط سٌولة أسبوعً وشهري وربع سنوي 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؛
العمل بحساب وحٌد للخزٌنة العمومٌة منذ أكتوبر  .2000وتجسد هذا اإلجراء بإقفال
جمٌع الحسابات الفرعٌة للجذر  020التابع للخزٌنة وتحوٌل أرصدة هذه الحسابات إلى
الحساب الجاري الذي أصبح ٌعرؾ باسم "الحساب الوحٌد للخزٌنة العمومٌة".
المقاصة الٌومٌة لشٌكات الخزٌنة لدى البنك المركزي تسهٌال للتعامالت المالٌة
للمإسسات العمومٌة وؼٌرها من البنٌات المشابهة؛
تنفٌذ منظومة للربط بٌن الخزٌنة العمومٌة والبنك المركزي (وهو ما ٌسمح آلٌا بنقل
البٌانات الرقمٌة وإنتاج كشؾ ٌومً للمعامالت المصرفٌة.
وضع قاعدة بٌانات بعمال المإسسات العمومٌة وهو ما ٌسمح بإخضاع رواتب هذه
المإسسات للسٌطرة والتحكم؛
إٌواء قاعدة البٌانات المحاسبٌة فً برمجٌات  Linuxوهو ما ٌضمن المزٌد من األمان
والسرعة؛
إعداد وتنفٌذ قاعدة بٌانات بالنصوص القانونٌة من  0290إلى مارس 2002؛
اقتناء تجهٌزات لتحدٌث النصوص القانونٌة؛
دراسة الربط اآللً بمنظومة المدٌرٌة العامة للضرائب ،قٌد اإلنجاز؛
المتابعة أوال بؤول 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 آلً 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 وتشؽٌل برمجٌات لمسك محاسبة البلدٌات من طرؾ المحصلٌن البلدٌٌن على
مستوى بلدٌات نواكشوط والمدٌرٌات الجهوٌة للخزٌنة؛
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تجهٌز الخزانات الجهوٌة بالمعلوماتٌة؛
تجهٌز جمٌع محصلٌات نواكشوط بتجهٌزات معلوماتٌة؛
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؛
وضع قاعدة بٌانات لعمال البلدٌات للسماح بمراقبة الرواتب فً هذه البلدٌات؛
بعثة تقودها خبٌرة ألمانٌة بهدؾ إعداد دلٌل للتوثٌق لصالح الخزٌنة العامة؛
إصدار قوانٌن التسوٌة ألعوام  2002ـ  2002ـ  2002المصادقة على مشروع المراجعة
الشاملة للنظام العام للمحاسبة العمومٌة (الوثٌقة جاهزة اآلن)؛
إصدارات شهرٌة بمدفوعات أهم الفاعلٌن المنجمٌٌن على موقع الخزٌنة العامة؛
نشر جدول العملٌات المالٌة للدولة ،الحالة الشهرٌة للسٌولة ،والتقارٌر المتعلقة بالنفط
والعملٌات المالٌة للدولة على الشبكة؛
متابعة شٌكات الخزٌنة العامة انطالقا من مرحلة التصدٌق وحتى الدفع (رقم شٌك البنك
المركزي وتارٌخ التنفٌذ) على الشبكة وأوال بؤول انطالقا من موقع الخزٌنة العامة؛
مراجعة كشوؾ رواتب المستفٌدٌن من المعاشات على موقع الخزٌنة العامة؛
المتابعة الٌومٌة لتنفٌذ المٌزانٌة بالنسبة لنفقات قانون المالٌة ولكل وزارة ومدٌرٌة وحسب
الطبٌعة االقتصادٌة للتنفٌذ وذلك عبر موقع الخزٌنة العامة؛
المتابعة أوال بؤول لتفوٌضات المٌزانٌة الصادرة عن برمجٌات "رشاد" وذلك انطالقا من
مكتب برٌد الخزٌنة العامة ولؽاٌة الدفع (رقم شٌك البنك المركزي وتارٌخ التنفٌذ بواسطة
موقع الخزٌنة العامة)؛
تحدٌث تبوٌب المستندات التبرٌرٌة لنفقات الدولة (الوثٌقة النهائٌة جاهزة اآلن)؛
إصدار قوانٌن التسوٌة ألعوام  2000ـ  2000ـ ( 2002جاري)؛

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 الستقبالهم كما صدرت تعلٌمات لتزوٌدهم بالمعلومات واالستماع إلٌهم
ومساعدتهم وتوجٌههم.
وقد حرصت الخزٌنة العامة على نشر البٌانات والتقارٌر باللؽتٌن العربٌة والفرنسٌة فً الموقع
الخاص بها  www.tresor.mrوتعلقت اإلصدارات بـ :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.
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وٌهدؾ التقرٌر الحالً إلى تسلٌط الضوء على األعمال المنجزة والنتائج التً حققتها المدٌرٌة
العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة خالل عام  2000وعلى اآلفاق للعام .2002
وقبل إبراز حصٌلة نشاطات المدٌرٌة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة ( ،)2نتطرق إلى
اإلطار الهٌكلً ( )0الذي أنجزت فٌه النشاطات وإلى الوسائل المستخدمة للقٌام بهذه النشاطات
( )0وأخٌرا إلى الدورات التكوٌنٌة التً استفاد منها العمال للتكٌؾ مع المحٌط الجدٌد (.)2
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-I

الهٌاكل

 .0تنظٌم 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 ()0
الدوائر المحاسبٌة الوزارٌة

وتتبع لإلدارة العامة الهٌاكل التالٌة :



مصلحة المعلومات واالستعالمات ومكتب النظام؛
محصلٌات نواكشوط التابعة لإلدارة العامة.

تضم إدارة المركزة المحاسبٌة أربع مصالح :مصلحة المركزة ،مصلحة المحاسبة ،مصلحة
التحصٌل و مصلحة تقدٌم حسابات الدولة.
وتضم إدارة تسٌٌر السٌولة أربع مصالح :مصلحة تسٌٌر السٌولة ،مصلحة تسٌٌر الدٌون،
مصلحة ودائع الخزٌنة ومصلحة الصندوق المركزي.
وتضم إدارة الدراسات ونظام المعلومات  0مصالح :مصلحة اإلصالح المحاسبً ،مصلحة نظام
المعلومات ومصلحة الدراسات واإلحصاءات.
أما إدارة المالٌة المحلٌة فتضم مصلحتٌن :مصلحة اإلحصاءات البلدٌة وتكوٌن المحصلٌن
البلدٌٌن ومصلحة فحص حسابات تسٌٌر المحصلٌن البلدٌٌن وجودة المحاسبة.
وتضم إدارة المصادر البشرٌة والوسائل العامة مصلحتٌن :مصلحة المصادر البشرٌة ومصلحة
الوسائل العامة.
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وتضم إدارة التدقٌق والرقابة الداخلٌة  01مدقق برتبة رئٌس مصلحة و  01مفتش تدقٌق وهم
برتبة رئٌس قسم.
أما الصرافة العامة للخزٌنة فتضم خمس 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  010مركز محاسبً ٌتوزعون كما ٌلً 02 :خزٌنة جهوٌة10 ،
محصلٌة و 28مركزا محاسبٌا دبلوماسٌا.
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-II

األنشطة

إدارة مركزة المحاسبة
تقوم إدارة مركزة المحاسبة بمركزة جمٌع أنواع الحسابات وتحصٌل اإلٌرادات ؼٌر الضرٌبٌة
وتعد أهم الكشوؾ المالٌة للدولة بما فٌها قانون التسوٌة ،وتضم أربع مصالح نورد فٌما ٌلً أهم
نشاطاتها:
 .0مصلحة المحاسبة
ٌعهد إلٌها بمعالجة العملٌات الحسابٌة الجارٌة وإرسال األموال ،والتكفل بمرفوضات البنوك
وتسوٌتها ،واستؽالل كشؾ الحساب الوحٌد للخزٌنة العامة لدى البنك المركزي وتضم أربعة
أقسام:
أ .قسم المرفوضات المصرفٌة الحساب رقم :4634
ٌقوم القسم ٌومٌا بالتكفل ضمن "بٌت المال" بالمرفوضات المالحظة وبدفعها عندما تكون
الشروط متوفرة (إكمال الملؾ وبراءة الذمة) وخالل عام  2000قام القسم بمعالجة  0012حالة
تم تسدٌد  200منها أما الباقً فنورده كاآلتً:
 مرفوضات الحساب 42212تتعلق هذه المرفوضات بالحاالت على مستوى البنك المورٌتانً للتجارة الدولٌة وبلؽت فً
مجملها  29.222.210أوقٌة وتمثل  0900متقاعد بناء على طلب أمٌن الخزٌنة العام بالنسبة
لألشخاص الذٌن لم ٌسحبوا قط أٌة مبالػ من حساباتهم المفتوحة من قبل الدولة خالل عام .2002
وٌتم حل مشاكل هذه الملفات فور تقدٌم إفادة صادرة عن رئٌس مصلحة المعاشات باإلدارة العامة
للمٌزانٌة تثبت حضورهم الجسدي أو بعد تقدٌم طلب بدفع المعاش ٌوقعه مدٌر الرواتب
والمعاشات.
وتم دفع المبالػ الخاصة بثالثة ملفات خالل هذه الفترة وفقا لإلجراءات المشار إلٌها سابقا وبمبلػ
إجمالً قدره  021.022أوقٌة.
ب .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 السنة
المالٌة المنصرمة ،استطاع القسم قبض ما مجموعه  021.202.122.919,20أوقٌة موزعة
كاآلتً:

11

شٌكات مقبوضة
كمبٌاالت مقبوضة

 309 964 755 193,83أوقٌة
 15 837 839 463,00أوقٌة

ج .قسم متابعة الرواتب المجمعة :حساب :43111
أنشئ هذا الحساب فً شهر مارس  2002إلجراء تسوٌات خاصة ودفع رواتب العمال ؼٌر
الدائمٌن للدولة.
وخالل عام  2000قام القسم بمعالجة  202ملؾ (عبارة عن أوامر صادرة من طرؾ مختلؾ
اآلمرٌن بالصرؾ على الحساب  .22001وبعد فحص توفر اإلعتمادات المالٌة وتفوٌضات
الصرؾ والقوائم المرفقة ،تم إصدار  202أمر بالدفع.
د .قسم األرشٌف
ٌتولى هذا القسم تصنٌؾ وحفظ جمٌع الملفات المحالة إلٌه من طرؾ مختلؾ مصالح اإلدارة
ومصلحة ودائع األموال ،ومصلحة المركزة ومصلحة المحاسبة ومصلحة الصندوق المركزي.
وعلى هذا األساس قام القسم خالل السنة المنصرمة بحفظ أوامر الدفع (الحسابات ،2922
 )20000 ،22001وشٌكات الخزٌنة وإشعارات بؤرصدة دائنة ومدٌنة من البنك المركزي أو
الحساب الجاري للبرٌد وكشؾ الحساب الجاري للخزٌنة لدى البنك المركزي أو البرٌد
واستمارات جماعٌة .وٌتم التصنٌؾ والحفظ تبعا للحساب .وتدخلت المصلحة كذلك بتوفٌر
المستندات التً طلبت منها.
 .3مصلحة التحصٌل
تضم المصلحة ثالثة أقسام:
 قسم اإلٌرادات المختلفة؛
 قسم محصلٌات اإلٌرادات؛
 قسم االعتراضات.
أ .قسم اإلٌرادات المختلفة
تمحور نشاط القسم خالل عام  2000حول النقاط التالٌة:
 االئتمانات الضرٌبٌة :عالج القسم محاسبٌا  0212ملفا بمبلػ إجمالً قدره
 00.229.222.202أوقٌة.
 ولمتابعة تنفٌذ هذه االئتمانات قامت إدارة المركزة بالتعاون مع القسم المكلؾ بالتطبٌقات
المعلوماتٌة بوضع منظومة تسمح بتسٌٌر هذه االعتمادات المالٌة خارج المحاسبة .ومن
شؤن هذا أن ٌسمح بمتابعة منتظمة للتكفل بها وبتفادي التجاوزات المحتملة
 ملفات الخضوع العتمادات الحقوق واعتمادات استالم البضائع :بلػ عدد الملفات التً
عولجت  12ملفا بمبلػ قدره  01.214.111.111أوقٌة موزعة على النحو التالً:
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 22 ملؾ اعتمادات حقوق بمبلػ  0.012.111.111أوقٌة؛
 02 ملؾ اعتمادات سحب البضاعة بمبلػ  3.610.111.111أوقٌة؛
تحصٌل اإلٌرادات المتأتٌة من النقد على سفن الموانئ و  :FAIDكان المبلػ المتحصل
علٌه هو  148.032.180أوقٌة؛
المساهمة فً دعم شركة النقل العمومً :المبلػ المحصل علٌه هو 663.166.006
أوقٌة؛
اٌرادات تم تحصٌلها من شركات االتصال (ماتل ،مورٌتل ،شنقٌتل) :المبلػ اإلجمالً
 6.181.611.481أوقٌة موزعة كاآلتً :
 ماتل مورٌتل -شنقٌتل



 1 117 530 286أوقٌة
 3 838 377 729أوقٌة
 1 124 697 470أوقٌة

تحصٌل مقسوم األرباح المحصلة عام  :3102المبلػ اإلجمالً هو 46.881.666.061
أوقٌة موزعة كاآلتً:
 935 142 204أوقٌة
مٌناء نواكشوط المستقل  /الصداقة
مورٌتل
 4 513 078 716أوقٌة
البنك المركزي
 7 000 000 000أوقٌة
الشركو الوطنٌة للصناعة والمناجم أسنٌم  37 251 872 607أوقٌة
شركة سوماؼاز
 60 300 000أوقٌة
الشركة المورٌتانٌة لتسوٌق األسماك
 120 302 663أوقٌة

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
 0.311.641.640224أوقٌة (ضرٌبة جزافٌة ،ضرٌبة القٌمة المضافة ،ؼرامات).
وٌقوم القسم كذلك بمعالجة الملفات بتسلٌم اإلفادات الضرٌبٌة وكان عددها  666خالل الفترة.
ج .قسم محصلٌات اإلٌرادات
قام القسم بفرز ومركزة محاسبة محصلٌات اإلٌرادات المتخصصة وقام كذلك بالتكفل بالشٌكات
والكمبٌاالت التً أرسلتها هذه المراكز.
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وتجري مركزة مكاتب المحاسبة فً الجمارك بنواكشوط كل أسبوع أما محصلٌات روصو
ونواذٌبو ،فتجري مركزتها فً نهاٌة كل شهر .وبلؽت اإلٌرادات التً عالجها القسم
 021.660.046.032أوقٌة .وتتوزع اإلٌرادات المختلفة بحسب مركز التحصٌل كاآلتً :
المركز
العقارات
التقاعد
وزارة الداخلٌة والالمركزٌة
محصلٌة وزارة التجهٌز والنقل
مكتب جمارك مدٌنة نواكشوط
جمارك روصو
جمارك نواذٌبو
المٌناء
قصر العدل
المجموع

المبلغ أوقٌة
12 247 963 536
1 188 364 727
490 480 000
640 818 800
6 535 211 960
1 503 335 721
28 315 579 638
84 815 423 404
253 971 937
135 991 149 723

 .2مصلحة مركزة المحاسبة
ٌتمثل دور هذه المصلحة أساسا فً مركزة جمٌع القٌود المحاسبٌة بواسطة برمجٌات "بٌت
المال" وذلك بعد القٌام بعملٌات الفحص المؤلوفة .وترد القٌود المحاسبٌة التً تؤتً على شكل
مجموعات من مختلؾ المصالح المحاسبٌة والشبكات التابعة للخزٌنة العامة (المحصلٌات،
الخزانات الجهوٌة ،السفارات).
وتتولى مصلحة المركزة مسك محاسبة المحصلٌن البلدٌٌن وتسوٌة الرواتب المجمعة
والمرفوضات المصرفٌة وإعداد افادات إٌرادات الصٌد وتنفٌذ رسائل سلؾ االعتمادات التً
ترخصها المٌزانٌة .وفضال عن ذلك تقوم بالمهام التالٌة :






كشؾ مقارنة بٌن حسابات الخزٌنة العامة والبنك المركزي؛
تقرٌر حول االلتزامات المضمونة؛
كشؾ حساب الصندوق الوطنً للعائدات النفطٌة؛
كشؾ المقبوضات؛
كشؾ جاري أذونات الخزٌنة؛

وتتؤلؾ المصلحة من أربعة أقسام هً :قسم المركزة ،قسم التسوٌات ،قسم الوكاالت ،قسم حساب
تسٌٌر أمٌن الخزٌنة العام.
أ .قسم المركزة :
قام القسم بمركزة  2.002مجموعة من القٌود المحاسبٌة كما هو مبٌن أدناه:
 مراكز محاسبٌة تمت مركزتها فً الداخل (محصلٌات ،خزٌنة جهوٌة)  090مجموعة
لؽاٌة  00دجمبر  2000أي بنسبة %2؛
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مراكز محاسبٌة تمت مركزتها فً الخارج (مراكز دبلوماسٌة) 022 :مجموعة أي نسبة
%2؛
بالنسبة للمجموعات المركزٌة ،بلػ عددها  0.199أي بنسبة .%22

ب .قسم التسوٌات
ٌقوم القسم بسداد بعض النفقات وٌتكفل أٌضا بتسجٌل القٌود المحاسبٌة وبإعداد شٌكات البنك
المركزي وشٌكات البرٌد.
وخالل عام  2000قام قسم التسوٌة بإنفاق ما مجموعه  20.222.222.190,12أوقٌة.
ج .قسم الوكاالت :
تتولى معالجة محاسبة المحصلٌن البلدٌٌن فً نواكشوط ومتابعة حركة األموال بٌن الخزٌنة
العامة والمحصلٌن البلدٌٌن فً نواكشوط.
وبلؽت التموٌنات لعام  2000ما مجموعه  100.661.861203أوقٌة موزعة كاآلتً:
المبلغ أوقٌة

المراكز
محصلٌة تٌارت
محصلٌة لكصر
محصلٌة السبخة
محصلٌة تفرغ زٌنه
محصلٌة المٌناء
محصلٌة عرفات
محصلٌة الرٌاض
محصلٌة دار النعٌم
محصلٌة توجنٌن
المجموع

49 638 703,22
47 811 122,45
65 447 262,23
47 400 220,52
83 320 707,66
95 681 810,48
65 437 361,13
65 349 941,56
57 878 735,87
577 965 865,12

د .قسم حساب تسٌٌر أمٌن الخزٌنة العام
لم ٌباشر هذا القسم عمله رؼم الدراسة التً طالبت بإعدادها المدٌرٌة العامة .ومن المقرر أن
ٌباشر عمله عام .2002
 .4مصلحة تقدٌم حسابات الدولة
ٌعهد إلى مصلحة تقدٌم حسابات الدولة بتصمٌم قانون التسوٌة وجمٌع الكشوؾ المالٌة والمحاسبٌة
التً ٌتطلبها هذا العمل .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 .ؼٌر أن المدٌرٌة العامة تقوم بعمل جٌد فً مجال صٌاؼة قوانٌن التسوٌة ما بٌن
 2002-2009وهو أمر ال ٌستهان به.
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وقد تؤخرت اإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة لعدة سنوات فً مجال إعداد مختلؾ
مشارٌع قوانٌن التسوٌة .واستطاعت أن تعد جمٌع مشارٌع قوانٌن التسوٌة لؽاٌة  2002بفضل
روح التسٌٌر العالٌة لمدٌرها العام .وسٌإدي بدء العمل الفعلً لهذه المصلحة إلى التكفل التام بهذا
العمل وإلى تحسٌن جودته:
 إعداد قوانٌن التسوٌة وفقا للقواعد والمواصفات الدولٌة؛ التحضٌر السنوي لجمٌع الكشوؾ المالٌة الضرورٌة؛ التحضٌر الشهري وربع السنوي والسنوي للكشوؾ المالٌة والمحاسبٌة للدولة.األنشطة المبرمجة:
مما ال شك فٌه أن اإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة بذلت جهودا كبٌرة لتحسٌن جودة
التسٌٌر المحاسبً .وفً هذا اإلطار أصدرت اإلدارة العامة تعلٌماتها بانتظام لتحسٌن جودة
التسٌٌر وفً نفس الوقت لتسرٌع معالجة الملفات استجابة لطلبات الجمهور .وٌستدعً تحسٌن
وتنفٌذ مجمل أنشطة إدارة مركزة المحاسبة العمل بمنظومة متناسقة ومراعاة األنشطة التالٌة:
 إحالة الوثائق المحاسبٌة (مجموعات) دون تؤخٌر وأول بؤول للسماح بالمركزة فً اآلجالالمطلوبة (الساعة  0ظهرا)؛
 تالفً التؤخٌر الكبٌر الناتج عن بطئ المعالجة المركزٌة لمحاسبات المركز المحاسبٌةالخارجٌة وبدرجة أقل المراكز فً الداخل؛
 التوثٌق المادي و الرقمً للوثائق المحاسبٌة من أجل التكفل على نحو أفضل بالمستنداتالمحاسبٌة وتسٌٌر أكبر قدر ممكن من الوثائق الواردة إلى الخزٌنة العامة؛
 تسهٌال لحفظ الوثائق على مستوى قسم األرشٌؾٌ ،تعٌن حصول مختلؾ المصالح علىالتجهٌزات الضرورٌة (دوالٌب) لٌتسنى حفظ الوثائق مإقتا رٌثما ٌتم نقلها إلى القسم
المعنً .ولهذا الؽرض ٌجب ترتٌب قاعة األرشٌؾ التً تستخدم فً نفس الوقت كمكتب
ٌعمل فٌه رئٌس القسم؛
 ضمان التنسٌق على أحسن وجه مع مصالح الخزٌنة العامة األخرى فً مجال االتصالوالجواب الفوري على طلبات مصلحة المركزة نظرا إلى العدد الهائل من طلبات إلؽاء
مجموعات المستندات التً سبقت مركزتها ونظرا إلى األخطار المرتبطة بترتٌب شٌكات
الخزٌنة؛
 ألؼراض تحصٌل اإلٌرادات ؼٌر الضرٌبٌة ٌتعٌن إدخال ترتٌبات جدٌدة فً اإلصالحالمحاسبً الجدٌد بما ٌتٌح تحصٌل هذه اإلٌرادات عن طرٌق تطبٌق نفس اإلجراءات
المتعلقة باإلٌرادات الضرٌبٌة؛
 تنظٌم دورات تكوٌن فً برمجٌات بٌت المال والمعلوماتٌة لصالح موظفً اإلدارة؛ فٌما ٌتعلق بمصلحة تقدٌم حسابات الدولة ٌتعٌن إعادة تؤهٌله تحسبا لتصفٌة حسابات الدولةالمتعلقة بقوانٌن التسوٌة التً ٌجب إصدارها.
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إدارة تسٌٌر السٌولة
تمتعت سٌولة الدولة خالل عام  2000بوضعٌة جٌدة تمثلت فً قدرتها على المحافظة على درجة
كافٌة من السٌولة بما ٌسمح بشكل دائم بوفاء الدولة بالتزاماتها .وٌعود هذا الوضع المالً إلى
أهمٌة التدفقات التً تم قبضها من جهة وإلى السٌطرة على وتٌرة عملٌات السحب من جهة
أخرى .كما أن رصٌد السٌولة الذي تحقق خالل العام سجل فائضا كبٌرا لؽاٌة  00دجمبر .2000
وتبعا لذلك سجل جاري أذونات الخزٌنة الذي لوحظ بتارٌخ  00دجمبر  2002هبوطا معتبرا
خالل عام .2000
وحرصا منها على تحسٌن تسٌٌر السٌولة بادرت إدارتنا بصورة منتظمة بإصدار وتحدٌث خطة
السٌولة وعملت على اإلبقاء على مبدإ وحدة الصندوق والتقٌد به عبر الحساب الوحٌد للخزٌنة
العامة لدى البنك المركزي .و إلى جانب ذلك تم العمل على ربط منظومة الخزٌنة العامة بالبنك
المركزي وهو ما سمح بإصدار كشوؾ مقارنة ٌومٌة للحساب الوحٌد للخزٌنة وتفعٌله.
وبفضل دٌنامٌكٌة عمالنا الذٌن ٌحرصون على جودة المقدمة إلى الرواد فقد تم التقٌد بآجال
معالجة شٌكات الخزٌنة (معالجة الشٌك فً أقل من  22ساعة) وأدى ذلك إلى تفادي اإلختالالت
التً من شؤنها عند اإلقتضاء أن تفضً إلى تفشً مسلكٌات سٌئة داخل المدٌرٌة العام للخزٌنة
والمحاسبة العمومٌة.
من جهة أخرى قامت إدارة تسٌٌر السٌولة بجمع البٌانات والمعلومات المتعلقة بالمدٌونٌة
(اتفاقٌات ،سحب وخطابات المطالبات) لتحسٌن تسٌٌر المدٌونٌة العامة ومتابعة األوضاع
الشهرٌة التً تحدد أقساط الدفع.
وفً إطار هذا التقرٌر ،سنقوم بتحدٌد مهام اإلدارة وكل مصالحها قبل أن نتطرق إلى اإلنجازات
واآلفاق المستقبلٌة.
المهام
أنشئت إدارة تسٌٌر السٌولة بموجب المرسوم رقم  2000-002المتضمن هٌكلة وزارة المالٌة.
وٌعهد إلٌها بما ٌلً:





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

تضم إدارة تسٌٌر السٌولة أربعة مصالح:
 مصلحة تسٌٌر السٌولة.
 مصلحة تسٌٌر المدٌونٌة.
 مصلحة الودائع فً الخزٌنة.
 مصلحة الصندوق المركزي.
 .0مصلحة 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.
النشاطات واالنجازات

أ .إعداد خطة السٌولة:
خطة السٌولة هً أداة للتوجٌه تستخدم بقصد وضع بٌانات ٌعتمد علٌها تحت تصرؾ الخزٌنة
العامة بحٌث لم تعد تكتفً بتسٌٌر سالب لخزٌنة الدولة وتحدٌد سقؾ الدفعات المرخص بها وفقا
لما هو متاح وإنما تقوم بدال من ذلك وفضال عن ضبط وتٌرة االلتزام بالنفقات بالسهر على تنفٌذ
المٌزانٌة بشكل سلس عبر برمجة مستوٌات اللجوء إلى إصدار أذونات الخزٌنة لتموٌل عجز
السٌولة على أن ٌتم كل ذلك فً حدود ال تإثر سلبا على المإشرات االقتصادٌة للبالد.
وخالل تنفٌذ المٌزانٌة ٌجب أن ٌقام بشكل منتظم بتحدٌد خطة السٌولة التقدٌرٌة بإدخال معلومات
تتعلق باإلنجازات التً تإثر على طبٌعة عملٌات اإلٌرادات واإلنفاق .وٌجب أن تكون خطة
السٌولة التً تواكب تنفٌذ المٌزانٌة موضوع متابعة منتظمة للسماح بإدخال التصوٌبات المالئمة.
وٌقام بهذا التحدٌث شهرٌا لتتسنى متابعة تنفٌذ المٌزانٌة.
وفً هذا اإلطار قامت مصلحة تسٌٌر السٌولة بإعداد خطط السٌولة التالٌة:
 إعداد خطة السٌولة التقدٌرٌة الشهرٌة لعام 2000؛18

 إعداد خطة سٌولة ربع سنوٌة انزالقٌة؛ إعداد خطة سٌولة أسبوعٌة مقرونة بمالحظات تشرح الفروق بٌن التقدٌرات واإلنجازاتفٌما ٌتعلق باإلٌرادات والنفقات؛
ب .عملٌات السٌولة
تمٌز عام  2000كذلك بفائض فً السٌولة قدره  22.00ملٌار أوقٌة مقابل عجز بمبلػ 02.92
ملٌار أوقٌة عام .2002
وٌمثل هذا الرصٌد الفارق بٌن اإلٌرادات (خارج إٌرادات النفط) التً بلؽت  222ملٌار أوقٌة
مقابل تقدٌرات بمبلػ  222ملٌار أوقٌة أي بنسبة تنفٌذ  %002وبٌن النفقات (خارج النفقات
الممولة خارجٌا بما فٌها األعباء وسداد المدٌونٌة العامة) التً بلؽت  200ملٌار أوقٌة مقابل
تقدٌرات بمبلػ  022ملٌار أوقٌة أي بنسبة تنفٌذ .%000
كما أن بند التموٌل (قبل التموٌل بواسطة أذونات الخزٌنة والصندوق الوطنً للعائدات النفطٌة)
سجل معدال شهرٌا قدره  20.02ملٌار أوقٌة وكان رصٌده  0.22ملٌار أوقٌة بتارٌخ  00دٌسمبر
.2000
األرقام األساسٌة لعام 3102
 انخفاض مستحقات أذونات
 إجمالً المستحقات بتارٌخ  20دٌسمبر :3102

 16 250ملٌون أوقٌة
 68 497ملٌون أوقٌة

 إصدارات على المدى المتوسط والبعٌد
 معدل رصٌد الحساب الوحٌد للخزٌنة فً نهاٌة كل األسبوع

 416.106ملٌون أوقٌة
 00.030ملٌون أوقٌة

 احتٌاجات أو فائض السٌولة
تمثل االحتٌاجات إلى السٌولة أو فوائضها مجموع الرصٌد قبل التموٌل وأثناء التموٌل .وتبرز
مبلؽا قدره  29.12ملٌار أوقٌة بتارٌخ ٌ 00ناٌر  2000وسٌرتفع هذا المبلػ لٌصل  29.29ملٌار
أوقٌة بتارٌخ  00دٌسمبر .2000
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وبلػ إجمالً االحتٌاجات من السٌولة لعام  2000ما مجموعه  022ملٌار أوقٌة بسبب حلول
أقساط الدٌن على المدى القصٌر جدا (أذونات الخزٌنة) التً بلؽت خالل العام  222ملٌار أوقٌة.
ونتٌجة لذلك استوجب تموٌل هذه االحتٌاجات من السٌولة اللجوء إلى المواد التموٌلٌة التالٌة:
 أذونات الخزٌنة
أذونات الخزٌنة عبارة عن سندات تصدرها الخزٌنة العامة لالستجابة الحتٌاجاتها من التموٌل
خالل فترة محددة وكذلك المتصاص السٌولة الفائضة فً السوق النقدي (السٌاسة النقدٌة) وقد
كانت آجال هذه األذونات  20 ،10 ،29 ،00 ، 2و  000أسبوع.
وخالل عام  2000بلػ إجمالً أذونات الخزٌنة الصادرة فً سوق النقد  219ملٌار أوقٌة فٌما
كان مبلػ أذونات الخزٌنة المسددة  222ملٌار أوقٌة وهو ما ٌنتج عنه تموٌل إجمالً بواسطة
األذونات (أذونات خزٌنة مكتتبة ناقصا أذونات خزٌنة مسددة) ـ  09.21ملٌار أوقٌة مقابل
 00.20ملٌار تحققت عام .2002
وٌمثل ذلك هبوطا معتبرا فً مستحقات أذونات الخزٌنة حٌث انتقلت من  22.22ملٌار أوقٌة
بتارٌخ  2002 / 02 / 00إلى  92.10ملٌار أوقٌة بتارٌخ  00دٌسمبر .2000
ومن جهة أخرى كانت أعباء السٌاسة النقدٌة وسٌاسة المٌزانٌة بحدود  2.22ملٌار أوقٌة مقابل
 1.29ملٌار عام .2002
 السحب على الصندوق الوطنً للعائدات النفطٌة
تم القٌام بعملٌتً سحب على الصندوق الوطنً للعائدات النفطٌة خالل النصؾ األول من 2000
وهما على التوالً  00.01ملٌار و  2.02ملٌار أوقٌة.
 متابعة الحساب الوحٌد للخزٌنة
كان المبلػ المتاح للخزٌنة لدى البنك المركزي المورٌتانً بتارٌخ  00دٌسمبر ٌ 2000عادل
 20.99ملٌار أوقٌة مقابل رصٌد بمبلػ  20.02لدى انتهاء السنة المالٌة  2002وسجل هذا المبلػ
انخفاضا خفٌفا قدره  0.12ملٌار مقارنة بالرصٌد المقٌد بتارٌخ فاتح ٌناٌر .2000
من جهة أخرى وفً إطار عصرنة متابعة الحساب الوحٌد للخزٌنة لدى البنك المركزي ،تم العمل
بمنظومة ربط بٌن المإسستٌن .وتربط هذه المنظومة حسابات الخزٌنة بؤنظمة تسٌٌر البنك
المركزي حٌث ٌتم تلقائٌا ضخ جمٌع عملٌات الخزٌنة التً تإثر على الحساب الوحٌد للخزٌنة من
حٌث اإلٌرادات والنفقات وذلك داخل النظام المقابل فً البنك المركزي المورٌتانً من جهة كما
ٌسمح ذلك بؤخذ العلم بجمٌع العملٌات التً ٌقوم بها البنك المركزي لحساب الخزٌنة من جهة
أخرى.
وأخٌرا ٌتٌح هذا اإلجراء الجدٌد فرصة المقارنة الٌومٌة للحساب الوحٌد للخزٌنة لدى البنك
المركزي مع تحسٌن جودة ودقة خطة سٌولة الدولة.
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اآلفــاق
من أجل تحسٌن أداء مصلحتنا فً مجال إعداد خطط السٌولة لعام  2002تعتزم اإلدارة العامة
للخزٌنة اتخاذ اإلجراءات التالٌة:
 .0وضع تطبٌق معلوماتً لتسٌٌر منظومة خطة السٌولة فً جوانبها الثالثة ومراعاة تحسٌن
إجراءات جمع البٌانات لدى مختلؾ الهٌئات المتدخلة فً إعداد خطة السٌولة والعمل
بمنهجٌة لمتابعة الحساب الوحٌد للخزٌنة لدى البنك المركزي واستحداث خدمات جدٌدة
لتموٌل احتٌاجات السٌولة وإصدار دلٌل إجراءات ومقترحات إلعادة تنظٌم مصلحة تسٌٌر
السٌولة.
 .2وضع هٌكلة جدٌدة للحساب الوحٌد للخزٌنة لدى البنك المركزي تتؤلؾ من حساب محوري
وحسابات فرعٌة بؤسماء مختلؾ الدافعٌن .ومن شؤن هذا اإلجراء أن ٌسمح بالمطابقة مع
المواصفات من جهة وبتحضٌر المركزة الحساب الوحٌد للخزٌنة الحالً من جهة أخرى.
 .3مصلحة الودائع فً الخزٌنة
ٌعهد إلى مصلحة الودائع فً الخزٌنة بمسك حسابات أصحاب الودائع اإللزامٌة لدى الخزٌنة أي
المإسسات العمومٌة ذات الطابع اإلداري والمإسسات العمومٌة ذات الطابع الصناعً والتجاري
والمشارٌع وصنادٌق السلؾ (أي  920حساب للودائع و  201حساب لصنادٌق التسلٌؾ) وتإدي
المصلحة خدمات مصرفٌة ألصحاب الودائع لدى الخزٌنة .وعلى الصعٌد المحاسبً تقوم
المصلحة بتحرٌك الحسابات ( 2000أصحاب الودائع) و ( 122صنادٌق التسلٌؾ) و 200
(صندوق المعاشات) و ( 202صندوق الودائع واألمانات) و ( 1100الحساب الجاري ألمٌن
الخزٌنة العامة).
ومنذ بعض الوقت تبذل المصلحة جهودا لتحسٌن وتصحٌح تسٌٌر وكالء الخزٌنة .وفً هذا
اإلطار ورؼم محدودٌة الوسائل البشرٌة والمادٌة فإن المصلحة أدت الواجبات الموكلة إلٌها مثل:
 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.
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وتضم المصلحة أربعة أقسام:





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

األنشطة واإلنجازات:
بالنظر إلى المهام وحجم النفقات التً تنفذها مصلحة الودائع ،فٌمكن اعتبار هذه األخٌرة إحدى
أهم مصالح الخزٌنة وفً هذا اإلطار قامت المصلحة بتسوٌة مبلػ 209.222.202.220,45
أوقٌة خالل عام .2000
وٌبرز الجدول التالً تطور مصلحة الودائع عام  2000مقارنة باألعوام السابقة:
السنة
2010
2011
2012
3102

عدد الحسابات
631
702
795
875

شٌكات مضمونة
32 765
33 168
43 944
51 341

تسوٌة البنك المركزي على حساب البرٌد
100 858 155 509,71
112 583 180 161,40
183 591 356 483,93
306 942 837 890, 45

أ .قسم الودائع
ٌتمثل دوره األساسً فً تصدٌق شٌكات الخزٌنة ،وهذه العملٌة عبارة عن تعطٌل المبلػ المصدق
بانتظار تسوٌته.
وقام القسم بتصدٌق  10.020شٌكا أي  022شٌك ٌومٌا وبمبلػ 292.210.299.910,22
أوقٌة.
ب .قسم التسوٌة
ٌتمثل دوره فً تصدٌق 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.
قام القسم بتسوٌة  216 942 837 890,45أوقٌة موزعة كالتالً:
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المبلغ باألوقٌة

طرٌقة التسوٌة
سندات البنك المركزي

4 831 460 164,00

أذونات الصندوق

1 783 806,00

سندات الحساب البرٌدي الجاري

1 474 966 676,00

أمر بالتحوٌل

15 189 751 341,22

شٌكات البنك المركزي /حسابات الودائع

168 689 385 438,02

شٌكات البنك المركزي  /صنادٌق التسلٌف

26 755 490 465,21

المجموع

216 942 837 890,45

ج .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 اإلٌداعات والتنمٌة منذ عام .2000
د .قسم 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.
وفً إطار جهود صٌرفة المعاشات ،قام القسم بتحوٌل المعاشات إلى البنوك فً اآلجال المحددة.
وفً هذا اإلطار وبعد العمل بكشؾ وحٌد ربع سنوي وسعٌا إلى تحسٌن جودة الخدمة المقدمة إلى
المستخدمٌن ،فقد أتاحت الخزٌنة العامة للجمهور فرصة مراجعة وسحب كشوؾ الرواتب
انطالقا من موقع الخزٌنة على االنترنت .www.tresor.mr
ومن جهة أخرى أبرز الحساب " 200صندوق المعاشات" بتارٌخ  2000/02/00رصٌدا مدٌنا
بمبلػ 0.021.220.222,20
وهكذا سلم القسم إلى سفارة فرنسا إٌصاالت بالمعاشات المدفوعة من طرؾ الخزٌنة العامة بقصد
سدادها.
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وأخٌرا قامت مصلحة الودائع بتسوٌة المعاشات وفقا للجدول التالً:
المبلغ

طرٌقة التسوٌة
سندات البنك المركزي

4 831 460 164,00

أذونات الصندوق

1 783 806,00

سندات البرٌد

1 474 966 676,00

المجموع

6 308 210 646,00

 .2مصلحة تسٌٌر الدٌن العمومً
ٌعهد إلى مصلحة الدٌن العمومً بتؤمٌن وظائؾ المحاسب العمومً فً مجال المدٌونٌة وٌكلؾ
بمتابعة االتفاقٌات وتؤشٌرة التفوٌضات فً االرتباط مع الصرافة العامة للخزٌنة وذلك بالنسبة
لملفات التوكٌل المتعلقة بالدٌن وبقٌد المدٌونٌة فً موازنة الدولة.
وتضم المصلحة قسمٌن:



قسم متابعة اتفاقٌات التموٌل.
قسم حوسبة المدٌونٌة.
اإلنجازات:

 .0جمع البٌانات المتعلقة بالمدٌونٌة :االتفاقٌات السحب وخطابات المطالبات.
 .2اقتناء وحفظ اتفاقٌات التموٌل الواردة من وزارة الشإون االقتصادٌة والتنمٌة.
 .0حفظ السحوبات المحالة من طرؾ وزارة الشإون االقتصادٌة والتنمٌة.
 .2المشاركة فً اجتماعات إصدار مناقصات أذونات الخزٌنة بالبنك المركزي.
 .1المشاركة فً اللقاءات المتعلقة باستراتٌجٌة تسٌٌر المدٌونٌة.
 .9متابعة الكشوؾ الشهرٌة التً تحدد أقساط الدفع.
اآلفــاق:
 .0تطبٌق نظام تسٌٌر وتحلٌل المدٌونٌة على مستوى الدفع.
 .2التكفل بالتطبٌقات المتعلقة بؤذونات الخزٌنة.
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 .0تنفٌذ أداة االتصال المحاسبً بٌن اإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة والمشارٌع
المطالبة بالدٌن.
 .2تشكٌل قاعدة بٌانات تسمح بالحصول على رإٌة متكاملة عن الدٌن العمومً.
 .1محاولة االتصال باألطراؾ المعنٌة بالدٌن للمشاركة فً اللقاءات والتكوٌنات المتعلقة بتسٌٌر
الدٌن العمومً.
وٌطلب من هذه المصلحة أن تقوم بدور هام فً الخزٌنة لمساعدة أصحاب القرار العمومً
للحصول على رإٌة واضحة ووفٌة حول المدٌونٌة والمدفوعات المترتبة على ذلك.
 .4مصلحة الصندوق المركزي
بما أن المؤمورٌة الرئٌسٌة للخزٌنة العامة هً تنفٌذ مٌزانٌة الدولة فً مجال اإلٌرادات والنفقات
فإنه ٌعتبر أٌضا بنكا للدولة .وهكذا ٌلعب الصندوق المركزي دورا أساسٌا فً هذه السٌاسة وٌمثل
العمود الفقري الذي ٌربط بٌن اإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة ومحٌطها كالمراكز
المحاسبٌة أي المحصلٌات ومراكز الضرائب والمإسسات والتً هً بمثابة أصحاب ودائع لدى
الخزٌنة .وٌعهد إلٌه بالمهام الرئٌسٌة التالٌة:
 قبض اإلٌرادات.
 صرؾ النفقات.
 استقبال وإرسال األموال إلى البنك المركزي.
 حوسبة العملٌات المقام بها.
 متابعة محفظة الدولة.
 مسك أقساط الكمبٌاالت.
 تسٌٌر القٌم المعطلة.
وتضم المصلحة أربعة أقسام
 قسم المحاسبة؛
 قسم القٌم المعطلة.
 قسم حركة األموال؛
 قسم العملٌات الجارٌة؛
وسنقوم فٌما ٌلً :بإعطاء نبذة عن كل قسم ٌتبع للمصلحة مع استعراض مهامه وإنجازاته خالل
عام :2000
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أ .قسم حركة األموال
تتمثل مؤمورٌته األساسٌة فً متابعة وتسٌٌر إٌرادات الصندوق المتؤتٌة من مدفوعات:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

المحصلٌات نقدا.
مراكز الضرائب نقدا.
المإسسات العمومٌة نقدا أو بشٌكات مصرفٌة مصدقة.
صندوق التقاعد ـ االقتطاعات من ضرٌبة القٌمة المضافة أو الضرٌبة الجزافٌة على
أوامر الدفع لحساب االعتراض (بٌع الطوابع الجبائٌة).
الودائع مقابل الكفاالت.
عملٌات الرقابة االقتصادٌة التً تقوم بها إدارة حماٌة المستهلك وقمع المخالفات.
مقسوم أرباح المإسسات العمومٌة (مورٌتل ،مٌناء انواكشوط المستقل).
مقسوم أرباح شركات التؤمٌن.
رخص االتصاالت لصالح الفاعلٌن مثل ماتال مورٌتل شنقٌتل.
العقوبات الصادرة عن سلطة التنظٌم.
االئتمان الضرٌبً.
المحروقات المكررة.
الؽرامات التً تفرضها الفرق المختلطة والشرطة الوطنٌة.
اإلٌرادات المختلفة لمٌزانٌة الدولة كاإلٌرادات المتؤتٌة من المفتشٌة العامة للدولة،
المناقصات ..الخ.

وتقوم باألعمال التالٌة:
 oاستقبال األموال (المدفوعات)؛
 oتدقٌق (عد) المبالػ من طرؾ عامالت الفرز؛
 oتسلٌم مخالصات اإلٌرادات؛
 oالتكفل باإلٌرادات كالشٌكات المصرفٌة؛
 oختم الصندوق ٌومٌا فً مجال اإلٌرادات؛
 oنقل األموال إلى البنك المركزي؛
 oتزوٌد الصندوق من طرؾ البنك المركزي.
ـ انجازات القسم
استقبال األموال نقدا ،التكفل بالشٌكات المصرفٌة وتسلٌم مخالصات اإلٌرادات:
خالل عام  2000قام قسم حركة األموال بتسلٌم  1200مخالصة مقابل إٌرادات بمبلػ إجمالً
قدره  18.260.002.160,45أوقٌة
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جدول دفاتر المخالصات التً سلمها القسم خالل العام:
الفئة
A
A
A
A
B
C
المجموع

بداٌة السلسلة
00 602 301
00 924 001
01 011 001
01 055 401
000 37 701
0000 85 51

نهاٌة السلسلة
00 604 000
00 925 000
01 012 000
01 056 000
000 38 600
0000 89 75

عدد الدفاتر
17
10
10
06
18
20
81

نقل األموال إلى البنك المركزي
قام قسم حركة األموال بنقل  0.209.100.000أوقٌة إلى البنك المركزي لتزوٌد حساب الخزٌنة
العامة.
تزوٌد الصندوق من طرف البنك المركزي :
قام قسم حركة األموال بتزوٌد الصندوق انطالقا من البنك المركزي بمبلػ 2.100.000.000
أوقٌة.
ب .قسم العملٌات الجارٌة
ٌقوم القسم بتنفٌذ المهام التالٌة :
 oضمان عملٌات الدفع على مستوى الصندوق؛
 oمراقبة وتدقٌق القٌم؛
 oختم الصندوق ٌومٌا (رصٌد الصندوق).
ـ إنجازات القسم
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 12.020.229.200,29
أوقٌة موزعة كاآلتً:
 09.109.922.201,22 أوقٌة مثلت مدفوعات بواسطة الصندوق؛
 20.222.102.091,02 أوقٌة على شكل نقل شٌكات مصرفٌة.
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ج .قسم المحاسبة:
ٌكلؾ قسم المحاسبة بالعملٌات التالٌة:
 oمسك محاسبة العملٌات التً تتم بواسطة الصندوق؛
 oتحرٌر محاضر الصندوق؛
 oحفظ الكمبٌاالت حسب أقساطها؛
 oمسك ملؾ الكمبٌاالت؛
 oإعداد قائمة الكمبٌاالت مستحقة األداء.
ـ 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.
د .قسم القٌم المعطلة:
ٌقوم هذا القسم بالمهام التالٌة:
 oمسك واستخدام التطبٌقات المعلوماتٌة الخاصة بتسٌٌر مخزون القسم؛
 oإعداد طلبٌات دفاتر المخالصات والؽرامات الجزافٌة ودفاتر شٌكات الخزٌنة ودفاتر
إشعارات الدائن والمدٌن؛
 oاستالم الدفاتر المذكورة أعاله لدى المطبعة الوطنٌة؛
 oحفظ وتوثٌق الدفاتر؛
 oاستقبال الطلبات الموقعة والمختومة من قبل رإساء المراكز المحاسبٌة والمحالة إلى أمٌن
الخزٌنة العام؛
 oمسك سجالت خاصة مفتوحة لهذا الؽرض.
ـ األنشطة المقام بها
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 الطرقٌة ،والنظافة والبٌئة.
وٌجدر التذكٌر بؤن هذه األخٌرة تم استحداثها عام .2000
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 دفاتر المخالصة:
خالل عام  2000قام القسم بتزوٌد الشبكة المحاسبٌة بكمٌة كبٌرة من هذه القٌم (أي  2010دفتر
مخالصة) وذلك وفقا للجدول التالً:
عدد دفاتر المخالصات
3 934
202
217
4 353

الفئة
أ
ب
ج
المجموع

 دفاتر الشٌكات
فً عام  2000تم تسلٌم عدد كبٌر من دفاتر الشٌكات إلى مختلؾ أصحاب الودائع لدى الخزٌنة
العامة ( 0012دفتر).
 الغرامات الجزافٌة
فً عام  2000تم تسلٌم عدد هام من الؽرامات الجزافٌة إلى الدرك الوطنً واألمن الوطنً
والتجمع العام ألمن الطرق .كما تم تسلٌم عدد كبٌر من دفاتر الؽرامات البٌئٌة إلى إدارة التلوث
والحاالت البٌئٌة االستعجالٌة بوزارة البٌئة باإلضافة إلى ما تم تسلٌمه فً الخزٌنة العامة
بنواكشوط بخصوص النظافة العامة.
عدد الدفاتر
3 400
80
1 350
4 830

الفئة
ؼرامات الطرق
ؼرامات النظافة العامة
الؽرامات البٌئٌة
المجموع

 إشعارات المدٌن والدائن:
فٌما ٌتعلق بهذه الدفاتر ،سلم القسم عددا كبٌرا إلى المحصلٌات ومراكز الضرائب والمصالح
المعنٌة بإدارتنا.
عدد الدفاتر
113
65
178

الفئة
إشعارات المدٌن
إشعارات الدائن
المجموع
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جرد للعملٌات المالٌة للصندوق المركزي على مدى ثالث سنوات
السنة

إٌرادات

النسبة المئوٌة مقارنة
بعام 3100

النفقات

النسبة المئوٌة مقارنة
مع 3100

2011

23 628 510 283,36

100 %

23 633 257 836,28

100 %

2012

34 160 668 845,83

144,57%

34 151 286 235,22

144,50 %

2013

58 361 773 597,45

246,99%

58 391 226 800,96

247,07%

ٌتبٌن من الجدول السابق ما ٌلً:
 ارتفعت اإلٌرادات من  20ملٌار عام  2000إلى  12ملٌار عام  2000مسجلة زٌارة كبٌرة
قدرها  01ملٌار أوقٌة (حوالً  )%222أي أن اإلٌرادات تضاعفت مرتٌن أو ثالث مرات
خالل (السنوات الثالث المنصرمة) وزٌادة  22ملٌار عام  2000مقارنة بعام 2002؛
 سجلت النفقات زٌادة قدرها  02ملٌار ما بٌن  2000و .2000
ٌبٌن هذا الجرد على مدى  0سنوات حجم العملٌات التً نفذها الصندوق المركزي من حٌث
اإلٌرادات والنفقات.
اآلفـاق




إعداد قاعدة بٌانات تسمح باالطالع على مجموع عملٌات الصندوق كالتسلٌؾ وعملٌات
التزوٌد بٌن عامالت الفرز والشبابٌك وأمٌن الصندوق المركزي.
توسٌع مكاتب المصلحة نظرا لزٌادة حجم العمل.
تحسٌن أوضاع عمال المصلحة ومنحهم تحفٌزات شهرٌة تتناسب مع حجم العملٌات التً
ٌسٌرونها ولتمكٌنهم من تعوٌض الخسائر التً ٌمكن أن ٌتعرضوا لها خالل أداء عملهم.
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إدارة الدراسات ونظام المعلومات
أنشئت إدارة الدراسات ونظام المعلومات بالمرسوم رقم  2000 / 029وٌمكن اعتبارها رائدة
اإلصالحات التً تمت فً الخزٌنة العامة ،ذلك ألنها تقوم باألعمال ذات الصلة بمؤمورٌتها
التقلٌدٌة المتعلقة بالتصمٌم والخبرة (وضع اإلصالحات ،إجراء الدراسات والتحالٌل) وٌعهد إلٌها
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 التطبٌقات المعلوماتٌة وموقع الخزٌنة العامة واإلنترنت
والبرٌد الداخلً؛

وتتؤلؾ اإلدارة من مصلحة اإلصالح المحاسبً ومصلحة نظام المعلومات ومصلحة الدراسات
واالحصاءات.





ٌعهد إلى مصلحة اإلصالح المحاسبً بتصمٌم وتنفٌذ واستٌعاب اإلصالح المحاسبً وتقع
علٌها مسإولٌة تنفٌذ محاسبة أمالك الدولة.
مصلحة نظام المعلومات مكلفة بتطوٌر وصٌانة التطبٌقات المعلوماتٌة وموقع الخزٌنة
العامة واألنترنت والبرٌد الداخلً وتضم قسمٌن هما:
 قسم التطبٌقات المعلوماتٌة؛
 قسم التقنٌات الجدٌدة.
تكلؾ مصلحة الدراسات واإلحصاءات بإصدار الكشوؾ المحاسبٌة الدورٌة التً تعدها
اإلدارة العامة وكذا الدراسات واإلحصاءات التً ٌطلبها المدٌر العام أو مستشاروه الفنٌون.
وتقوم بدعم مصلحة اإلصالح المحاسبً كلما طلب منها ذلك .وتضم ثالثة أقسام:
 قسم النظم
 قسم الكشوؾ المحاسبٌة
 قسم الدراسات.
اإلنجازات






دراسة ومتابعة جمٌع الملفات المحالة إلٌها من طرؾ أمٌن الخزٌنة العامة.
تسٌٌر وإدارة وتحدٌث قاعدة بٌانات النصوص التنظٌمٌة.
ضمان متابعة تسوٌات عملٌات الدولة بواسطة اإلنترنت
تطوٌر الخدمات عبر الشبكة.
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تصمٌم ونشر التقرٌر الشهري لجدول العملٌات المالٌة للدولة.
تصمٌم ونشر الكشؾ الشهري لسٌولة الدولة.
توطٌد ونشر مدفوعات أبرز الفاعلٌن فً مجال المعادن.
تصمٌم ونشر التقرٌر السنوي حول عائدات النفط.
تصمٌم ونشر جمٌع التقارٌر السنوٌة والتلخٌصٌة لإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة
العمومٌة.
إدارة مرحلة الدفع لبرمجٌات "رشاد".
إدارة وصٌانة موقع الخزٌنة العامة على الشبكة.
إنعاش بوابة الخزٌنة.
تشؽٌل الرابط البنك المركزي  /الخزٌنة.
التسٌٌر اآللً لدفع رواتب المإسسات العمومٌة عبر رابط الخزٌنة  /البنك المركزي.
نشر برمجٌات "الخازن" فً عواصم الوالٌات.
متابعة ربط الخزٌنة  /جمتل للنقود اإللكترونٌة.
تسٌٌر سالمة البٌانات التابعة لشبكة الخزٌنة العامة والمحاسبة العمومٌة.
الصٌانة الوقائٌة ألجهزة الكمبٌوتر التابعة إلدارة الخزٌنة العامة.
تصدٌق برمجٌات الشفافٌة التابعة لصرافة المصالح الالمركزٌة .PDDE
نشر جمٌع التقارٌر التلخٌصٌة لإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة لعام .2000
صٌانة وتحضٌر برمجٌات "رشاد" لعام .2002
تؤطٌر ومساعدة صرافات الخزٌنة العامة.
آفاق عام 3104









اقتسام قاعدة بٌانات النصوص التنظٌمٌة.
افتتاح السنة المالٌة  2002لبرمجٌات "رشاد" ،مرحلة الدفع.
البحث عن تموٌل تعاقد لصٌانة أجهزة الكمبٌوتر والشبكة المعلوماتٌة التابعة لإلدارة
العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة.
مواكبة وتنسٌق جمٌع إصالحات محاسبة الدولة وخصوصا تنفٌذ محاسبة األمالك.
المشاركة فً االجتماعات التً تنظمها اللجنة الوطنٌة لصٌاؼة القانون العضوي المنظم
لقوانٌن المالٌة فً إطار إعداد النسخة  2من مسودة القانون العضوي المتضمن قوانٌن
المالٌة.
بعثة اإلشراؾ والتكوٌن حول السٌطرة على برمجٌات "الخازن".
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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  01مدققا برتبة رئٌس مصلحة
و 01وكٌل مدقق 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:
فً السنة المالٌة  2000قامت إدارة التدقٌق والرقابة الداخلٌة للخزٌنة بمراقبة وتدقٌق وختم
حسابات  12صندوق تسلٌؾ و  01مركزا محاسبٌا موزعة كاآلتً:






 01محصلٌة فً نواكشوط 2 ،مراكز جمارك ( 2فً نواكشوط 0 ،فً نواذٌبو 0 ،فً
روصو) 1 ،مراكز ضرائب ( 0فً نواكشوط 0 ،فً روصو و  0فً ازوٌرات) و 1
مصالح لقضاٌا التحصٌل منها  2فً نواكشوط و  0فً نواذٌبو.
 2مراكز محاسبٌة فً الداخل و  2مركز محاسبً فً الخارج وٌشار إلى أن مراكز
الضرائب ومراكز الجمارك فً مدٌنة نواكشوط وفً المٌناء ٌجري تدقٌقها أسبوعٌا.
المراكز األخرى فً نواكشوط ونواذٌبو وروصو ٌجري تدقٌقها شهرٌا.
نتج عن أعمال التدقٌق والفحص هذه إصدار  192تقرٌرا ومعالجة حوالً  20ملؾ.

اآلفاق
أمال بصدور نص تنظٌمً جدٌد ٌهدؾ إلى تعزٌز سلطة هٌئتنا وخاصة فٌما ٌتعلق بعالقاتنا
باإلدارة العامة للضرائب من أجل تصحٌح الوضع المالً للدولة ،أرى من المناسب أنه ٌتعٌن أن
نقوم بدون تؤخٌر بانطالق التدقٌق المالً للمصالح المركزٌة وذلك إلعطاء األهمٌة المستحقة
لإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة.
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إدارة المالٌة المحلٌة
أنشئت إدارة المالٌة المحلٌة ضمن اإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة من طرؾ وزارة
المالٌة عام  2002لتواكب تنفٌذ سٌاسة الالمركزٌة التً اعتمدتها 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 (مسك وتقدٌم الحسابات).
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 :2000-2002






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

وفً إطار بلوغ هذه األهداؾٌ ،عرض التقرٌر الحالً لألنشطة التً قامت بها اإلدارة خالل عام
 2000و آفاق المستقبل.
اإلنجازات :
من أجل تقٌٌم النتائج التً تحققت خالل عام ٌ ،2000تعٌن مقارنة اإلنجازات باألهداؾ
المرسومة فً خطة العمل الثالثٌة لإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة.
وتعلقت اإلنجازات التً حققتها اإلدارة فً إطار تنفٌذ خطة عملها بما ٌلً:
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أتمتة تسٌٌر محصلً البلدٌات عبر تطوٌر برمجٌات للتسٌٌر المالً والمحاسبً
للمجموعات المحلٌة:

مر إنجاز هذا المشروع المحوري بالمراحل التالٌة:
 دراسة مفاهٌمٌة :من أجل ضمان إنجاح هذه البرمجٌات قٌم بدراسة عام  2002بتموٌل
مٌزانٌة الدولة الستخدامها كدفتر تحمالت لتطوٌر البرمجٌات الجدٌدة للتسٌٌر المالً
والمحاسبً للبلدٌات؛


تطوٌر البرمجٌات :على أساس الدراسة المفاهٌمٌة :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.
وتم تطوٌر هذه البرمجٌات ودراستها على ٌد خبرة وطنٌة وجرى تجرٌبها داخلٌا من قبل
أصحاب الكفاءات فً اإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة.
وقد خضعت هذه البرمجٌات لعدة اختبارات العتمادها قبل تشؽٌلها وتجرٌبها على مستوى
المراكز المحاسبٌة فً نواكشوط .



نشر البرمجٌات :فور انتهاء النسخة األولى من هذه البرمجٌات تم نشرها ألؼراض
التجرٌب فً  2بلدٌات بنواكشوط والمجموعة الحضرٌة وفً إدارة المالٌة المحلٌة.
وتم كذلك نشر البرمجٌات ألؼراض االختبار لدى  0مراكز محاسبٌة فً عواصم
المقاطعات .وهكذا تم إرسال  0بعثات مشتركة بٌن إدارة المالٌة المحلٌة وإدارة التدقٌق
والرقابة الداخلٌة إلى مدن المذرذرة واد الناقة وبوتلمٌت ما بٌن  01و 2000 /2/02
لتركٌب المعدات الخاصة بالمراكز المحاسبٌة وتكوٌن المحصلٌن البلدٌٌن من أجل
تشؽٌلها.
وبعد ذلك تم التوقٌع على اتفاقٌة تموٌل محلً مع وكالة التعاون الفنً األلمانً جرى
بموجبها تزوٌد  02خزٌنة جهوٌة ببرمجٌات تسٌٌر المجموعات المحلٌة المعروفة باسم
"الخازن".



تعزٌز قدرات المحصلٌن البلدٌٌن فً مجال اإلجراءات المحاسبٌة وإعداد حسابات
التسٌٌر:

خالل عام  2000تم التركٌز على التكوٌنات فً برمجٌات "الخازن" وعلى هذا األساس تم تنظٌم
دورات تكوٌنٌة من طرؾ اإلدارة:
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 ورشة لتعرٌؾ برمجٌات الخازن وتعرٌؾ مختلؾ المتدخلٌن بها وتكوٌن  00محصلٌن
بلدٌٌن فً نواكشوط وفرٌق مشرفٌن على التكوٌن ما بٌن  0و ٌ 02ولٌو  2000فً
نواكشوط وذلك على النحو التالً:
 ٌوم واحد لتوزٌع البرمجٌات وعرضها على مستوى قاعة المإتمرات فً وزارةالداخلٌة فً إطار حفل رسمً افتتحه األمٌن العام لوزارة المالٌة بحضور األمٌن العام
لوزارة الداخلٌة والالمركزٌة ووالً نواكشوط.
  0أٌام لتكوٌن  02من القائمٌن على التكوٌن بما سمح بتزوٌد فرٌق المكونٌنبالمعلومات الضرورٌة لنشر البرمجٌات فً المراكز المحاسبٌة األخرى.
  00أٌام بواقع  0ساعات لتكوٌن  00محصلٌن فً نواكشوط وذلك على مستوى قاعةالمعلوماتٌة بوزارة المالٌة وسمح التكوٌن بزٌادة قدرات المحصلٌن وتعرٌفهم
بالبرمجٌات الجدٌدة.
جرى التكوٌن بحضور المكونٌن الذٌن توزعوا إلى  0مجموعات.
 فً إطار نشر البرمجٌات أقامت البعثات فً مدن المذرذرة وواد الناقة وبوتلمٌت من 01
إلى  2000 /2/02وفً عواصم الوالٌات خالل الفترة من  01إلى 2000 /02/00
وذلك لتشؽٌل برمجٌات الخازن وتكوٌن المحصلٌن ومعاونٌهم.
وخالل زٌارة البعثات ،أجرت الفرق فً كل مرة اجتماعات مع العمدة والمصالح المالٌة
لتعرٌفهم بوظائؾ المنظومة الجدٌدة وللتذكٌر بإجراءات تنفٌذ التسٌٌر البلدي.
 دعم إصالح المالٌة المحلٌة:
تمحور دعم إصالح المالٌة المحلٌة حول جانبٌن هما النظم المالٌة ومتابعة إصالحات
الالمركزٌة:
 فً مجال النظم المالٌة ،تمٌز عام  2000بإعداد المرسوم رقم  / 0020و .د /و .م.
بتارٌخ  2002/00/20الذي ٌلؽً وٌحل محل تبوٌب المٌزانٌة والمحاسبة المطبق على
المجموعات اإلقلٌمٌة والمجموعة الحضرٌة فً نواكشوط والمإسسات العمومٌة
الجماعٌة األخرى.
وقامت اإلدارة بدراسة هذا المقرر المشترك الذي ٌهدؾ إلى تحسٌن التبوٌب القدٌم
لمٌزانٌة البلدٌات وتكٌٌفه مع شروط التسٌٌر ونشر البرمجٌات المحاسبٌة لدى المحصلٌن
البلدٌٌن.
 قامت اإلدارة بتمثٌل اإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة فً أشؽال هٌاكل دعم
مسار الالمركزٌة:
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اللجنة الفنٌة الوطنٌة لمتابعة وتقٌٌم الصندوق الجهوي للتنمٌة .وعلى هذا
األساس شاركنا فً إعداد التقرٌر العام لـ  2000حول استخدام االعتمادات
المالٌة المخصصة للتجهٌز من طرؾ صندوق التنمٌة الجهوي لعام .2002
اللجنة الفنٌة المنبثقة عن اللجنة الوزارٌة المكلفة بالتنمٌة المحلٌة والالمركزٌة.
وقامت اإلدارة بتمثٌل وزارة المالٌة فً هذه اللجنة وفً اللجنة الفرعٌة المكلفة
بالتحضٌر ومتابعة تنفٌذ البرنامج الوطنً المندمج لدعم التنمٌة المحلٌة
والالمركزٌة وتشؽٌل الشباب.
اللجنة الوطنٌة لإلشراؾ على برنامج  PERICLESلدعم المجموعات المحلٌة
وخدماتها بما فً ذلك لجنة تقٌٌم صندوق التجدٌد من أجل التنمٌة.
لجنة اإلشراؾ على برنامج تثمٌن المبادرات التنموٌة الجهوٌة المنصفة
(المرحلة .)2

 إعداد ونشر اإلحصاءات البلدٌة:
 إنجاز تطبٌقات معلوماتٌة بالتعاون مع المصالح المعلوماتٌة لمتابعة الكشوؾ
الشهرٌة لإلٌرادات والنفقات التً ٌقوم المحصلون بإرسالها شهرٌا من أجل إنجاز
بٌانات إحصائٌة برٌدٌة.
 إعداد وضعٌات لمتابعة تنفٌذ المٌزانٌات البلدٌة خالل السنوات المالٌة الثالث
األخٌرة فً البلدٌات التً نتوفر على حسابات تسٌٌرها.
 فحص المٌزانٌات األصلٌة لـ  22بلدٌة حضرٌة ومٌزانٌتٌن تكمٌلٌتٌن ودراسة
 002مداولة ذات تؤثٌر مالً وذلك تمهٌدا الجتماعات لجنة الوصاٌة المركزٌة.
 وضع مسطرة لتدقٌق حسابات التسٌٌر:
 إعداد استمارة بواسطة  EXCELلفحص حسابات التسٌٌر وإرسال المالحظات إلى
المحصلٌن المعنٌٌن للتصدٌق قبل إحالة حساباتهم إلى محكمة الحسابات.
 تم حتى اآلن استقبال حسابات التسٌٌر لسنة  2002فً  92بلدٌة وجرى فحص 12
منها .وتحتوي حسابات التسٌٌر التً لم ٌجر فحصها على اختالالت وهً قٌد
التصوٌب من طرؾ المحاسبٌن المعنٌٌن.
 تحسٌن الظروف المادٌة فً العمل:
تعلقت اإلنجازات لعام  2000من بٌن أمور أخرى بالتحسٌنات الكبٌرة التً أدخلت على محٌط
العمل وذلك بفضل تجهٌز المصارؾ بالوسائل المعلوماتٌة وبؤثاث المكاتب .وهكذا تم تزوٌد
اإلدارة بعدة وحدات معلوماتٌة وبخادم لمركزة حسابات المحصلٌن البلدٌٌن وتوفٌر اللوازم
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المعلوماتٌة فً إطار تشؽٌل برمجٌات الخازن فً مراكز نواكشوط و  02خزٌنة جهوٌة ومراكز
المحاسبة فً كل من المذرذرة وواد الناقة وبوتلمٌت.
اآلفاق :
خالل عام  ،2002ستواصل إدارة المالٌة المحلٌة إنجاز األنشطة المرسومة فً إطار خطة عملها
الثالثٌة للفترة  2002ـ  2002من قبل اإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة وتتمثل أولوٌة
اإلدارة فً تعمٌم تشؽٌل برمجٌات محاسبة المحصلٌن البلدٌٌن فً جمٌع المراكز المحاسبٌة مع
مركزة البٌانات وهو ما سٌساهم فً تحسٌن ظروؾ عمل مختلؾ المصالح عبر:




إنتاج إحصاءات وبٌانات مدعمة ٌمكن استخدامها فً مختلؾ التقارٌر وتحلٌل تطور
المالٌة المحلٌة؛
تحسٌن إنتاج حسابات التسٌٌر سواء من حٌث الجودة أو التقٌد باآلجال القانونٌة؛
تسهٌل فحص حسابات تسٌٌر المحصلٌن البلدٌٌن قبل إحالتها إلى محكمة الحسابات.

وٌتطلب وضع هذه البرمجٌات القٌام بعدد من األنشطة المصاحبة ومنها:






تكوٌن المحصلٌن البلدٌٌن ومستخدمً هذه البرمجٌات على األدوات المعلوماتٌة الجدٌدة؛
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.
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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.
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 للسنة الجارٌة؛
إعداد خطة تكوٌن أطر اإلدارة؛
تنظٌم ومتابعة التدرٌبات الممنوحة لطالب الجامعات والمدارس المهنٌة؛
االستشارات المتعلقة بمسار عمل الوكالء؛
تحدٌث وتطوٌر تطبٌقات تسٌٌر صندوق السلؾ بالخزٌنة العامة؛
االستجابة لالحتٌاجات التً عبرت عنها المصالح المختلفة من تورٌدات ولوازم مكتبٌة؛
مراقبة جودة اللوازم التً تم الحصول علٌها؛
بناء وتجهٌز قاعة للتوثٌق وإٌجار  0شقق مالصقة لمحصلٌة تٌارت الحتواء وثائقنا
القدٌمة وتخفٌؾ الزحمة على المستوى المركزي؛
تبلٌط مدخل الخزٌنة العامة؛
تطوٌر وتحدٌث التطبٌقات المتعلقة بتسٌٌر المخزون وإخراج المعدات واللوازم.

األنشطة المبرمجة








اقتناء تجهٌزات للمراقبة بواسطة الفٌدٌو من أجل انطالق الضبط البٌومتري؛
تعزٌز إجراءات السالمة فً بناٌة الخزٌنة العامة وجوارها؛
تصمٌم تقارٌر دورٌة حول تنفٌذ المٌزانٌة؛
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.

39

الصرافة العامة للخزٌنة
أنشئت الصرافة العامة للخزٌنة بموجب المقرر /0022و.م بتارٌخ  22مارس  2002وهً
عبارة عن مركز محاسبً المركزي فً الخزٌنة العامة ٌخضع 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؛

 .0األهداف :
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 تنفٌذ الملفات؛
 جودة محتوٌات حساب التسٌٌر.
 .3اإلنجازات:
خالل عام  2000تحققت اإلنجازات التالٌة:
 تحدٌث وتطوٌر قاعدة البٌانات لمتابعة تنفٌذ الصفقات العمومٌة؛
 تكوٌن عمال الصرافة فً مجال النظم الجدٌدة التً تخضع لها مسطرة مراقبة الصفقات
العمومٌة؛
 مشاركة الصرافة العامة فً مسار إعداد مخطط السٌولة األسبوعً واتخاذ إجراءات
للتقٌد بسقوؾ اإلنفاق المحددة؛
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المشاركة النشطة فً الدراسة المتعلقة بوضع دلٌل التوثٌق على ضوء الدراسة التً قامت
بها السٌدة زول بتموٌل التعاون األلمانً.
تحضٌر تصفٌة متؤخرات موردي الدولة بالتشاور مع مصالح المٌزانٌة؛
انطالق مشروع االطالع بواسطة الشبكة العنكبوتٌة على ملفات إنفاق الصرافة لصالح
سلك المراقبٌن بفضل تموٌل من وكالة التعاون الفنً األلمانً.
استحداث متابعة خاصة لـ
 oعالوات فصل أعوان الدولة.
 oالساعات اإلضافٌة واألعمال الخاصة.
 oعملٌات المراعاة.
برمجة عملٌات الدفع واالستعالمات لصالح رواد الخزٌنة العامة.
تحسٌن االتصال واالستعالمات المتعلقة بمعالجة ملفات اإلنفاق.
مراعاة مخطط السٌولة ضمن برمجة صرؾ النفقات
رقمنة حساب التسٌٌر للسنة المالٌة 2000؛
تصنٌؾ ملفات اإلنفاق حسب الباب والفصل؛
إعداد تقرٌر عن نشاط الصرافة العامة للخزٌنة عام 2000؛
إنجاز تقرٌر نصؾ سنوي لتنفٌذ صنادٌق التسلٌؾ؛
إنجاز تقرٌر فصلً حول تنفٌذ نفقات الوزارات والنفقات المشتركة؛
تحدٌث تطبٌقات التكفل بؤرقام مخالصات إعادة دفع الضرائب لتفادي االزدواجٌة.
حفظ إفادات التسوٌة.

 .2معالجة ملفات اإلنفاق
قامت الصرافة العامة عام  2000بمعالجة اإلنفاق على المستوى المركزي حٌث زادت نسبة
الملفات التً عولجت على  %20من مٌزانٌة الدولة.
وٌمكن تلخٌص المعالجات التً تقوم بها الصرافة العامة على النحو التالً:






تتلقى الصرافة من مكتب النظام فً اإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة الملفات
الموزعة بحسب المصلحة المتخصصة ،تقوم هذه األخٌرة بالبت فً الموضوع فً أجل
قصٌر جدا بحٌث تالحظ صحة الملؾ المدروس مما ٌإدي إلى الدفع .أما الملفات ؼٌر
المكتملة فتبقى فً االنتظار الستكمال الملؾ أو ترفض مع تعلٌل ذلك.
تحال الملفات المكتملة إلى مصلحة التحصٌل التابع إلدارة مركزة المحاسبة التً تنظر فً
الملفات لمعرفة ما إذا كان المستفٌدون من األمر بالصرؾ ؼٌر معترض علٌهم.
تقوم الصرافة أحٌانا بفرض ؼرامات بمالحظة ؼرامات تؤخٌر أو اقتطاعات ؼٌر محتسبة
وتحٌل إلى مصلحة التحصٌل كشفا باالقتطاع كؤساس العتراض المصلحة.
بعد مصلحة التحصٌل تحال ملفات اإلنفاق من جدٌد إلى الصرافة للصرؾ.
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نفقات العمال
ٌتبٌن من الكشؾ الخاص بتنفٌذ رواتب الوظٌفة العمومٌة أنه تم صرؾ 12.009.900.022
أوقٌة.
صنادٌق التسلٌف :
بلؽت االعتمادات التً تزودت بها هذه الصنادٌق  2.002.002.201أوقٌة أعٌد منها
 2.022.922.021أوقٌة وكان الرصٌد اإلجمالً الذي ٌتعٌن تبرٌره أو إعادة دفعه من طرؾ
القٌمٌن على الصنادٌق هو  2.229.210.200أوقٌة.
نفقات المعدات:
 للمزٌد من انسٌابٌة عملٌات الخزانة العامة مع البنك المركزي أصبحت قوائم اإلرسالٌات
المتعلقة بتسوٌة برمجٌات "رشاد" مصحوبة بقائمة إرسالٌات من بٌت المال وببٌانات
على دعامة رقمٌة وحدٌثا عبر واجهة الربط بٌن الخزٌنة العامة  /البنك المركزي.
 شاركت الصرافة العامة للخزٌنة بشكل نشط وبالتشاور مع مصالح المٌزانٌة فً تسوٌة
متؤخرات موردي الدولة.
الصفقات العمومٌة :
فً إطار تنفٌذ الصفقات العمومٌةٌ ،جدر التنوٌه بؤن المصالح التابعة للصرافة العامة قد خصمت
مبلػ  991.220.290,80أوقٌة لعام  2000على أساس ؼرامات التؤخٌر الناتجة عن عدم التقٌد
باآلجال المتفق علٌها.
 .4اآلفــاق
ستقوم الصرافة العامة للخزٌنة عام  2002بإعداد خطة عمل شاملة تتناول بالتفصٌل اآلفاق
المستقبلٌة لهذا الجهاز.
وٌجدر التنوٌه بؤن وضع اللمسات األخٌرة على المقرر المتضمن تركٌبة حساب التسٌٌر ٌمثل
محورا مهما فً هذا االتجاه.
كما أن وضع تطبٌقات معلوماتٌة أكثر تطورا لتسٌٌر صنادٌق السلؾ ٌمثل عمال مهما ٌتعٌن
التفكٌر فٌه.
وتتواصل إجراءات تحسٌن تطبٌقات تسٌٌر الصفقات وعملٌات الوضع تحت التصرؾ خالل عام
.2002
وأخٌرا فإن إمكانٌة االطالع عبر االنترنت على نماذج تواقٌع المسإولٌن عن اإلنفاق العمومً
أمر تم إقراره.
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الصرافة الخاصة بالمراكز الالمركزٌة التابعة للدولة
إن صرافة النفقات الالمركزٌة 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.

أَ .اإلنجازات:
 .0استغالل المحاسبات:
ٌتواصل مجهود التكفل بمحاسبات مختلؾ المراكز المحاسبٌة فً ظروؾ عادٌة وحسب اآلجال
القانونٌة وال ٌزال ٌإتً ثماره .وهكذا جمعنا  202محاسبة من أصل  221لؽاٌة  02دجمبر
 2000أي بنسبة .%20,66
وتبرز مركزة المحاسبات نسبة مقبولة قدرها  %91,22أي  229محاسبة من أصل  202أما
المحاسبات الباقٌة وعددها  010فإنها تضمنت اختالالت خالل تصحٌحها من طرؾ المحاسبٌن
المعنٌٌن ولوحظ تؤخٌر كبٌر فً إحالة المحاسبات على مستوى مركزي وادان وافدٌرك.
 .3تعمٌم برمجٌات بٌت المال:
ٌواصل قسم التخزٌن المعلوماتً تقدٌم المساعدة الفنٌة للسماح لمختلؾ المراكز بالسٌطرة على
استخدام برمجٌات المركز المحاسبً.
وهناك مراكز تمسك محاسباتها بالطرق التقلٌدٌة الٌدوٌة وهً :تجكجة ،أوجفت ،المجرٌة ،واد
الناقة ،ولد ٌنج ،تٌشٌت ،باركٌول ،كٌفة ،آمرج ،كنكوصة ،أمبود أمبان ،وبابابً وبالنسبة لهذه
المراكز تم تخزٌن العملٌات على مستوى قسم التخزٌن المعلوماتً.
 .2تطبٌقات لتحدٌد االحتٌاجات من السٌولة لكل مركز:
طلبنا وضع تطبٌقات معلوماتٌة تسمح لنا بتقدٌر احتٌاجات السٌولة لكل مركز محاسبً كمشاركة
فً تحسٌن خطة السٌولة اإلجمالٌة باإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة.
وٌجري إعداد هذه البرمجٌات وٌتوقع أن تكون جاهزة خالل فترة وجٌزة بحسب الخبٌر
المعلوماتً المسإول عن تصمٌمها.
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ولتفادي التؤخٌر نستخدم كشوؾ حسابات المراكز المحاسبٌة التً ٌمكن النفاذ إلٌها بواسطة
الشبكة كما نستخدم مخزون اإلشعار باالعتمادات الذي ٌتم إرساله إلى كل مركز .وتبقى هذه
البٌانات ناقصة لتقدٌر االحتٌاجات من السٌولة.
 .4وضع برمجٌات "الشفافٌة":
تم تصمٌم هذه البرمجٌات بالتعاون مع إدارة الدراسات ونظام المعلومات.
ٌعالج هذا التطبٌق )0( :استعمال االعتمادات المالٌة المبلؽة على مستوى المراكز المحاسبٌة؛ ()2
إصدار أذونات حواالت بالتموٌنات.
تتمثل متابعة استخدام االعتمادات المالٌة المبلػ بها إلى تعبئة المبلػ المتاح عن طرٌق التبلٌػ إلى
المركز المحاسبً وذلك بعد تلقٌها من طرؾ المحاسبة.
ٌجري التكفل بالبالؼات باالعتمادات المالٌة التً تم تلقٌها عام  .2000وٌجري حالٌا إصدار
أذونات التحوٌالت عبر برمجٌات الشفافٌة وهو ما سٌمكن من التخلص نهائٌا من األخطاء
الكتابٌة التً تنتج عن القٌود الٌدوٌة.
 .1متابعة إنجازات برمجٌات :FIDEL
إن إشراك اإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة فً دورة تموٌل هذه البرمجٌات قد مكن
من )0( :انسٌاب حركة أموال برمجٌات "فٌدل"؛ ( )2اإلبالغ عن استخدام األموال المخصصة
للبلدٌات.
حرصت صرافة النفقات الالمركزٌة للدولة  PDDEعلى متابعة مقبوضات المحاسبٌن المعنٌٌن
ببرمجٌات "فٌدل" من أجل إٌجاد األموال الالزمة لمواجهة النفقات المرتبطة بهذا البرنامج .وتم
اتخاذ جمٌع اإلجراءات للوفاء بااللتزامات المعبر عنها للمحصلٌن البلدٌٌن فً الوقت المناسب.
تم إبالغ منسقٌة برنامج "فٌدل" بجمٌع النفقات التً نفذت لحسابها وعبرت المنسقٌة عن ارتٌاحها
للتعاون معنا.
ب .األنشطة قٌد اإلنجاز:
 .0تكوٌن الشبكة المحاسبٌة وتدرٌبها على الوسائل المعلوماتٌة:
لم ٌتسن بعد تكوٌن الشبكة نظرا ألسباب مادٌة ؼٌر أن مصالح صرافة النفقات الالمركزٌة للدولة
 PDDEقدمت المساعدة إلى جمٌع أمناء الخزٌنة والمحصلٌن الذٌن ٌحتاجون للدعم من أجل تقدٌم
حساباتهم.
وتظل الحاجة إلى التكوٌن ؼاٌة فً األهمٌة.
 .3وضع تطبٌقات لمتابعة الدفع المقدم:
هناك حاجة إلنجاز هذه التطبٌقات مع أن هناك صعوبة فً التمٌٌز بٌن الدفع المقدم وبٌن النفقات
البلدٌة وتتم متابعة هذا الدفع حالٌا على مستوى مصلحة الوكاالت التً تفرض تصفٌة الدفع المقدم
على الطلبٌات حٌث تقٌده بخط أحمر على المستندات وتقارنها باألرقام على االستمارة الجماعٌة.
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 .2زٌارة التقٌٌم والتفتٌش المٌدانً:
لم ٌتسن القٌام بهذه الزٌارة رؼم أنها تسمح لنا بالوقوؾ مباشرة على الوضع الحقٌقً للمركز
والقٌام بجرد المشاكل القائمة على المستوى المحلً.
 .4رقمنة حساب التسٌٌر:
إن التوثٌق عبر رقمنة المستندات ٌظل حسب اعتقادي هو اإلجراء األنسب من أجل سالمة
حساب التسٌٌر وتسهٌل البحث وهما عامالن ٌإثران فً الؽالب فً إتالؾ المستندات واختفائها.
وهناك حاجة القتناء جهاز اسكانٌر لتزوٌد قسم حساب التسٌٌر وانطالق الرقمنة.
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صرافة المراكز المحاسبٌة الدبلوماسٌة والقنصلٌة
فً إطار خطة عملها لعام  ،2000بذلت صرافة المراكز المحاسبٌة الدبلوماسٌة والقنصلٌة مزٌدا
من الجهود للقٌام بالمهام المسندة إلٌها.
ومن الضروري القٌام بالخطوات التالٌة:
 اعتماد التبوٌب الجدٌد للمستندات التبرٌرٌة للدولة. برمجة بعثات الفحص إلى جمٌع المراكز المحاسبٌة مرة كل أربع سنوات على األقل. تكوٌن وتدرٌب العمال.تم التكفل باإلبالؼات حٌث إن الصرافة تولً اهتماما كبٌرا إلرسال اإلبالؼات بما ٌتطابق مع
بنود المٌزانٌة.
وتم باستمرار التقٌد بإعادة دفع المستقطعات إلى الخزٌنة (الضرٌبة على الرواتب ،المعاشات
واالشتراك فً صندوق التؤمٌن الصحً) من طرؾ المدٌرٌة العامة للمٌزانٌة وخصمها من
رواتب العمال فً السلك الدبلوماسً والقنصلً.
كان إجمالً اإلبالؼات المعتمدة لؽاٌة ٌ 2000/02/00عادل  01.920.121.001أوقٌة.
عملٌات التزوٌد:
تمت متابعة عملٌات التزوٌد بشكل فعال تفادٌا ألي تؤخٌر فً دفع رواتب العمال ونفقات التسٌٌر
ذات الطابع االستعجالً.
بلؽت عملٌات التزوٌد لؽاٌة  2000/02/00ما مجموعه  02.092.212.219أوقٌة منها
 00.220.210.100أوقٌة تمثل مبلػ االستمارات و  0.220.200.010أوقٌة كخسائر مترتبة
على الصرؾ األجنبً.
وتحرص الصرافة بشكل خاص على:



متابعة تنفٌذ أوامر التحوٌل إلى البنك المركزي؛
متابعة المرفوضات؛

استغالل المحاسبات:
بالنسبة لحسابات :3100
ال تزال حسابات واشنطن نٌوٌورك وحسابات سفارة مورٌتانٌا بدكار للنصؾ الثانً من السنة
أمام محكمة الحسابات لفحصها.
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بالنسبة لعام : 3103
وصلت إلى الصرافة حسابات عام  2002كما هو مبٌن أدناه:




 09محاسبة ممركزة ؛
ٌجري استؽالل  0محاسبات.
محاسبة واحدة (جنٌؾ) تم تسلٌمها إلى المفتشٌة العامة للدولة.

بالنسبة لعام 3102
 02محاسبة لعام  2000وصلت إلى الصرافة منها  02محاسبة ممركزة و  2محاسبات لم تصل
بعد :بارٌس ،برلٌن ،دكار ،دمشق ،جدة ،الدوحة ،جنٌؾ ،روما وطرابلس.
وتطالب الصرافة بإنشاء قسم مكلؾ بالمركزة وبمتابعة المحاسبات بدال من الموقع الجدٌد الذي
ٌقوم بانتظام بهذه المهام األساسٌة.
وٌقوم قسم حساب التسٌٌر بانتظام باستؽالل المحاسبات التً تم تلقٌها كما ٌقوم بإعداد
االستمارات التالٌة:




استمارة لمتابعة االعتمادات المتوفرة حسب المركز واالستقطاع والمحاسبة؛
استمارة عن حالة النفقات ربع السنوٌة؛.
استمارة حول الحالة العامة لحساب 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 المواطنٌن (معاشات ،شٌكات ،تفوٌضات رشاد وؼٌرها)؛
 استقبال البرٌد؛
 استقبال تفوٌضات رشاد؛
 توزٌع البرٌد؛
 منع الدخول على البائعٌن والمتسولٌن؛
 منع التجمعات فً األروقة.
 حفظ الملفات حسب تارٌخ الورود.
األنشطة المبرمجة :
 وضع نظام لإلنصات عبر إنشاء مركز اتصال إلعالم رواد اإلدارة العامة للخزٌنة
والمحاسبة العمومٌة.
 توعٌة الرواد بشؤن الخدمات المقدمة على موقع الخزٌنة على الشبكة.
 البحث عن تموٌل الستصالح وتوسٌع مكتب النظام.
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 IIIالوسائل
 .0المصادر البشرٌة
لؽاٌة تارٌخ إعداد هذا التقرٌر ،كان عدد العاملٌن فً اإلدارة العامة للخزٌنة والمحاسبة العمومٌة
على النحو التالً:
العدد

الرتب
اإلدارٌون واألطر

02

مفتشو الخزٌنة العامة وأشباههم

29

مراقبو الخزٌنة وأشباههم

29

عمال التنفٌذ وأشباههم

299

المجموع

212

 .3الوسائل المالٌة
ٌتبٌن أن مستوى االعتمادات المالٌة المخصصة لإلدارة العامة للخزٌنة ال ٌرقى إلى احتٌاجات
اإلدارة كما ال ٌسمح بإنجاز جمٌع األهداؾ المرسومة.
 .2األثاث المكتبً والتجهٌزات المعلوماتٌة
بدأ تنفٌذ برنامج تشٌٌد بناٌات المصالح الخارجٌة خالل عام  ،2002عبر توسٌع محصلٌة مٌناء
نواكشوط المستقل.
وفً هذا اإلطار ٌؤتً تؤجٌر وتجهٌز  0شقق مالصقة لمحصلٌة تٌارت لمواجهة الزحمة فً قاعة
األرشٌؾ القدٌمة.
وشكل تطوٌر التجهٌزات المعلوماتٌة لمصالح الخزٌنة إحدى أولوٌات اإلدارة لتحسٌن جودة
الخدمات المقدمة إلى الرواد وزٌادة اإلنتاجٌة .وكانت التجهٌزات المعلوماتٌة موضوع صفقة
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:
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الكمٌة

البٌان
جهاز كمبٌوتر

 201وحدة

طابعات

 092وحدة

خوادم

 8وحدات

مثبت كهربائً

 22وحدة

منظم كهربائً

 020وحدة

فاكس

 0وحدات

جهاز تصوٌر

 02وحدة

سكانٌر
مكٌؾ

 02وحدة
 009وحدة

مرافق صحٌة

 01مرافق صحً داخلً و  9مرافق عمومٌة

مكاتب

022
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IVـ 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 : 2000






تكوٌن عدد من األطر حول المدونة الجدٌدة للصفقات (سلطة تنظٌم الصفقات العمومٌة)؛
تكوٌن المحصلٌن البلدٌٌن فً نواكشوط والخزانات الجهوٌة فً برمجٌات مسك محاسبة
البلدٌات؛
تكوٌن المحصلٌن فً نواكشوط ومفتشٌن مدققٌن فً برمجٌات بٌت المال (محاسبة
الدولة)؛
تكوٌن سرٌع فً للؽة الفرنسٌة بمركز التحالؾ؛
المشاركة فً عدد من اللقاءات والدورات التكوٌنٌة خارج البالد.

وفً إطار تكوٌن عمال إدارة تسٌٌر السٌولة ،شارك رئٌس مصلحة تسٌٌر السٌولة فً ندوة حول
تنوٌع أدوات سوق المدٌونٌة وجنً أكبر فائدة من االستالؾ العمومً.
وقد تم تنظٌم الندوة من طرؾ هٌئة آفرٌتاك بالتعاون مع البنك المركزي لبلدان ؼرب إفرٌقٌا فً
دكار ولمدة أسبوع .وكان الهدؾ ٌتمثل فً مساعدة البلدان المشاركة فً جنً أفضل الثمار من
تدخالتها فً السوق النقدي باستخدام األدوات األنسب الحتٌاجاتها.
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