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مقدمـة
أنهت مورٌتانٌا لتوها برنامجا مع صندوق النقد الدولً تم البدء به بتارٌخ  15مارس .2010
وقد جرت فً نواكشوط عدة لقاءات للنظر فً االتفاق الثالثً حول التسهٌلة الموسعة للقرض.
وقد خلصت جمٌع تقارٌر فرٌق عمل صندوق النقد الدولً إلى وجود استقرار اقتصادي كلً
فً البالد و إلى إحراز التقدم فً اإلصالحات الهٌكلٌة المقام بها.
وفً هذا اإلطار التزمت الحكومة المورٌتانٌة ،بٌن أمور أخرى ،بإعداد جدول شهري
للعملٌات المالٌة للدولة ٌستخرج من الموازنة العامة لحسابات الدولة.
وٌهدف هذا التقرٌر السنوي إلى شرح واستكمال جداول العملٌات المالٌة للدولة التً تنشر كل
شهر.
وٌلخص هذا التقرٌر تنفٌذ المٌزانٌة خالل عام  2013وٌبرز تطور مجامٌع المٌزانٌة من شهر
آلخر وٌقٌس األداء بالمقارنة مع معاٌٌر برنامج التنفٌذ الذي تم االتفاق علٌه مع المصالح
التابعة لصندوق النقد الدولً وذلك طبقا لقانون المالٌة لعام .2013
وٌعالج التقرٌر تفصٌل نفقات الدولة التً جرى تحلٌلها فً البداٌة وفقا للتصنٌف النمطً
(االقتصادي) ثم بحسب المدونة الوظٌفٌة التً تطرقت بشكل منفصل إلى النفقات الموجهة
لمكافحة الفقر.
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 .1اإلٌرادات
بلغ إجمالً إٌرادات الدولة لعام  2013ما مجموعه  509,87ملٌار أوقٌة وتجاوزت بذلك التوقعات
لتلك السنة أي  498,72ملٌار أوقٌة .وتعزى هذه النتٌجة الجٌدة فً األساس إلى دٌنامٌكٌة اإلٌرادات
الضرٌبٌة التً بلغت  269,16ملٌار أوقٌة أي بزٌادة  %7,4مقارنة مع  250,50 ( 2012ملٌار)
حٌث تجاوزت تقدٌرات البرنامج لما ٌقارب .%5,9
أما اإلٌرادات غٌر الضرٌبٌة فد شهدت تطورا ملحوظا مقارنة مع العام السابق (  208,67عام
 2013مقابل  99,06ملٌار عام  )2012كما تجاوزت أهداف البرنامج (  200,97ملٌار) بنحو
.%3,8
رسم بٌانً رقم  : 1إجمالً اإلٌرادات (بما فٌها النفط والهبات)
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ٌبرز الرسم البٌانً رقم  1اتجاهات إجمالً اإلٌرادات ( بما فٌه الهبات والنفط) خالل السنة كما ٌبٌن
الضعف الملحوظ للهبات باستثناء شهر دجمبر حٌث تم استٌفاء شروط دعم المٌزانٌة الذي قدمه
اإلتحاد األوربً وتم استالمه فعال.
وبقٌت اإلٌرادات النفطٌة متواضعة خالل عام  2013باستثناء أشهر إبرٌلٌ ،ولٌو و اكتوبر حٌث تم
استالم ثمن المنتوج.
أما اإلٌرادات األخرى أو العائدات غٌر النفطٌة خارج الهبات فقد كانت بمستوى جٌد جدا طوال
العام.

 1.1اإلٌرادات الضرٌبٌة
سجلت اإلٌرادات الضرٌبٌة زٌادة موجبة خالل عام  2013مقارنة مع تقدٌرات البرنامج ومع
إنجازات العام السابق .وقد زادت هذه اإلٌرادات عن التقدٌرات بنحو .%5,9

 1.1.1الفارق بٌن اإلٌرادات المتوقعة والتحصٌل
أدى كل من متابعة اإلٌرادات الضرٌبٌة وانتعاش االقتصاد خالل الفترة إلى زٌادة مجهود التحصٌل
بشكل ملموس.
رسم بٌانً رقم  : 2تحلٌل الفارق بٌن التوقعات وتحصٌل اإلٌرادات الضرٌبٌة
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ٌبرز الرسم البٌانً رقم  2أن اإلٌرادات الضرٌبٌة فاقت كل تقدٌرات البرنامج .ونتج عن ذلك أن بند
الرسوم على السلع والخدمات سجل اتجاها تصاعدٌا حٌث حقق فائض بمبلغ  8,3ملٌار ( )%6,4
مقارنة مع تقدٌرات السنة للفترة ذاتها) وارتفاعا بنسبة  %2,1مقارنة مع عام .2012
وبدورها تجاوزت الرسوم على التجارة الدولٌة التقدٌرات بنسبة  %5,9لتصل إلى  31,98ملٌار
أوقٌة تم تحصٌلها مقابل  30,18ملٌار كانت متوقعة.
ٌعود هذا األداء الجٌد أساسا إلى الجهود المتواصلة التً بذلتها جمٌع اإلدارات المعنٌة بوزارة المالٌة
وإلى جهود تحصٌل اإلٌرادات الضرٌبٌة.

 2.1.1توزٌع األداء حسب طبٌعة العائدات
ٌسمح التحلٌل التفصٌلً للعائدات الضرٌبٌة بمالحظة تطور كل منها .وٌعطً هذا التحلٌل النتائج
التالٌة :
رسم بٌانً رقم  : 3األداء التفصٌلً لإلٌرادات الضرٌبٌة

التقرٌر حول العملٌات المالٌة للدولة لعام 2013

6

ٌبرز الرسم أعاله أن تجاوز التقدٌرات بشكل عام ناتج عن حسن أداء عملٌات التحصٌل المتعلقة
بالقٌمة المضافة واألرباح التجارٌة والصناعٌة واألرباح غٌر التجارٌة والحد األدنى للضرٌبة
الجزافٌة والضرائب على الرواتب و األجور وحقوق االستٌراد والرسوم على شركة أسنٌم.
وٌمكن الخروج بالمالحظات التالٌة :
 تشكل الضرٌبة على القٌمة المضافة البند الرئٌسً من العائدات الضرٌبٌة ألنه ٌمثل حوالً
%37,99؛
 تأتً فً الدرجة الثانٌة الضرٌبة على األرباح الصناعٌة والتجارٌة واألرباح غٌر التجارٌة
والحد األدنى للضرٌبة الجزافٌة وتساهم بنحو %15,51؛
 تأتً بعد ذلك الضرٌبة على األجور واإلرباح حقوق االستٌراد ثم الرسم الوحٌد على شركة
أسنٌم ورسوم أداء الخدمات أي على التوالً  %12,46و %10,06و. %8,63
وسجلت البنود األخرى مبالغ قلٌلة جدا رغم أنها تجاوزت العتبات المتوقعة.
رسم بٌانً رقم  : 4تطور اإلٌرادات الضرٌبٌة لعام 2013
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ٌبرز الرسم البٌانً رقم  4أن كل بند من بنود اإلٌرادات له االتجاه الخاص به :
 الرسوم على العائدات واألرباح تتجه صعودا منذ الشهر الثانً ولغاٌة شهر إبرٌل بفعل توارٌخالتصارٌح المتعلقة بهذه الضرائب حٌث أنها تكون متقلبة فٌما بعد باستثناء الطفرة المسجلة فً
شهر ٌونٌو؛
 الرسوم على السلع والخدمات سجلت منحنى مغٌرا طٌلة السنة وبلغت أقصى حد فً شهريمارس و إبرٌل؛
 -الرسوم على التجارة الدولٌة بقٌت مستقرة طٌلة الفترة مسجلة قٌمة أقل من الرسوم ا ألخرى.

 2.1اإلٌرادات غٌر الضرٌبٌة و الهبات
بلغت اإلٌرادات غٌر الضرٌبٌة عام  2013ما مجموعه  208,67ملٌار أوقٌة بعد أن كان الهدف هو
 200,97ملٌار .وبذلك فإنها زادت عن التوقعات بحوالً .%3,8
رسم بٌانً رقم  : 5األداء العام لإلٌرادات غٌر الضرٌبٌة برسم 2013
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ٌسمح تحلٌل اإلٌرادات غٌر الضرٌبٌة بالخروج باالستنتاجات التالٌة :
 أن أهم بنود التحصٌل من حٌث القٌمة هً أتاواة الصٌد والغرامات (  )%31,13من مجموعاإلٌرادات غٌر الضرٌبٌة) تلٌها الحسابات الخاصة (  )%30,65ثم األرباح الموزعة
للمؤسسات العمومٌة (.)%29,90
وٌنطبق حسن األداء فً مجال تحصٌل اإلٌرادات غٌر الضرٌبٌة مقارنة بالتوقعات على جمٌع
مكونات هذا البند باستثناء اإلٌرادات غٌر المنجمٌة ( خارج شركة أسنٌم) التً كانت دون التوقعات
بما ٌقارب .- %33,3
رسم بٌانً رقم  : 6األداء التفصٌلً لإلٌرادات غٌر الضرٌبٌة والهبات
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ٌتبن من التحلٌل التفصٌلً لإلٌرادات غٌر الضرٌبٌة و الهبات أن أهم المصادر خالل العام تمثلت فً
عائدات الصٌد حٌث سجلت مبلغ  64,96ملٌار أوقٌة متجاوزة عتبة التوقعات ( )60,88بنحو %6,7
و تتكون أساسا من العائدات المقبوضة على أساس اتفاقٌة الصٌد المبرمة مع اإلتحاد األوربً.
فً المرتبة الثانٌة ٌأتً بند الحسابات الخاصة ( الذي ٌتألف أساسا من األموال المتأتٌة من الطاولة
المستدٌرة المنعقدة فً بروكسل وكانت بمبلغ  63,96ملٌار أوقٌة .أما الهبات فقد مثلت موردا هاما
للدولة عام  2013حٌث بلغت  11ملٌار أوقٌة.

التقرٌر حول العملٌات المالٌة للدولة لعام 2013

10

رسم بٌانً رقم  : 7تطور اإلٌرادات غٌر الضرٌبٌة لعام 2013

كان االتجاه العام لإلٌرادات غٌر الضرٌبٌة متغٌرا بالنسبة لجمٌع بنود هذا الباب .وتمثلت أهم
مكونات اإلٌرادات فً عائدات الصٌد ومقسوم أرباح المؤسسات العمومٌة والحسابات الخاصة.
وسجلت هذه األخٌرة طفرة نوعٌة فً شهر أغسطس بعد قرار فتح حساب تحوٌل خاص مكرس
للتموٌالت المتأتٌة من الطاولة المستدٌرة المنعقدة فً بروكسل.
أما البنود األخرى فقد كانت مبالغها ضعٌفة ولذلك فإن تقلباتها كانت ضعٌفة أٌضا خالل العام.
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 .2النفقات
بلغ إجمالً النفقات خالل عام  2013ما مجموعه  436,74ملٌار أوقٌة ( النفقات والقروض
الصافٌة) وقد كانت النفقات دون مستوى التقدٌرات البالغة  44,91ملٌار أوقٌة أي بفارق %1,84ـ
وهو ما تحقق بفضل التحكم فً اإلنفاق.
رسم بٌانً رقم  : 8تطور النفقات والقروض الصافٌة خالل عام 2013

ٌبٌن الرسم البٌانً رقم  8أن " تغٌر الرواتب واألجور" كان خفٌفا خالل السنة ألن األمر ٌتعلق
بنفقات منتظمة وإلزامٌة .أما تنفٌذ النفقات المتعلقة " بالسلع والخدمات" فلم ٌبدأ إال مع سرٌان
المٌزانٌة الذي بدأ مبكرا هذا العام ( فً شهر فبراٌر) وبذلك فإنه سجل أعلى مستوى له فً شهر
أكتوبر.
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أما نفقات التجهٌز والقروض الصافٌة فقد كانت بداٌتها خجولة فً شهر ٌناٌر ثم ارتفعت فً شهر
فبراٌر وعادت لالنخفاض شٌئا فشٌئا قبل أن تصعد بشكل ملحوظ فً شهر ٌونٌو ،غٌر أنها شهدت
تقلبات كبٌرة خالل النصف الثانً من العام بسبب االنطالق الفعلً لتنفٌذ المٌزانٌة وقد بلغت الذروة
فً شهر ٌولٌو.
وبدأت التحوٌالت الجارٌة اعتبارا من شهر فبراٌر مع تقلبات قوٌة خالل الفترة وسجلت أقصى حد
لها فً شهر ٌولٌو

 2.1نفقات التسٌٌر
استقرت نفقات التسٌٌر لعام  2013عند  267,16ملٌار أوقٌة أي أقل قلٌال من الهدف المرسوم لها
أي  271,71ملٌار أقوٌة (  5,54ملٌار كفارق وهو ما ٌعادل نسبة أنجاز قدرها  .)%97,96وفٌما
ٌبدو سمحت المتابعة المنتظمة لتطور النفقات بالتحكم الجٌد فً اتجاهاتها خالل العام
رسم بٌانً رقم  : 9أداء نفقات التسٌٌر

ٌبٌن تحلٌل الرسم البٌانً رقم  9أن كتلة الرواتب كانت تحت السٌطرة تماما (  103,71ملٌار أوقٌة
أي نسبة تنفٌذ تقل قلٌال عن  )%100كما أن اإلعانات والتحوٌالت التً تقل بنسبة  %0,34مقارنة
بالهدف المرسوم أصال أي  70,6ملٌار .أما الفوائد على الدٌن فقد بقٌت دون الخ\ف المرسوم
بحوالً  15,68( %8,47ملٌار تم تنفٌذها مقابل  17,13ملٌار كتوقعات).
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كما ان نفقات التجهٌز والقروض الصافٌة والحسابات الخاصة لم تصل إلى مستوى الهدف حٌث
كانت نسب التنفٌذ على التوالً  %98,53و .%80,75وٌجدر التنوٌه بأن عناصر اإلنفاق لم ٌتجاوز
أي منها ما كان متوقعا لها أصال.
رسم بٌانً رقم  : 10تطور نفقات التسٌٌر لعام 2013

ٌبرز الرسم البٌانً رقم  ،10أن " األجور والرواتب" تغٌرت قلٌال خالل السنة حٌث سجلت مبالغ
معتبرة إلى حد ما.
وقد كان بند " السلع والخدمات" ٌسٌر بنفس االتجاه مع تقلبات قوٌة اعتبارا من شهر ماٌو.
أما الفوائد على الدٌن العمومً فقد تغٌر من شهر آلخر دون ان تبلغ العتبات المرسومة لها.

التقرٌر حول العملٌات المالٌة للدولة لعام 2013

14

أما نفقات " الحسابات الخاصة للخزٌنة" فقد كانت ضعٌفة خالل السنة مع أنها سجلت ارتفاعا بسٌطا
فً شهر دجمبر.
وقد رسمت بنود التحوٌالت الجارٌة ونفقات التجهٌز والقروض منحنى متغٌرا خالل الفترة وبلغت
أقصى حدودها فً شهر ٌولٌو ( على التوالً  12,74ملٌار و  31,11ملٌار) وتعزى تقلبات هذه
النفقات إلى وتٌرة تنفٌذ برنامج أمل لعام .2013

 2.2نفقات االستثمار
خالل عام  2013كانت نفقات االستثمار بصورة عامة دون المستوى المرسوم للفترة حٌث بلغت
 169,59ملٌار أوفٌة فً حٌن كان الهدف المرسوم لها  172,10ملٌار اوقٌة أي نسبة تنفٌذ
. %98,53
رسم بٌانً رقم  : 11تطور النفقات االستثمارٌة خالل 2013
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ٌبرز الرسم البٌانً رقم  11أن االستثمارات الممولة بموارد ذاتٌة للدولة قد تجاوزت الهدف
المرسوم لها .وبالمقابل فإن االستثمارات الممولة خارجٌا كانت إلى حد كبٌر دون التوقعات حٌث إن
نسبة التنفٌذ كانت على التوالً  %190,90و .%78,40
وٌعزى تجاوز نفقات التجهٌز التً تمولها الدولة لما هو مرسوم إلى مراعاة القرض الضرٌبً من
حٌث التنفٌذ و إلى عدم األخذ به فً توقعات المٌزانٌة.

 .3األرصدة
سجل الرصٌد األساسً خارج النفط وهو ٌمثل الفارق بٌن إجمالً اإلٌرادات ( خارج الهبات
واإلٌرادات النفطٌة) ومجموع النفقات ( خارج الفوائد على الدٌن الخارجً العمومً واالستثمارات
الممولة من الخارج) ،فائضا خالل العام بلغ  101,82ملٌار أوقٌة فً حٌن كانت تعول التقدٌرات
على  82,74ملٌار أوقٌة وهو ما ٌعتبر فً حد ذاته أداء متمٌزا.
أما الرصٌد خارج النفط وخارج الهبات وهو ناتج الفرق بٌن اإلٌرادات الكلٌة (خارج الهبات وخارج
اإلٌرادات النفطٌة) وبٌن النفقات الكلٌة ،فقد سجل فائضا بمبلغ  41,09ملٌار أوقٌة مقابل 10,01
ملٌار أوقٌة كانت مبرمجة أصال.
رسم بٌانً رقم  : 12حالة األرصدة
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ٌبٌن الرسم البٌانً رقم  12أن األرصدة كانت كلها موجبة ( خالفا للتوقعات المتعلقة بالرصٌد
اإلجمالً خارج النفط ومع أو بدون الهبات) كما تفوق العتبات التقدٌرٌة وهو ما ٌبرهن على
السٌطرة على تنفٌذ المٌزانٌة بإٌراداتها ونفقاتها خالل العام المعنً مع وجود هامش مرٌح فً
الرصٌد بالنسبة للنصف الثانً من السنة.
رسم بٌانً رقم  : 13التطور الشهري لألرصدة
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ٌبٌن الرسم البٌانً رقم  13أن فائض الرصٌد اإلجمالً ألشهر ٌناٌرٌ ،ونٌو ،أغسطس ودجمبر كان
مهما إلى حد ما غٌر أنه لم ٌعوض كما كان متوقعا وتٌرة اإلنفاق قٌاسا إلى اإلٌرادات خالل األشهر
األخٌرة من السنة.

التقرٌر حول العملٌات المالٌة للدولة لعام 2013

18

 .4التموٌل
تبرز البٌانات المستخرجة من جدول العملٌات المالٌة للدولة أن أهم مصادر تموٌل المٌزانٌة تمثلت
فً اإلٌرادات.

 1.4التموٌل الداخلً
تمٌز التموٌل الداخلً بارتفاع الودائع فً الحساب الجاري لدى البنك المركزي والبالغة  3,51ملٌار
أوقٌة وكذلك بسداد المدٌونٌة على مستوى البنوك التجارٌة ( سداد أذونات الخزٌنة ) بمبلغ 25,56
ملٌار أوقٌة فً حٌن كان ٌتوقع إنقاص المدٌونٌة على مستوى هذه البنوك ب  26.02ملٌار.
رسم بٌانً رقم  : 14حالة التموٌل الداخلً

على مستوى النظام غٌر المصرفً قامت الدولة بطرح أذونات خزٌنة جدٌدة بما ٌعادل  8,29ملٌار
أوقٌة.
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 2.4التموٌل الخارجً
إن مبلغ  1,31ـ ملٌار أوقٌة هو عبارة عن فائض مسجل خالل العام فً الحساب النفطً 1الذي ٌمثل
الفارق بٌن اإلٌرادات النفطٌة خالل الفترة (20,74ـ ملٌار أوقٌة) والسحب الذي تم على هذا الحساب
خالل شهري مارس وإبرٌل وبلغ  19,43ملٌار أوقٌة منها  10,05فً مارس و 9,38فً إبرٌل.
رسم بٌانً رقم  : 15حالة التموٌل الخارجً

بٌن الرسم البٌانً رقم  15أن المصدر األهم للتموٌل الخارجً لعام  2013هو بند السلف الجدٌدة بما
ٌعادل  46,85ملٌار أوقٌة ٌلٌه التموٌل الخارجً غٌر العادي ( 3,69ملٌار أوقٌة).

1ـ حساب يفتىح نذي تنك فزنسا ينذ  14يىنيى 2006
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 .5التبوٌب الوظٌفً
 1.5التبوٌب العام
ٌتم هذا التبوٌب وفقا لنموذج نمطً تعتمده مصالح صندوق النقد الدولً وٌسمح بمتابعة تأثٌر
نفقات المٌزانٌة للبلدان على قطاعات االقتصاد ومقارنة هذه التأثٌرات على مستوى البلدان
المختلفة.
وال ٌراعً هذا النموذج سوى النفقات التً تم فعال األمر بصرفها خارج النفقات الممولة من
الخارج وٌراعً النموذج سداد أقساط الدٌن الخارجً الذي ٌظهر فً آخر جدول العملٌات
المالٌة للدولة وهو ما ٌفسر الفرق بٌن إجمالً النفقات فً النموذج وإجمالً النفقات فً جدول
العملٌات المالٌة للدولة.
رسم بٌانً رقم  : 16نتٌجة أهم وظائف التبوٌب الوظٌفً
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 2.5نفقات مكافحة الفقر
هناك وظائف فرعٌة من التبوٌب ٌنظر إلٌها على أنها تخدم مكافحة الفقر مباشرة.
رسم بٌانً رقم  : 17تنفٌذ نفقات مكافحة الفقر
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ٌبٌن الرسم البٌانً رقم  17أن نفقات مكافحة الفقر تمثل  %44,52من إجمالً النفقات وتبلغ
 170,1ملٌار أوقٌة.
وتعادل نفقات مكافحة الفقر تقرٌبا البنود التالٌة  :الحماٌة االجتماعٌة ،الصحة ،اإلستصالحات
الجماعٌة والتعلٌم .كما أنها تمثل جزءا كبٌرا من بند الشؤون االقتصادٌة بٌنما ال تكاد تمثل
سوى جزء صغٌر جدا من البنود األخرى.
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ملحقــات
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ملحق  : 1جدول العملٌات المالٌة للدولة – لعام 2013

جدول العملٌات الملٌة للدولة (اإلٌرادات)

ٌناٌرـدجمبر 2013

قانون المالٌة المعدل
2013

ٌناٌر إلى دجمبر
2013

قانون المالٌة المعدل
2013

اإلٌرادات الكلٌة والهبات (بما فٌها اٌرادات نفطٌة)

509,87

498,72

اٌرادات غٌر نفطٌة وه بات

489,13

478,72

إٌرادات غٌر نفطٌة خارج الهبات

477,83

454,92

إٌرادات ضرٌبٌة (خارج النفط)

269,16

253,95

رسوم على اإلٌرادات واألرباح

85,77

85,67

أرباح صناعٌة وتجارٌة و أرباح غٌر تجارٌة

27,55

الحد األدنً للضرٌبة الجزافٌة  -جمارك

13,79

قرض ضرائب ـ الحد األدنً الجزافً

0,23

ضرٌبة على األجور والرواتب

33,56

الدولة

0,85

آخرون

32,71

ضرٌبة على إٌرادات األموال المنقولة

6,20

الضرٌبة العامة على الدخل

0,27

نظام ضرٌبً مبسط
رسوم على السلع والخدمات

4,15
136,40

ضرٌبة على القٌمة المضافة الداخلٌة

128,10

43,49

ضرٌبة على القٌمة المضافة على الواردات

58,78

منها ضربة القٌمة المضافة على شركة أسنٌم

7,72

الرسم الموحد على شركة اسنٌم – رسوم أداء الخدمات

23,24

رسوم على المنتجات النفطٌة

3,40

حقوق االستهالك (شاي ،تبغ ،سكر ،اسمنت)

5,70

رسوم أخرى (تأمٌن ،سٌارات ،المطار)

1,79

رسوم على التجارة الدولٌة

31,98

واردات

27,10

30,18

رسوم إحصاء

4,87

أٌرادات ضرٌبٌة أخرى

14,73

رسوم الطابع

0,68

رسوم التدرٌب وضرٌبة على الملكٌة

2,36

تحصٌل فً السنوات السابقة

11,69

الرسوم الجمركٌة قٌد التحصٌل (محصلٌة المٌناء)

0,29

إٌرادات غٌر ضرٌبٌة

208,67

200,97

إٌرادات الصٌد

64,96

60,88

مٌزانٌة اإلتحاد األوربً

54,07

التعوٌض المالً

54,07

مجهزوا السفن

-

لرسوم اإلقلٌمٌة

-
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إتاوات أسماك السطح

8,52

رسوم (السفن المؤجرة من طرف مواطنٌن)

-

رخص (األجانب)

8,52

حقوق النفاذ (صٌد العمق ـ المواطنون)

2,24

غرامات

0,13

إٌرادات منجمٌة

7,27

أٌرادات المساحة

0,85

اٌرادات تشغٌل

10,90

6,33

اٌرادات منجمٌة أخرى

0,09

مقسوم األرباح وأتاوات المؤسسات العمومٌة

49,88

شركة أسنٌم
البنك المركزي المورٌتانً

37,25

49,78

7,18
شركة مورٌتل

4,51

مٌناء أنواكشوط المستقل  +مٌناء انواذٌبو

0,94

الدٌون المتنازل عنها والتحصٌل

-

شركة أسنٌم

-

شركو سوملك

-

شركة سوجٌم

-

حقوق التنقٌب المنجمً

-

حسابات خاصة

63,96

قطاع النفط

65,30

-

صنادٌق تحوٌل خاص خارج النفط

63,96

منها قروض الضرائب

-

منها صندوق المساعدات والتدخل من اجل التنمٌة

0,43

إٌرادات رأسمالٌة

4,11

بٌع القطع اآلرضٌة

3,49

خارج بٌع القطع األرضٌة

0,61

أخرى

18,50

12,00

هبات

11,30

23,80

مشارٌع

1,84

8,00

دعم المٌزانٌة

9,46

2,10

منها مساعدة البلدان الفقٌرة المثقلة بالدٌون
البلدان الفقٌرة المثقلة بالدٌون (خارج ا لبنك المركزي وشركة أسنٌم)
البلدان الفقٌرة المثقلة بالدٌون (البنك المركزي وشركة أسنٌم)

هبات أخرى

0,71

هبات ثنائٌة ودعم المٌزانٌة

8,74

جدول العملٌات المالٌة للدولة (نفقات ،أرصدة وإٌرادات نفطٌة)
نفقات وقروض صافٌة

0
436,74

444,91

نفقات جارٌة

267,16

272,71

أجور ورواتب

103,71

103,82

سلع وخدمات

60,12

61,50

منها المسار اإلنتخابً

-
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منها التموٌل الخارجً

-

التحوٌالت الجارٌة

70,22

70,46

فوائد على الدٌن العمومً

15,68

17,13

خارجٌة

12,04

10,63

داخلٌة

3,64

6,50

حسابات خاصة

6,46

8,00

منها قرض ضرائب

-

منها صندوق المساعدات و التدخل من أجل التنمٌة

0,06

نفقات تجهٌز وقروض صافٌة

169,58

172,10

أستثمار ممول خارجٌا

48,69

62,10

أستثمار ممول محلٌا

120,89

110,00

منه قروض ضرائب

11,48

إعادة هٌكلة وقروض صافٌة

0,10

-

أحتٌاطً مشترك

10,74

سلف (نفقات مدفوعة قبل األمر بالصرف)

0,23

رصٌد خارج النفط باستبعاد الهبات (عجز )-

41,09

10,01

رصٌد خارج النفط بما فٌه الهبات (عجز )-

52,39

33,81

11,80

رصٌد خارج النفط مع استبعاد إٌرادات الصٌد (عجز )-
رصٌد أساسً خارج النفط (عجز )-

101,82

الرصٌد األساسً إلى الناتج المحلً اإلجمالً
رصٌد خارج النفط باستبعاد الهبات (عجز )-

7,69%
20,74

إٌرادات ضرٌبٌة

7,83

أرباح صناعٌة وتجارٌة

1,66

ضرائب األجور والرواتب

2,91

أخرى

3,26

أٌرادات غٌر ضرٌبٌة

12,91

مكافئة /أتاوات

1,23

عائد رأس المال

0,06

أرباح النفط

11,63

أخرى

82,74
20,00

-

مدفوعات (تموٌل المٌزانٌة)
رصٌد إجمالً خارج الهبات (عجز )-

61,83

30,01

رصٌد إجمالً بما فٌه الهبات (عجز )-

73,13

53,81

جدول العملٌات المالٌة للدولة (التموٌل)

0

تموٌل

73,13

-

53,81

-

تموٌل داخلً

100,82

-

86,06

-

تموٌل داخلً مصحح )(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6

92,50

-

86,06

-

تموٌل مصرفً

29,07

-

31,02

-

البنك المركزي المورٌتانً

3,51

-

5,00

-

( )1البنك المركزي (خارج حسابات متفرقة ،صندوق التحوٌل الخاص بما فٌه الحساب الجاري المقارن)

4,81

5,00

-
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حساب جاري

3,54

حساب جاري بما فً ذلك المقارنة

4,78

القٌمة لدى القبض بالبنك المركزي واألمور العالقة خالل الشهر لدى البنك المركزي

8,32

-

5,00

-

5,00

-

-

حسابات فرعٌة

-

-

تخفٌضات

-

-

صندوق التحوٌل الخاص

-

-

-

-

أخرى
دٌون على الدولة (خسائر البنك المركزي  +تجمٌع حصص صندوق النقد الدولً – صندوق النقد العربً)

-

سٌولة فً الصنادٌق

0,03

-

البنوك التجارٌة

25,56

-

26,02

-

البنوك التجارٌة (خارج تغٌر حسابات البرٌد لدى البنوك)

25,56

-

26,02

-

التموٌل بواسطة أذونات الخزٌنة

23,42

-

26,00

-

سندات بكفالة (كمبٌاالت)

2,03

-

0,02

-

تغٌر الحساب الجاري للبرٌد لدى البنوك

-

تغٌر حسابات االرتباط فً داخل البالد

0,12

( )3تموٌل غٌر مصرفً

8,29

( )4تغٌر المتأخرات الداخلٌة

5,48

تسوٌة

-

8,00

-

-

-

تراكم

5,48

-

-

أمور عالقة لدى الخزانة

5,48

-

-

تسوٌة

-

تراكم

5,48

-

دٌون متقاطعة و إلتزامات أخرى للدولة

-

تسوٌة

-

تراكم (ترحٌل )2010

-

( )5تغٌر حركة حساب الودائع وحسابات االرتباط
( )6أخرى (سداد دٌون البنك المركزي)  +حقوق سحب خاصة
قرض أوبك  +خوصصة و أخرى

74,56

-

-

60,24

-

2,80

-

-

سحب حقوق سحب خاص (اكتوبر – نوفمبر  +نصف قرض صندوق النقد العربً (دجمبر)
سداد (( )BTFعملٌة خاصة نوفمبر)

2,80

-

تموٌل خارجً

25,80

حساب نفطً (صافً)

1,31

-

0,48

-

اٌرادات ضرٌبٌة

20,74

-

20,00

-

مساهمة الحساب النفطً

19,43

19,52

27,11

32,74

23,79

29,50

إقتراضات جدٌدة

46,85

49,07

اندثار

23,06

أخرى (صافً)
إقتراضات خارجٌة صافٌة

32,26

-

تموٌل خارجً استثنائً

3,69

تغٌر حسابات االرتباط فً السفارات

0,37

-

خطأ وسهو (احتٌاجات التموٌل)

6,43

-

19,57
3,24
0,00

للتذكٌر :
للتذكٌر :
رصٌد صندوق العائدات النفطٌة
مخزون أذونات الخزٌنة لدى البنوك
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-

أصول داخلٌة لغاٌة ٌ 30ونٌو 2007
تغٌر حركة حسابات الودائع وحسابات االرتباط
قٌم لدى القبض فً البنك المركزي و أمور عالقة خالل الشهر فً البنك المركزي
عناصر أخرى للمركز الصافً للحكومة (خارج الحساب الجاري للخزٌنة وسٌولة فً الصنادٌق)
حسابات فرعٌة
صنادٌق تحوٌل خاص
أخرى
عملٌات قٌد التوضٌح
احتٌاجات التموٌل
الناتج الداخلً الخام خارج النفط
رصٌد أساسً خارج النفط (عجز / ) -الناتج الخام خارج النفط

1,35%

رصٌد أجمالً ،بما فٌه الهبات (عجز / ) -الناتج الخام خارج النفط

1,93%

قرض صافً للسلطات النقدٌة إلى الدولة (تغٌر)
رصٌد الحساب الوحٌد للخزٌنة (تجمٌعً)
الحساب الجاري للخزٌنة
رصٌد صندوق العائدات النفطٌة (ملٌون دوالر)
رصٌد صندوق العائدات النفطٌة (ملٌار أوقٌة)
قروض صافٌة للبنوك التجارٌة إلى الدولة
دٌون (مخزون أذونات الخزٌنة ( )-إلتزامات مضمونة
ودائع (الحساب الجاري للبرٌد)
مخزون أذونات الخزٌنة
مصرفً
غٌر مصرفً
إلتزامات مضمونة
** بٌانات بملٌارات األوقٌة ما لم ٌذكر عكس ذلك

!Chek
ن.د.ح خارج النفط والمعادن (ملٌار أوقٌة)
نفقات مكافحة الفقر
مجموع النفقات بعد التصحٌح
برنامج أمل 2012
التموٌل
البنك المركزي المورٌتانً
الصندوق
BP
NB
VI

متغٌرات اقتصادٌة تم استخدامها إلستقاطات العائدات النفطٌة
ن.د.خ خارج النفط بسعر السوق
ن.د.خ خارج النفط بسعر السوق

التقرٌر حول العملٌات المالٌة للدولة لعام 2013

29

!#VALEUR
أحور ورواتب (ملٌار أوقٌة – تصنٌف بعد 2006
نسبة نمو الرواتب اإلسمٌة
واردات خاضعة لرسوم فوب بمالٌٌن الدوالر ،مصحح
واردات خاضعة لرسوم فوب بمالٌٌن الدوالر ،مصحح
0
سعر الصرف أوقٌة /دوالر معدل
سعر الصرف أوقٌةٌ /ورو معدل
تغٌر سعر الصرف أوقٌةٌ/ورو معدل)
نمو العائدات المرتبطة بالتجارة الخارجٌة
واردات ،ملٌارات أوقٌة
تغٌر الواردات %
اعتمادا على الحد األدنى للضرٌبة الجزافٌة
نسبة الضرائب (المعدل الفعلً)
الحد األدنً للضرٌبة الجزافٌة (الجمارك)
ضرٌبة القٌمة المضافة (الجمارك)
حقوق اإلستٌراد
الرسم اإلحصائً (القاعدة الموسعة عام )2007
صادرات شركة أسنٌمن ملٌون دوالر
صادرات شركة اسنٌم ملٌون أوقٌة
تغٌر صادرات شركة أسنٌم ،أوقٌة
قاعدة الحساب رقم أ‘مال شركة أسنٌم ( %25ن –  %75 + 1ن)
مردودٌة الضرٌبة الجزافٌة للجمارك
تأثٌر أنخفاض نسبة الضرٌبة الجزافٌة
مساهمة اإلتحاد األوربً  ،ملٌون ٌورو
سعر النفط العالمً
تغٌر سعر النفط العالمً
Oil non-tax revenue in M USD
Oil non-tax revenue in M USD
)Income on oil account balance (linked to LIBOR-0.5
LIBOR
Oil account balance (in M USD) a relier aux projections de la balance du oil account
اٌرادات ضرٌبٌة خارج النفط  %من م.د.خ خارج النفط 2026-2013
اٌرادات ضرٌبٌة خارج النفط  %من م.د.خ خارج النفط 2026-2013
0
اٌرادات جمركٌة من الواردات
النسبة  /الواردات
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الملحق  : 2التصنٌف الوظٌفً
السنة
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

المستفٌد
0101ـ أجهزة تشرٌعٌة وتنفٌذٌة وشؤون خارجٌة
0102ـ مصالح شؤون مالٌة وشؤون المٌزانٌة
0103ـ مصالح عامة لإلدارة
0104ـ البحث األساسً
0106ـ مصالح عمومٌة غٌر مصنفة فً بنود أخرى
0107ـ عملٌات على أساس المدٌونٌة العامة
المجموع
0201ـ الدفاع العسكري
0202ـ الدفاع المدنً
المجموع
0301ـ مصالح عامة لألمن العام
0303ـ مصالح العدالة
0304ـ السجون
0305ـ مصالح الحماٌة من الحرائق
0307ـ النظام واألمن
المجموع
0401ـ الشؤون االقتصادٌة العامة ،شؤون تتعلق بالتجارة والٌد
العاملة
0402ـ التنمٌة الرٌفٌة
0403ـ المحروقات والطاقة
0404ـ الصناعات االستخراجٌة ،الصناعات التحوٌلٌة ،البناء
واألشغال العامة
0405ـ النقل
0406ـ االتصاالت
0407ـ نشطة أخرى تجارٌة وصناعٌة وحرفٌة
0408ـ شؤون تتعلق بالبحوث والتنمٌة االقتصادٌة
المجموع
0502ـ تسٌٌر المٌاه المستعملة
0504ـ حماٌة التنوع البٌولوجً والبٌئة
0505ـ البحوث والتنمٌة المتعلقة بحماٌة البٌئة
0506ـ حماٌة البٌئة
المجموع
0601ـ التنمٌة الجماعٌة
0603ـ التموٌن بالماء
0606ـ اإلستصالحات الجماعٌة والسكن
المجموع

المبلغ المأمور بصرفه بما فٌه جمٌع
الرسوم
22 195 565 530,77
18 741 385 512,66
7 498 141 194,38
1 017 267 416,00
6 641 607 902,00
38 562 082 250,89
94 656 049 806,70
48 488 457 681,42
7 034 635 433,00
55 523 093 114,42
8 303 748 807,80
4 124 675 711,20
413 832 383,00
577 716 729,00
9 673 013 616,00
23 092 987 247,00
640 000 000,00
16 150 069 911,57
19 944 051 129,00
24 783 311 103,39
9 042 697 109,73
437 192 880,54
1 313 855 235,94
8 534 707 286,53
80 845 884 656,70
77 985 470,28
1 124 921 045,85
1 357 449 024,62
1 029 663 606,80
3 590 019 147,55
1 557 058 695,84
3 981 184 476,18
834 526 736,00
6 372 769 908,02
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2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

0701ـ الشؤون العامة المتعلقة بالصحة
0702ـ المعدات الطبٌة والتجهٌزات الطبٌة واألجهزة
0703ـ االستشارات الخارجٌة
0704ـ المصالح اإلستشفائٌة
0705ـ الخدمات المتعلقة بالصحة العمومٌة
0706ـ الخدمات المتعلقة بالوقاٌة والكشف
0707ـ البحوث والتنمٌة فً مجال الصحة
0708ـ الشؤون المتعلقة بالصحة
المجموع
0801ـ الخدمات المتعلقة بالشؤون الدٌنٌة
0802ـ الخدمات المتعلقة بالثقافة
0803ـ خدمات تتعلق باإلذاعة والتلفزٌون والنشر
0804ـ خدمات تتعلق بالمصالح العامة
0805ـ خدمات تتعلق بالترفٌه والرٌاضة
المجموع
0901ـ التعلٌم قبل المدرسً واالبتدائً
0902ـ التعلٌم الثانوي
0904ـ تعلٌم الدرجة الثالثة
0905ـ تعلٌم غٌر محدد بالمستوى
0908ـ التعلٌم
المجموع
1001ـ الشؤون العامة المتعلقة بالعمل االجتماعً
1002ـ الخدمات االجتماعٌة
1009ـ العمل والحماٌة االجتماعٌة
المجموع
1101ـ غٌر مصنف

8 480 403 244,40
3 245 025 702,34
931 506 658,00
2 987 189 397,00
628 685 195,00
275 155 083,00
286 060 090,00
1 115 981 162,00
17 950 006 531,74
3 830 343 323,94
2 161 090 125,00
4 423 517 824,68
113 330 156,00
175 723 413,00
10 704 004 842,62
79 732 768,00
12 814 060,00
1 106 892 032,00
430 850 955,00
49 213 173 530,42
50 843 463 345,42
45 048 393 821,95
544 676 071,00
1 850 000 000,00
47 443 069 892,95
6 205 484 893,00

2013

المجموع العام

397 226 833 386,12

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
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