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تقرير حول تنفيذ ميزانية الدولة

تمهيد
تقدم وزارة االقتصاد والمالية للجمعية الوطنية طبقا للمادة 86
من الدستور ،تقريرا عن تنفيذ ميزانية الدولة ،يبرز أهم
المعطيات المحاسبية ( :المصروفات و العائدات و محصلتهما
اإلجمالية المتمثلة في رصيد الميزانية العامة) مع التركيز على
مصروفات االستثمار بالنسبة لألشهر الستة األولى من السنة
المعنية.
يقدم هذا التقرير رؤية شاملة لتطور تنفيذ ميزانية الدولة للسنة
المالية الجارية و يمكن من إجراء مقارنات مع معطيات
الفترات المماثلة من السنة المنقضية كما يمكن أيضا من
متابعة تطور مجموعة العوامل التي تساهم في تكوين الرصيد
الجاري الناتج عن تنفيذ الميزانية:
 مسار المصروفات، مسار العائدات الضريبية كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الرواتب واألجور و الحقوق العقارية و األرباح
الصناعية والتجارية واألرباح غير الصناعية.....،إلخ)
 مسار العائدات غير الضريبية (عائدات األرباح الموزعة ،مداخيل الصيد البحري والمعادن ،إلخ. ).
نشير أيضا إلى أنه يتم شهريا نشر إحصائيات المالية العمومية
المحاسبة
و
الخزينة
إدارة
موقع
على
العموميةwww.tresor.mr..
وهذه المبادرة نابعة من إرادة انفتاح و تندرج في إطار
اإلجراءات و الممارسات ذات الصلة بتطوير الشفافية في مجال
المالية العمومية .و ينتظر من هذه المبادرة أن تساهم في تعزيز
فهم الجمهور عموما لتنفيذ ميزانية الدولة أو على األقل جعل
الفاعلين والمهتمين بحالة الميزانية ببالدنا على اطالع
بالوضعية الشهرية للمالية العمومية الوطنية.

 .0مقدمة
يهدف هذا التقرير إلى تقديم إيجاز عن النمو االقتصادي وعن
تنفيذ الميزانية بصفة عامة بالنسبة للفصل األول من سنة.8106
و للتذكير فقد كانت توقعات سابقة قد أشارت إلى تحسن
الظرفية الدولية خالل سنة  8106على خلفية الحركية النشطة
القتصاديات الدول األكثر تقدما وارتفاع أسعار بعض المواد
األولية  ،و هو ما من شأنه أن يعزز اقتصاديات الدول
المصدرة .وقد أكد صندوق النقد الدولي تقاريره حول آفاق
االقتصاد العالمي في شهر يوليو ،لتوقعاته التي أصدرها في
شهر إبريل الماضي والتي حددت نسبة النمو العالمي بحوالي
 % 9،3 +فيما يتعلق بسنتي  8106و  8103مقابل % 9،6+
في سنة .8102
أما على المستوى الوطني فان التقديرات تشير إلى أن نسبة
النمو ستصل إلى  %9.3من دون القطاع اإلستخراجي مقابل
 % 8.3في التقدير األصلي و  % 9مقارنة مع سنة .8102
تكمن أهم روافد هذا النمو في( :أ)الديناميكية المؤاتية التي
يشهدها قطاع البناء و األشغال العمومية بسبب مواصلة
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مشاريع البنى التحتية (ب) األداء الجيد للزراعة و التنمية
الحيوانية بفضل تحسن األمطار و تطور الزراعة المروية (ج)
النشاط الذي يشهده قطاع الصيد (ت) تحسن األنشطة ذات
الطابع الخاص مثل (التجارة والنقل واالتصاالت).
بيد أن بعض العوامل حدت من هذا النمو ومنها(:أ) تراجع
القطاع اإلستخراجي ( %6.2-مقابل –  % 8.2في التقدير
األصلي) إثر إغالق بئر شنقيط النفطي وكذلك (ب) التباطؤ
المسجل في الصناعات المرتبطة باالستغالل المعدني.
جدول  :1نسبة النمو الحقيقية للناتج المحلي الخام
6112 6112 6112
التقديرات االتجاهات
حسب النسبة
األصلية بالنسبة
المئوية ()%
للفصل األول
من السنة
6112
5.3
6،2
5،3
الناتج المحلي 1،2
اإلجمالي
3،2
3،2
3،5
الناتج المحلي 6،1
اإلجمالي من
دون البترول
3
3
3،3
الناتج المحلي 6،1
اإلجمالي من
دون
الصناعات
االستخراجية
يؤكد تنفيذ ميزانية الدولة بالنسبة للفصل األول من سنة 8106
حرص الحكومة على التصدي للتحديات الجديدة و التركيز على
األولويات التي تخدم النمو الشامل والحد من الفقر وخلق
الوظائف و كذلك مواصلة جهود تعبئة الموارد و ترشيد
مخصصات التسيير مع المحافظة على مستوى عائدات جيد
لتغطية النفقات الضرورية لالستثمار.
وفي المحصلة ،فإن ميزانية الدولة لسنة  8106قدرت كما
حددها قانون المالية األصلي حسب العائدات والمصروفات
،بحوالي  39،29مليار أوقية جديدة ،أي بزيادة  8،3مليار أوقية
جديدة بالقيمة المطلقة ،و %02،2مقارنة مع القانون المالي
التصحيحي لسنة .8102
وتتوزع مصروفات هذه الميزانية كالتالي:
 مصروفات التسيير بلغت  13،33مليار أوقية جديدة.
 مصروفات من حسابات خاصة بالخزينة بلغت
 1،15مليار أوقية جديدة.
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 مصروفات من رأس المال (مصروفات استثمارية من
دون .إطفاء الدين)  11،55:مليار أوقية جديدة

منحنى التصفيات بالنسبة لحصيلة التمويل األولي

وقد تم تنفيذ الميزانية بالنسبة للسداسي األول من سنة  8106في
ظروف جيدة ،على غرار نفس الفترة بالنسبة لسنة  8102و
اتسمت بمستوى عائدات مقبول رافقه تسيير محكم للمصروفات
دون المساس بتمويل االستثمار ـ الذي ظل مستوى تنفيذه
مطابقا للتوقعات  -و دون المساس أيضا بالعمل المنتظم
لإلدارات.
ويبين جدول العمليات المالية للدولة خالل السداسي األول من
سنة  8106أن مستوى اإلنفاق ظل تحت السيطرة وأن نفقات
االستثمار ـ التي تمثل أهم محفزات النمو في البالد  -حافظت
على الوتيرة العالية المسجلة في السنوات األخيرة .وقد برهن
مستوى تعبئة المصادر الداخلية على أن البالد قد استطاعت،
أن تستوعب الصدمة الناتجة عن االنخفاض الحاد لعائدات
القطاع المعدني الذي لوحظ في السنوات األخيرة و الذي رافقه
توقف العائدات النفطية.

الرسم البياني رقم :1مجموع العائدات (بما فيها النفط و
الهبات)
عائدات غير نفطية خارج الهبات

x 100000000

و يتضمن هذا التقرير جردا لعائدات االستثمار خالل السداسي
األول من سنة  8106و يبرز جهود الدولة في هذا المجال كما
يقدم تحليال مفصال لمصاريف الدولة حسب التبويب
االقتصادي و تبعا للتصنيف الوظيفي ،و هو توصيف أقرب
للمفهوم االقتصادي ويمكن على وجه الخصوص من إفراد
النفقات المخصصة لمكافحة الفقر بغية تسليط الضوء عليها.

وصلت إنجازات العائدات بالنسبة لهذا السداسي ما يربو قليال
على  % 38،19من األهداف التي رسمها القانون المالي لسنة
 8106و التي حددها بمبلغ  39،22مليار أوقية جديدة.
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و نشير إلى تطابق المعطيات الواردة في هذا التقرير بصفة
عامة مع النشرات الشهرية للخزينة العمومية .و مع ذلك يمكن
أن يكون قد تم تكييفها حتى تؤخذ بعين االعتبار عمليات
المركزة الحاصلة على امتداد السداسي األول .
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.8العائدات
لقد وصل المستوى اإلجمالي للعائدات  82،38مليار
أوقية جديدة أي ما بزيادة  % 08،69مقارنة مع
السداسي األول من سنة  8102وبنسبة تفوق التوقعات
بحوالي  ،%2كل ذلك نتيجة لتضافر جهود التحصيل مع
العائدات النفطية االستثنائية المسجلة خالل شهر يناير
. 8106

2018ابريل

 2018مارس

ويبين الرسم البياني رقم  0توجهات مجموع العائدات (بما في
ذلك الهبات والنفط) خالل السداسي األول من سنة . 8106
 يبرز الرسم البياني تراجع الهبات خالل تلك
الفترة،
 تالحظ زيادة في المداخيل غير النفطية من دون
الهبات ،خاصة في شهر إبريل
 ظلت المداخيل النفطية ضعيفة  ،خالل تلك
الفترة باستثناء شهر يناير الذي بلغت عائداته
 8،88مليار أوقية جديدة و هو ارتفاع ناتج عن
دفع اإلتاوات من طرف شركات النفط.

ص3
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 0.8العائدات الضريبية

مليار أوقية جديدة مقابل 8،63مليار أوقية
محددة في التوقعات.

سجلت العائدات الضريبية بالمقارنة مع التوقعات زيادة
ملحوظة خالل السداسي األول من سنة  8106حيث تجاوزت
تلك العائدات إنجازات السداسي األول من السنة المنقضية و
التي وصلت إلى  02،83مليار أوقية جديدة أي بزيادة حوالي
.% 09،12

 1.1.1الفجوة بين العائدات الضريبية المتوقعة و
المحصلة

يرجع هذا األداء الجيد أساسا إلى المجهودات المبذولة من
طرف المديريات المعنية التابعة لوزارة االقتصاد و المالية.

 1.1.1توزيع كفاءة اإليرادات حسب طبيعتها
يتيح هذا التحليل األكثر تفصيال لإليرادات الضريبية متابعة
أفضل لمستوى أداء هذه اإليرادات حسب نوعيتها.
الرسم البياني  : 5نظرة تفصيلية لإليرادات الضريبية
x 100000000

لقد مكنت المتابعة المحكمة للعائدات الضريبية و الحالة الجيدة
لالقتصاد خالل هذه الفترة من زيادة فاعلية التحصيل بصفة
ملحوظة.

التنفيذ
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الرسم البياني رقم  :2تحليل الفوارق بين التوقعات و
االنجازات للمداخيل الجبائية
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يتضح من الرسم البياني رقم  8أن :

ص4

-

جل بنود المداخيل الجبائية كانت فوق
التوقعات:

-

فالرسوم على السلع و الخدمات سلكت منحى
متزايدا محققة فائضا قدره  1،33مليار أوقية
جديدة أي زيادة  %00،88بالمقارنة مع
تقديرات البرنامج لنفس الفترة ،وزيادة
 09،02مقارنة مع السنة الماضية .8102

-

الرسوم على التجارة الخارجية تجاوزت
التوقعات بمقدار . %6،32فقد بلغت 9،03

يبين الرسم البياني أن كافة أنواع العائدات الضريبية تجاوزت
توقعات البرنامج وهو ما يظهر من خالل سلك تلك العائدات
على السلع والخدمات منحى تصاعديا .
يظهر هذا الرسم البياني أن نسبة اإلنجاز المرتفعة راجعة على
التوالي إلى أداء منتج الضريبة على القيمة المضافة واألرباح
الصناعية والتجارية واألرباح غير الصناعية ،والحد األدنى
للضريبة على الشركات ورسوم االستهالك (الشاي و التبغ
والسكر واإلسمنت).
و نستخلص مما سبق أن:
 الضريبة على القيمة المضافة مثلت أهم
بند في العائدات الضريبية حيث ساهمت
فيها بنسبة  % 92،80تقريبا.
 تأتي األرباح الصناعية والتجارية
واألرباح غير الصناعية والحد األدنى
للضريبة على الشركات في المرتبة
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الثانية بمساهمة تصل إلى % 81،83
تقريبا.
 تتبعها الرسوم على الصادرات والرسوم
على الرواتب و رسوم االستهالك
(الشاي و التبغ والسكر واإلسمنت) على
التوالي بنسب  % 02،13و  % 3،31و
.% 2،39
 وقد عرفت البنود األخرى أرقاما
ضعيفة غير أنها مع ذلك تجاوزت
التوقعات.

هو  2،20مليار أوقية جديدة  ،أي بنسبة إنجاز ال
تتجاوز % 86،02من التوقعات.
لقد كان مبلغ العائدات غير الضريبية أقل بحوالي %6،36
من إنجازات نفس الفترة من السنة الفارطة والتي وصلت
إلى  3،39مليار أوقية جديدة.
يرجع هذا التراجع إلى زيادة أسعار المحروقات في السوق
الدولية والتي أدت إلى تقلص الفارق المحصل في نطاق
صندوق الدعم و التدخل من أجل للتنمية .
الرسم البياني رقم  :5األداء اإلجمالي للعائدات غير الضريبية
x 100000000

الرسم البياني رقم  : 4مسار أهم بنود العائدات الضريبية
بالنسبة للسداسي األول من سنة 2102
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يبين الرسم البياني رقم  2أن كل بند من بنود العائدات نحى
منحى خاصا به:
 اتجهت الضرائب على الدخول والرواتب طيلة الفترة
نحو التطور رغم ثباتها خالل شهر مايو.
 رسمت الضرائب على السلع والخدمات منحنى متذبذبا
طيلة هذا السداسي ،مسجلة قيمتها الحدية في شهر
إبريل.
 ظلت الضرائب على التجارة الدولية مستقرة طيلة
الفترة و ضعيفة نسبيا مقارنة مع الضرائب األخرى.

 1.1العائدات غير الضريبية
وصلت العائدات غير الضريبية في السداسي األول من سنة
 8106مبلغ  13،3مليار أوقية جديدة في حين كان هدفها
ص5

مكنت متابعة العائدات غير الضريبية من استنتاج الخالصات
التالية:
 البندان األساسيان من هذه الفئة هما بند
عائدات الصيد وبند عائدات أخرى و قد
ساهما على التوالي بنسب % 22،98
و % 06،93من العائدات غير
الضريبية.
 يبرز الرسم البياني رقم  3أن أداء بنود
األرباح الموزعة وبنود األخرى كان
جيدا بالمقارنة مع توقعات الفترة حيث
أن مساهماتهما وصلت على التوالي إلى
 % 08،81و  % 06،93بينما ظلت
نتائج البنود األخرى دون التوقعات.
 وصل مستوى العائدات المعدنية في
السداسي األول من سنة  8106إلى
 1،02مليار أوقية جديدة مقابل 1،03
مليار أوقية جديدة في السداسي األول
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انخفضت الهبات بصفة ملحوظة عن مستواها
في السداسي األول من سنة  8102حين بلغت
( 1،23مليار أوقية جديدة)

من سنة  ( 8102أي بنسبة انخفاض
بلغت .)% 2،26
 خالل النصف األول من عام ،8106

بلغت إيرادات الصيد  8,92مليار أوقية  .3النفقات
جديدة ،أي ما يمثل تراجعا قدره 0,82
مليار أوقية جديدة مقارنة بالتوقعات،
وذلك بسبب دفع التعويض المالي قبل
تاريخ استحقاقه .ومع ذلك ،فقد أظهرت
إيرادات الصيد فائضا قدره  1,00مليار
أوقية جديدة ،مقارنة بالنصف األول من
عام  ،8102بفضل األداء الجيد إلتاوات
وغرامات الصيد خالل الفترة.

الرسم البياني رقم  :6األداء التفصيلي للعائدات غير
الضريبية
x 100000000

انجازات

18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
-

وصل مجموع النفقات المسجلة خالل السداسي األول من
سنة  8106إلى  88،89مليار أوقية جديدة ( ما بين النفقات و
القروض الصافية) ،أي أقل من التوقعات التي كانت مقدرة
بمبلغ  88مليار أوقية جديدة وهو ما يمثل فجوة نسبتها
 .% 02،88بالمقارنة مع الهدف األصلي و مع ذلك فقد
جاءت أقل بمبلغ  0،88مليار أوقية (أي نسبة  )% 2،38من
إجمالي النفقات بالنسبة للفصل األول من السنة المنصرمة
والتي وصلت إلى 89،63مليار أوقية جديدة.
و قد يؤدي حرص الحكومة على تسديد جميع النفقات في
أجلها ،إلى تجاوزات في التوقعات فيما هو أقل من السنة ،و
مع ذلك يستحيل حدوث تجاوز على مستوى السنة بصفة
إجمالية .
سجلت نفقات التسيير انخفاضا قدره  1،69مليار أوقية جديدة
أي نسبة  % 8،96مقارنة مع الفصل األول من السنة
المنصرمة حين وصلت إلى  03،92مليار أوقية جديدة.
الرسم البياني رقم  :2مسار النفقات و القروض الصافية
خالل السداسي
سلع وخدمات
فوائد على الدين العمومي

x 100000000

أجور ورواتب
تحويالت جارية

35,00

تبرز الدراسة اإلجمالية ألداء العائدات غير الضريبية ما يلي:

30,00

 oتمثلت أهم مصادر عائدات الصيد البحري
بالنسبة للسداسي األول من سنة  8106في
اإلتاوات ( 0،33مليار أوقية جديدة) و رسوم
الولوج ( 1،88مليار أوقية جديدة)
 oفي غياب أرباح الشركة الوطنية للمعادن زود
بند األرباح واإلتاوات في المقام األول بأرباح
شركة موريتل التي مثلت نسبة  % 29،81من
مجموع األرباح ،ثم ميناء نواكشوط و ميناء
نواذيبو والبنك المركزي.
 oلم تتعد الهبات إلى  1،82مليار أوقية جديدة ،و
هو مبلغ تحت مستوى التوقعات ( 1،83مليار
أوقية جديدة) أي بمعدل إنجاز ال يتعدى
..%86،83

ص6

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
2018يونيو

2018مايو

2018ابريل

2018مارس

2018فبراير

2018يناير

يتضح من الرسم البياني رقم  2أن "نفقات الرواتب واألجور" لم تتغير
كثيرا خالل السداسي فهي نفقات شبه ثابته و منتظمة.
وقد عزز هذا االنتظام اإلصالح االخير الذي تمثل في دمج رواتب
المؤسسات العمومية في نظام راتب.
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الرسم البياني رقم  :9مسار نفقات التسيير خالل السداسي
16,00
14,00
12,00

x 100000000

.لم تدخل نفقات السلع والخدمات حيز التنفيذ إال بعد االنطالق الفعلي
للميزانية في شهر مارس .وقد سجلت قيمها القصوى في شهري إبريل
و يونيو.
عرفت نفقات التجهيز و القروض الصافية بعض التذبذب خالل الفترة
و سجلت قيمتها القصوى في شهر مايو.
بدأ تنفيذ نفقات التحويالت الجارية بصفة فعلية في وقت مبكر نسبياهذه
السنة تماما كما حصل في السنة الماضية و ذلك نظرا الستخدام هذه
القروض  -و لو جزئيا  -لتسديد رواتب المؤسسات العمومية في إطار
اإلصالح الجاري والهادف إلى عقلنة تسيير تلك المؤسسات.

ومن ضمن النفقات الجارية ،جاء بند النفقات على السلع
والخدمات دون التوقعات بنسبة  % 82،28حيث بلغت 8،93
مليار أوقية جديدة

10,00

 0.1نفقات التسيير

8,00
6,00

وصلت نفقات التسيير في السداسي األول من سنة  8106إلى
02،33مليار أوقية جديدة أي أقل بحوالي  1،3مليار أوقية
جديدة من الهدف الذي كان محددا بحوالي  03،23مليار أوقية
جديدة .ويتجلى أن المتابعة المنتظمة لمسار النفقات قد مكنت،
من الحفاظ على أدائها الجيد خالل السداسي .و قد جاءت هذه
النفقات أقل من نفقات التسيير في السداسي األول من السنة
المنقضية التي بلغت  03،92مليار أوقية جديدة بحوالي 1،69
مليار أوقية جديدة و ذلك ما يمثل تراجعا بنسبة .% 3،96
الرسم البياني رقم  :2أداء نفقات التسيير
توقعات

تنفيذ

70,00
60,00

x 100000000

72,55
71,67

80,00

50,00

29,30
20,13

40,00

33,15
23,95

30,00

1,251,73
حسابات خاصة

فوائد على الدين
العمومي

10,00
-

2018يونيو

2018مايو

2018ابريل

 2018مارس

سلع وخدمات
فوائد على الدين العمومي

2018فبراير

2018يناير

أجور ورواتب
تحويالت جارية
حسابات خاصة

يظهر من خالل الرسم البياني رقم  3أن الرواتب واألجور لم
تتغير كثيرا خالل السداسي ،و أنها سجلت تذبذبا خفيفا و ظلت
تدور حول معدل شهري قدره  0،80مليار أوقية جديدة.
أما بند السلع و الخدمات فقد عرف ،منذ بدأ العمل بالميزانية،
وتيرة ثابتة تقريبا إلى غاية شهر إبريل ،حين تراجع بصفة
ملحوظة قبل أن يستعيد مساره الصاعد ويصل ذروته في شهر
يونيو.
تمت السيطرة تماما في هذه الفترة على الديون العمومية ،حيث
لم تمثل سوى  % 03،83من التوقعات.
لم تبدأ النفقات على الحسابات الخاصة إال في شهر مارس وقد
ظلت مستقرة طيلة هذه الفترة ،رغم ارتفاعها في شهر إبريل.

تحويالت جارية

سلع وخدمات

 8.1نفقات االستثمار

أجور ورواتب

يظهر الرسم البياني  6أن كتلة الرواتب ظلت تحت السيطرة
(حيث تم تنفيذ  2،08مليار أوقية جديدة أي أقل بنسبة 0،80
%من الهدف المرسوم ) .
 مثلت التحويالت الجارية نسبة  % 90،9من الهدفالمرسوم و المحدد بمبلغ  8،38مليار أوقية جديدة ،و كانت
الحسابات الخاصة فوق التقديرات ( 1،02مليار أوقية جديدة
من االنجازات مقابل  1،08مليار أوقية جديدة من التوقعات)،
 ظلت فوائد الدين العمومي تحت السيطرة تماما ( 1،89مليارأوقية مقابل  0،8مليار أوقية جديدة كتوقع).
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2,00

20,00

12,10
2,33

4,00

لقد كانت نفقات االستثمار في السداسي األول من سنة 8106
دون الهدف الموسوم حيث لم تتجاوز 2،98مليار أوقية جديدة
مقابل توقع بلغ  01،99مليار أوقية جديدة أي بنسبة تنفيذ
تساوي  .% 20،83لقد كانت مع ذلك دون نفقات االستثمار
بالنسبة للسداسي األول من سنة  8102بمبلغ  1،82مليار أوقية
حين بلغت  6.0مليار أوقية جديدة أي أنها تراجعا قدره 1،18
.%
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الرسم البياني رقم  :11مسار نفقات االستثمار بالنسبة
للسداسي
x 100000000

توقعات

تنفيذ
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70,00
61,92
60,00
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40,00
32,55
30,00
20,00
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2,25

10,00

3,24

إعادة هيكلة وقروض صافية

استثار ممول داخليا

استثمار ممول خارجيا

يبين الرسم البياني رقم 01أن االستثمارات الممولة من طرف
الدولة كانت دون التوقعات فنسبة اإلنجاز وصلت إلى 62،38
 %بينما وصلت االستثمارات الممولة من طرف الشركاء
الخارجيين إلى  0،02مليار أوقية.

 .4نظرة على نفقات االستثمار بتمويل داخلي
للنصف األول من السنة 8102

تبذل الدولة منذ سنوات جهودا كثيفة للحفاظ على مستوى عال
من نفقات االستثمار وتهدف هذه المقاربة في المقام األول إلى
تحفيز النمو و منح البلد بنى تحتية حيوية وضرورية من أجل
تنميته .وتكتسي هذه المقاربة داللة خاصة بالنظر لمستوى
العائدات المرتفع و لو بصفة استثنائية.
هكذا لم يمنع تدهور عائدات القطاع اإلستخراجي (النفط و
المعادن بصفة أخص) ،المالحظ منذ  8103من الحفاظ على
نفس مستوى العائدات ،بل زيادتها (نظرا للعوامل المبينة آنفا).
نظرا لما سبق و اعتبارا لوزن نفقات االستثمار في بنية النمو،
سيتطرق هذا الجزء من التقرير لنفقات االستثمار المدفوعة
خالل الفصل األول من سنة  ،8106بغية تحليلها طبقا
لتصنيف الوظائف اإلدارية العمومية أو األهداف االقتصادية
المنشودة من طرف اإلدارات العمومية.
وسيتم هذا التوزيع وفق أربع تصنيفات يشار إليها بمصطلحات
النفقات حسب الوظائف المحددة في كتيب إحصاءات المالية
العمومية لسنة  8110على مستوى الفصول من  8.38إلى
.8.012
تمت بلورة هذه التصنيفات من طرف منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية لتوفير إطار تقنيني يمكن من مقارنة ميزانيات
الدول.
و يجدر التذكير بأن نفقات االستثمار ال يتم دفعها إال بعد تنفيذ
ص8

األشغال المقابلة لها ،وهكذا فإنه يمكن مصادفة نفقات مسددة
في هذه الفترة تقابل أشغاال تم تنفيذها خالل فترة سابقة.
هكذا فان هذا التقرير يهدف إلى تكوين فكرة عن استخدام
الوسائل المالية للدولة أكثر مما يهدف إلى توفير معلومات
عن نشاطات اإلدارات القطاعية.
ويشمل الحقل الذي تفتحه هذه الدراسة ،خالفا لتقرير السداسي
األول من سنة  ،8103بعض الحسابات الخاصة التي تمثل
نفقاتها في الغالب نفقات استثمار.
ينطبق هذا بالخصوص على الحساب الخاص المسمى
"صندوق العون و التدخل من أجل التنمية" و الذي يمكن
تصنيف نفقاته كنفقات استثمارية بحتة.
وفي السداسي األول من سنة  ، 8106وصل مجموع نفقات
االستثمار بتمويل داخلي و نفقات حساب العمليات الخاصة التي
تعتبر مصادر لالستثمارإلى 8،03مليار أوقية جديدة من دون
 1،23مليار أوقية تمثل مساهمات من الدولة على شكل
اعتمادات ضريبية لمشاريع التنمية التي تمول عادة من طرف
جهات خارجية .
هذه االعتمادات الضريبية الممنوحة في إطار الجهود
االستثمارية الفعلية للدولة ليست مشمولة بهذه الدراسة.
يتضمن مبلغ  8،03مليار أوقية جديدة المذكورة آنفا حوالي
 1،89مليار أوقية جديدة خصصت للرواتب و النفقات على
السلع و الخدمات و نفذت على أنها نفقات استثمار ومنها على
سبيل المثال أجور عمال المشاريع ،إلخ، .
تتوزع نفقات االستثمار حسب توزيع تصنيف وظائف اإلدارات
العمومية طبقا للجدول ج :1
جدول ج:1توزيع نفقات االستثمار حسب الوظيفة الرئيسية
المبلغ
التسمية
الرمز
6 816 093 747,10
مجموع النفقات
2
العامة 2 317 944 949,39
الخدمات
211
لإلدارات العمومية
534 141 389,50
الدفاع
216
النظام و األمن العام 18 715 012,00
215
الشؤون االقتصادية 3 355 543 724,30
213
36 798 578,23
حماية البيئة
213
السكن والتجهيزات 204 131 430,38
212
الجماعية
178 994 191,30
الصحة
212
والثقافة 7 853 935,90
الترفيه
212
والشؤون الدينية
16 819 753,40
التعليم
212
145 150 782,70
الحماية المدنية
211
تم تناول مختلف الوظائف فيما يلي مع ترتيب تنازلي للمبالغ
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المخصصة لها من اجل إبراز تلك التي لها التأثير األكبر.

 0.4الشؤون االقتصادية
تشمل هذه الوظيفة كافة النفقات الهيكلية لالقتصاد كما يتضح
من التحليل التالي.
يعرض الجدول رقم  2التوزيع حسب وظيفة »الشؤون
االقتصادية«
جدول ج  :3الوظائف األساسية :الوظيفة العمومية
المبلغ
التسمية
الرمز
و
العام
االقتصاد
وصاية
22 439 010,00
70401
التبادالت و الشغل
 70402الزراعة وتسيير الغابات 404 756 346,97
و الصيد البري و الصيد
البحري
 70403المحروقات والطاقة
4 016 525,00
 21212الصناعات االستخراجية 847 829 355,903
والتحويلية والبناء
 21213النقل
2 050 424 907,23
 21218االتصال
464 000,00
 21212قطاعات أخرى
500 000,00
بالبحث
المتعلقة
 21216الشؤون
25 113 579,20
و التنمية االقتصادية

يبين الجدول ج  2أن خانة النقل ،التي بلغت نفقاتها  8،13مليار
أوقية جديدة تمثل أهم مظهر لالستثمار ،متبوعة بخانة "
الصناعات االستخراجية والتحويلية والبناء التي سجلت مبلغ
 1،63مليار أوقية جديدة .تأتي بعد ذلك خانات "الزراعة
وتسيير الغابات والصيد البري والصيد البحري" و الشؤون
المتعلقة بالبحث و التنمية االقتصادية و "وصاية االقتصاد العام
والمبادالت و الشغل" التي بلغت على التوالي  1،12مليار
أوقية جديدة و  1،19مليار أوقية جديدة ،و 1،18مليار أوقية
جديدة.

 0.0.4وظيفة النقل
تشمل هذه الخانة كذلك البنى التحتية الطرقية بما يساوي 0،33
مليار أوقية جديدة ،خاصة بالنسبة لمستحقات أشغال البناء
وإعادة تأهيل الطرق و توسعة الشبكة و الصيانة  :أطارـ
ازويرات (1،98مليار أوقية جديدة)  ،كيهيدي ـ مقامة (1،83
مليار أوقية جديدة) ،إعادة بناء طريق نواكشوط ـبوتلميت ما
ص9
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بين كم  6ـ كم  1،86 ( 36مليار أوقية جديدة) ،طريق كيفة
ـبومديد (  1،86مليار أوقية جديدة) ،طريق أطار تجكجة
( 1،03مليار أوقية جديدة) ،إعادة بناء كم  36ـ كم  016من
الطريق نواكشوطـ ـ بتلميت ( 1،00مليار أوقية جديدة) ،إعادة
بناء طريق نواكشوط ـ روصو ( 1،13مليار أوقية جديدة)،
طريق المذرذرة ـ اركيز ( 1،16مليار أوقية جديدة).
كما شمل هذا الغالف أيضا صيانة الطرق وفك العزلة عن
بعض القرى الصغيرة.وتضمن كذلك بناء مطار بير أم اكرين.
الجدول ج  : 3.1.1أهم نفقات االستثمار بالنسبة لقطاع
الطرق
المبلغ
المشاريع
بناء طريق أطار ـ ازويرات 362 907 686,79
بناء طريق كيهيدي ـ ـمقامة 293 835 169,11
إعادة بناء طريق نواكشوط ـ 283 896 249,50
بتلميت كم 8ـ كم 88
276 669 289,80
طريق كيفة ـ بومديد
بناء طريق أطار ت تجكجة 154 496 279,90
إعادة بناء طريق نواكشوط ـ
110 709 979,00
بتلميت كم 88ـ كم 808
إعادة بناء طريق نواكشوط ـ 91 660 944,99
روصو
بناء طريق المذرذرة ـ 83 589 679,50
اركيز
المحيط
ـ
كيرماسين
توصلة
82 167 690,00
مشروع بناء طريق النعمة
65 106 315,34
ـ بانكوـ باسكنو ـفصالة
بناء مقر شركةCE-C31
46 162 936,00
بناء طريق أمات لعكاريش ـ
34 172 178,90
آمرج
بناء طريق ازرافية ـ
32 950 358,00
تامشكط
بناء مطار أم اكرين
25 264 324,80
إعادة تهيئة و تقوية الشبكة
10 890 290,00
الطرقية بكيهيدي
مقطع بنشاب ـ طريق وطني
10 618 476,20
8
فك العزلة عن بلدة كورل
7 600 000,00
(مقامة)
فك العزلة عن بلديات
انجيابينا و أدباي الججاج 6 006 387,40
(امبانج)
بناء شبكة طرق دار النعيم
5 220 596,00
مراقبة أشغال صيانة الطرق 1 139 490,00

النصف األول لسنة 1028

تقرير حول تنفيذ ميزانية الدولة

 6.1.3خانة الزراعة وتسيير الغابات و الصيد البري و الصيد
البحري
تظهر دراسة هذه الخانة أن الزراعة المروية احتلت الصدارة
في ما يخص حجم االستثمار خالل هذه الفترة وذلك من خالل
قناة آفطوط الساحلي للري و مشاريع أخرى امتصت 1،63
مليار أوقية جديدة.
جدول ج  : 3.1.6نفقات االستثمار في الزراعة وتسيير
الغابات و الصيد البحري و الصيد البري
المبلغ
التسمية
الرمز
 212182الزراعة
175 933 842,18
 212183الصيد البحري
139 862 709,99
 212188التنمية الحيوانية
70 761 599,28
 212182الزراعة المروية
835 186 419,97
وهكذا كلفت الزراعة  1،06مليار أوقية جديدة و كلفت التنمية
الحيوانية  1،12مليار أوقية جديدة استخدمت في مشاريع
تقليدية كالواحات و بناء أحواض السقي و إنشاء الحظائر ،
إلخ.

 4.1.4المحروقات و الطاقة
كلفت هذه الوظيفة 0,22مليار أوقية جديدة منها  1220مليار
أوقية جديدة تمثل المبلغ المرصود لدعم سعر الغاز.

 2.4الخدمات العامة باإلدارات العمومية
تتعلق هذه الوظيفة بالنفقات المنجزة على مستوى الهيئات
المركزية و الجهوية للدولة.
يفصل الجدول ج  2.8مختلف الوظائف المكونة لهذه الوظيفة
األساسية و المبالغ المقابلة المنفقة.
جدول ج :3.6وظائف المصالح العامة لإلدارات العمومية
الرمز
11110

 4.1.3الصناعات االستخراجية و التحويلية و البناء
كلف بناء المنشآت اإلدارية و إعادة تهيئتها على امتداد التراب
الوطني  1،36مليار أوقية جديدة و شمل إعادة تأهيل أو بناء
منشآت في الواليات والمقاطعات و المراكز اإلدارية إضافة
إلى بعض مستحقات أشغال البناء بالنسبة لقصر المؤتمرات -
المرابطون  -الجديد .
استفادت حكامة القطاع اإلستخراجي من استثمارات بقيمة
 1،18مليار أوقية جديدة كانت لصالح المعهد الموريتاني
للبحوث الجيولوجية و اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال
الصناعات االستخراجية.
جدول ج  : 4.0.4نفقات االستثمار في الصناعات
االستخراجية و التحويلية و البناء
المبلغ
التسمية
الرمز
الصناعات
15 556 492,50
114140
االستخراجية للمصادر
المعدنية
البناء
967 574 181,20
114142

ص 11

11012
11017
11014
11016

التسمية
تسيير الهيئات
التنفيذية
والتشريعية و
الشؤون المالية
والضريبية
والخارجية
العون االقتصادي
الخارجي
المصالح العامة
--المصالح العامة
باإلدارات العمومية
المجموع

المبلغ

217 841 423,00

31 776 883,00
173 121 706,64
210 516 543,84
366 908 061,80
1 000 164 618,28

في ما يخص تسيير الهيئات التنفيذية والتشريعية و الشؤون
المالية و الضريبية والخارجية  ،فإنه يتمثل أساسا في مساهمة
الحكومة في البرنامج الوطني الشامل لالمركزية والتنمية
المحلية و تشغيل الشباب.
و تتمثل خانة "المصالح العامة" أساسا في الدعم الذي يقدمه
الصندوق الجهوي لصالح تنمية للبلديات.
أما خانة "المصالح العامة لإلدارات العمومية" فتتمثل بصفة
حصرية في دعم الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق
المؤمنة.
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3.4

4.4

الحماية االجتماعية

استخدم المبلغ المخصص للحماية االجتماعية ( 1،03مليار
أوقية جديدة) أساسا لدعم برامج مكافحة الفقر و مخلفات الرق
و تمويل بعض النشاطات لصالح الطفل و ترقية المرأة
واألسرة.

الصحة

4.4

يظل قطاع الصحة أحد القطاعات ذات األولوية و يتجلى ذلك
من تفاصيل نفقاته للسداسي األول من سنة  8106في الجدول
ج  .2.2و الذي يظهر أن الجهود الموجهة لصالح المستشفيات
وتلك المتعلقة بسيارات اإلسعاف ظلت باإلضافة إلى اقتناء
األجهزة والمعدات الطبية ،تمثل ولسبب وجيه محورا مهما من
إنفاق الحكومة.
جدول ج  4.4نفقات االستثمار في قطاع الصحة
الرمز

التسمية

المبلغ

21010

المنتجات واألجهزة
والمعدات الطبية

70 401 111,40

21018

االمصالح المتعلقة
بسيارات اإلسعاف

94 891 621,90

21019

مصالح الصحة
العمومية

7 541 710,00

21012

البحث والتنمية في
مجال الصحة

6 159 748,00

المجموع

178 994 191,30

السكن و التجهيزات العمومية.

خصصت نفقات هذا البند ،التي وصلت إلى  2،0مليار أوقية
جديدة في معظمها للتزود بالماء الصالح للشرب وإلقامة
التجهيزات الجماعية.

4.4

الترفيه والثقافة والشؤون الدينية

حظي هذا المجال هو اآلخر بمخصصات هامة  ،ويفصل
الجدول ج  6.4المجهود المقام به في هذا المجال:
جدول ج  : 3.2توزيع نفقات "الترفيه والثقافة والشؤون
الدينية"
الرمز
21618
21612

المبلغ
التسمية
المصالح المعنية بالثقافة 2 610 308,90
الشؤون الدينية والمصالح 46 400,000
الجمعوية األخرى

21613

البحث والتنمية في مجال 5 197 227,00
الترفيه والثقافة والشؤون
الدينية
7 853 935,90
المجموع

يجدر التذكير بأن قطاع الثقافة والشباب والرياضة يتوفر منذ
8101على حساب خاص تراكم فيه منذ سنوات مبلغ  1،2مليار
أوقية جديدة وسيتم صرف ذلك المبلغ وفقا لخطة عمل تغطي
عدة سنوات و مصادق عليها من طرف لجنة وزارية.
وقد تركزت الجهود المبذولة في هذا اإلطار على تعزيز
تنافسية البلد في مجال الرياضة ،خاصة كرة القدم بوصفها
الرياضة األكثر شعبية في العالم.

4.4

حماية البيئة

جدول ج  : 4.1نفقات حماية البيئة
المبلغ
التسمية
الرمز
 11512تسيير
المياه 14 757 574,31
المستخدمة
 11514الحفاظ على التنوع 19 542 580,04
البيئي وحماية الطبيعة
 11515البحث والتنمية في 2 498 423,88
مجال حماية البيئة
المجموع
36 798 578,23
نظرا ألهميته وحساسيته ال زال الحفاظ على التنوع البيئي
يشكل أولوية في مجال حماية البيئة  ،و قد تجلى ذلك من خالل
دعم حظيرة جاولينج ( 1،18مليار أوقية جديدة)

ص 11
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وال شك أن إشكالية تسيير المياه والصرف الصحي ،خصوصا
في مدينة نواكشوط ،مطروحة بإلحاح وستزداد حدتها مستقبال
ويرجع ضعف المبالغ المخصصة لهذا القطاع ،رغم حساسيته،
إلى تعدد المعونات الخارجية التي استفاد منها.

4.4

التعليم

جدول ج  :4.2توزيع نفقات التعليم
المبلغ

الرمز

التسمية

21318

التعليم ما قبل االبتدائي 2 497 572,00
واالبتدائي

21312

التعليم العالي

14 322 181,40

المجموع

16 819 753,40

4.4

سجل الرصيد األساسي من دون النفط ،والذي يمثل الفارق بين
العائدات (من دون الهبات وعائدات النفط) ومجموع النفقات
( من دون الفوائد على الديون الخارجية واالستثمارات الممولة
من الخارج) فائضا وصل إلى  9،32مليار أوقية جديدة ،بينما
كانت تقديرات هذا الرصيد تتوقع عجزا مقداره ـ  1،36مليار
أوقية جديدة.
و يبدو أنه تم تقدير الرصيد بصفة غير دقيقة إذ لم يتم أخذ
القروض الخارجية الجديدة بعين االعتبار.
أما الرصيد من دون النفط و الهبات ،والذي هو الفرق بين
مجموع العائدات (من دون الهبات وعائدات النفط) ومجموع
النفقات ،فقد سجل فائضا مقداره  8،92مليار أوقية جديدة
(مقابل توقعات بلغت  9،18مليار أوقية جديدة) .ويمكن تفسير
هذا الفارق كذلك بعدم أخذ الديون الخارجية الجديدة بعين
االعتبار عند حساب الرصيد.

الرسم البياني رقم  :11أداء األرصدة
تنفيذ
توقعات

النظام و األمن العام

جدول ج  : 2 .3نفقات رأس المال في مجالي النظام واألمن
العام
المبلغ
التسمية
الرمز
962 880,00
 21511مصالح الشرطة
3 381 864,00
 21515المحاكم
14 370 268,00
 21512النظام واألمن.
18 715 012,00
المجموع

x 100000000

وصل مجهود االستثمار في التعليم إلى  1،18مليار أوقية
جديدة غير أن هذا المبلغ ال يشمل النفقات المنجزة على
الحساب المخصص للبرنامج الوطني لتطوير قطاع التعليم.

 .5األرصدة

70,00

57,27

60,00
50,00
40,00

35,43
30,23
23,71

30,00
20,00
10,00

)(10,00

استحوذت مصالح النظام واألمن كافة استثمارات هذه الخانة
تقريبا.

 11.4خاتمة ملخص نفقات االستثمار
كان ذلك ملخصا عن مختلف نفقات االستثمار المنفذة خالل
السداسي األول من سنة  .8106ويجدر التذكير بأن المبالغ
المذكورة ال تعبر بالضرورة عن الكلفة اإلجمالية للمشاريع بل
تمثل في الغالب تسديدات جزئية مقابل أشغال قد تكون أنجزت
في فترة سابقة على الفترة المعنية بهذا التقرير.
تمكن هذه اللمحة من تكوين فكرة عن الجهود الهامة المبذولة
من طرف الحكومة على طريق التنمية ،خصوصا في مجال
إنشاء البنى التحتية الضرورية للتنمية.
ص 11

)(9,82
)(20,00
رصيد إجمالي يشمل الهبات

رصيد أساسي خارج النفط

رصيد خارج النفط ،ال يشمل
الهبات

سجل الرصيد اإلجمالي ،و هو الرصيد األهم ،إذ يعكس بصفة
أوضح الوضعية الحالية القتصاد البالد ،فائضا مقداره 3،25
مليار أوقية جديدة مقابل تقدير كان يساوي صفرا ( .لم يكن
تقدير هذا الرصيد دقيقا هو األخر بسبب عدم أخذ الديون
الخارجية الجديدة بعين االعتبار).
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الرسم البياني رقم  :15أداء التمويل الداخلي

الرسم البياني رقم  : 16المسار الشهري لألرصدة

15,00

x 100000000

20,00

x 100000000

25,00

4,00

2,92

2,91

2,00

10,00
-

5,00

)(0,63

)(0,85

)(1,00
-

)(2,00
)(4,00
)(6,00

)(5,00

)(8,00
)(10,00
2018يونيو

2018مايو

2018ابريل

رصيد أساسي خارج النفط

2018مارس

2018فبراير

2018يناير

توقعات
تنفيذ

)(10,00

)(9,29

)(12,00

رصيد خارج النفط ،ال يشمل الهبات
)(14,00

)(13,69

)(16,00
تغير المتأخرات الداخلية

تمويل غير مصرفي

البنك المركزي
الموريتاني

البنوك التجارية

يظهر الرسم البياني رقم  08أن الرصيد اإلجمالي لشهري مايو

و يونيو كان األضعف خالل الفترة و أنه عوض تدريجيا  2.4التمويل الخارجي
باألداءات الجيدة في األشهر األخرى ،خاصة شهر يناير.

.6التمويل
تظهر معطيات جدول العمليات المالية للدولة بالنسبة للسداسي
األول من سنة  8106أن أهم مصادر تمويل ميزانية الدولة
تمثل في العائدات ،والتي تممت بالرصيد االعتمادي للحساب
الموحد البالغ  1،38مليار أوقية جديدة بتاريخ 90.08.8102
ذلك ما مكن من مستوى تنفيذ طبيعي للنفقات خالل السداسي.

 1.4التمويل الداخلي

الرسم البياني رقم  : 13أداء التمويل الخارجي
40,00
30,55

31,16
30,00

تنفيذ
…تو

10,02

12,50

20,00
10,00

 0,74)(10,00
)(20,00
)(30,00
)(30,45
)(31,75
)(40,00
تمويل خارجي
استثنائي

ص 13

سداد

قروض جديدة

إيرادات نفطية
)صافي(

x 100000000

عندما تجاوزت ودائع الخزينة لدى البنك المركزي  2،8مليار
أوقية جديدة بتاريخ  91يونيو  ،8106مكنت جزئيا من تعويض
شح السيولة في السوق النقدية .وقد مكن هذا التحسن الطفيف
ل مستوى السيولة من زيادة مخزون سندات الخزينة التي انتقلت
من 3،92مليار أوقية جديدة في 90دجمبر  8102إلى 3،13
مليار أوقية بتاريخ  91يونيو .8106 .
بلغ رصيد الحساب الموحد للخزينة  1،31مليار أوقية جديدة
بتاريخ  91يونيو  8106مقابل  1،38مليار أوقية جديدة في
 2017/12/31و  1،62مليار أوقية جديدة في .8106.18.91

سجل التمويل الخارجي خالل هذا السداسي رصيدا بلغ  8مليار
أوقية جديدة ناتج عن فائض اندثار الديون بالمقارنة مع
القروض الجديدة ( 0مليار أوقية جديدة).
و قد أسفر حساب النفط في عرض البحر عن عجز طفيف (-
 0،8مليار أوقية جديدة) ناتج عن سحب  0،20مليار أوقية
جديدة و هو مبلغ يحترم السقف المسموح به و المحدد بمبلغ
 0،3مليار أوقية جديدة من طرف قانون المالية األصلي .وقد
بلغت العائدات النفطية  9،10مليار أوقية جديدة.
وصل رصيد الصندوق الوطني لمداخيل المحروقات بتاريخ
 91يونيو  8106إلى  083،13مليون دوالر أمريكي أي بزيادة
تبلغ حوالي  32،03مليون دوالر أمريكي مقارنة مع رصيده
بتاريخ .8102.08.90
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و يتضح من الرسم البياني رقم  02ضعف مستوى التمويالت
الخارجية خالل هذه الفترة.
وصل اندثار الديون الخارجية إلى 9،12 -مليار أوقية جديدة
مقابل  9،06-مليار أوقية جديدة كانت متوقعة.

الرسم البياني رقم  :12تنفيذ نفقات مكافحة الفقر

.7التصنيف الوظيفي
. 1.4تصنيف عام
تم هذا التصنيف وفقا لنموذج مقنن يمكن من تتبع تدفق نفقات
الميزانية في قطاعات االقتصاد ومن مقارنة هذه التدفقات على
مستوى الدول و ينطبق التحليل الوظيفي على مجموع
النفقات.
ال يأخذ هذا النموذج بعين االعتبار إال النفقات المقررة خارج
النفقات المنفذة بتمويل خارجي و يشمل اندثار القروض
الخارجية الموجودة في أسفل السطر األخير من جدول
العمليات المالية للدولة و هنا يكمن تفسير الفارق بين مجموع
النفقات في النموذج و مجموعها في جدول العمليات المالية
للدولة.

الرسم البياني رقم  :13نتيجة أهم وظائف التصنيف الوظيفي
x 100000000

التنفيذ

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
-

يعرض الرسم البياني رقم  03تنفيذ النفقات حسب أهم الوظائف
المذكورة في الئحة المصطلحات الوظيفية ويبرز أن المصالح
العمومية العامة مثلت  % 82،83من مجموع النفقات ،مشفوعة
بالشؤون االقتصادية ( )% 82،93ثم الدفاع والتعليم في المرتبتين
الثالثة والرابعة ( )% 09و (. ,)% 08،36
ثم تأتي بعد ذلك الصحة والقطاع غير المصنف و النظام و األمن
العام والحماية االجتماعية على التوالي ب  % 8،83و  % 8،18و
 % 2،10و .% 8،83
تسجل الوظائف األساسية " :الشؤون الدينية" و "التهيئة الجماعية و
السكن" و "حماية البيئة" مستويات ضعيفة هي على التوالي 8،02
 %و  % 1،86و .%1،31

 2.4نفقات مكافحة الفقر
تصنف بعض الوظائف الفرعية عادة في الئحة المصطلحات
كوظائف تخدم مكافحة الفقر بصفة مباشرة.
ص 14

.

يبين الرسم البياني رقم  08أن نفقات مكافحة الفقر مثلت % 28،28
من مجموع النفقات و بمبلغ يساوي  3،922مليار أوقية جديدة.
وتمثل نفقات مكافحة الفقر تقريبا مجمل بنود "الشؤون االقتصادية"
و "التعليم" و "الصحة" وجزءا مهما من بنود "العمل والحماية
االجتماعية" و"حماية البيئة" و "االستصالح الجماعي و السكن" .
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الملحق رقم  :1التصنيف حسب الوظيفة
التبويب حسب الوظيفة

التسمية

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
03
03
03

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3

01
01

03
04

3
4

01
01
01
01

06
06
06
07

6
6
6
7

02
02

01
02

1
2

03
03
03
03
03
03
03
03

01
03
03
03
03
04
05
07

1
3
3
3
3
4
5
7

 – 11111االجهزة التشريعية على المستوى الوطني
– 11111المؤسسات الجمهورية
 – 11113االجهزة التنفيذية على المستوى الوطني
 – 11114اجهزة الرقابة
– 11115الشؤون الخارجية
 – 11111المرافق العامة للشؤون المالية و الميزانية
 – 11111المرافق المكلفة بتصميم وتنسيق السياسات
– 11113المرافق الضريبية
 – 11115المرافق المكلفة برقابة تسيير الميزانية
– 11116مرافق الخزينة و محاسبة الدولة
 – 11117المرافق المكلفة بتنسيق البرامج االقتصادية و القطاعية
 – 11131المرافق العامة الدارة التنمية
 – 11134المرافق العامة المكلفة بالالمركزية
 – 11135مرافق التخطيط العام و مرافق االحصاء العامة
 – 11136المرافق العامة االخرى (االرشيف ،مراب السيارات،
تسيير االمالك العينية)
 – 11141البحث االساسي
 – 11161المرافق العمومية العامة غير المصنفة في مكان اخر
(االنتخابات ،اللوائح االنتخابية ،ادارة المنظمات غير الحكومية)
 – 11161المرافق العامة الخاصة بالحالة المدنية
– 11163تعزيز قدرات القطاع العام
 - 11171عمليات متعلقة بالديون العامة
المجموع رقم 1
– 11111الدفاع العسكري
– 11111الدفاع المدني
المجموع رقم 1
 – 13111المرافق العامة لالمن العمومي
 – 13131المرافق العامة للعدالة
 – 13131المحكمة العليا
– 13134النيابة العامة
 – 13135المحاكم
 – 13141السجون
– 13151مصالح الحماية المدنية
 – 13171النظام و االمن العام
المجموع 3
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المبلغ المدفوع
217 841 423,00
31 776 883,00
173 121 706,64
210 516 543,84
366 908 061,80
1 949 041 189,87
49 790 859,80
213 463 337,95
15 343 043,00
63 551 607,40
246 143 791,62
100 464 790,00
174 222 500,00
1 445 921,00
13 961 767,00
59 160 555,68
250 000,00
117 378 192,00
19 524 534,44
1 942 876 804,14
5 966 783 512,18
2 827 516 405,70
365 312 665,00
3 192 829 070,70
222 023 716,20
163 464 861,16
40 880 496,00
2 523 900,00
694 650,00
20 300 634,20
1 023 939,00
386 951 929,00
837 864 125,56
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04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

01
01
02
02
02
02
03
03
03
04
04

1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4

04
04

05
05

5
5

04
04
04
04
04

06
06
07
07
07

6
6
7
7
7

04

08

8

04

08

8

05

02

2

05
05
05

04
05
06

4
5
6

06
06
06

01
03
06

1
3
6

07
07
07
07

01
02
03
03

1
2
3
3
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– 14111الشؤون العامة المتعلقة باليد العاملة (التشريع ،مكافحة
التمييز ،التحكيم و الوساطة)
– 14113برنامج مكافحة البطالة
 – 14114الزراعة
 – 14115الصيد
– 14116تربية الماشية
– 14117التنمية المروية
 – 14131البترول و الغاز الطبيعي
– 14135الطاقات المتجددة
 – 14136الشؤون العامة المتعلقة بالطاقة
 – 14141الصناعات االستخراجية و الموارد المعدنية
 – 14145االشغال العمومية
 – 14151النقل الطرقي ،مد وصيانة الطرق ،الطرق الحضرية و
الريفية 2 507 444 702,22
– 14154النقل الجوي 13 174 979,60
17 915 465,75
101 396 509,58
175 933 842,18
139 862 709,99
70 761 599,28
835 186 419,97
209 024 531,00
8 600 311,00
2 133 819,00
15 556 492,50
967 574 181,20

 – 14161الشؤون العامة في مجال االتصال
 -14161البريد
– 14171تنمية التجارة الخارجية
 – 14174تنمية السياحة (االعالم والحمالت والترويج)
 – 14176الصناعة التقليدية
 – 14181البحث و التنمية المتعلقة بالشؤون االقتصادية ،والمتعلقة
بالتجارة و التشغيل
 – 14184البحث و التنمية المتعلقة بالصناعات االستخراجية و
التحويلية و البناء و االشغال العمومية
المجموع 4
 – 15111تسيير المياه العادمة
 – 15141حماية التنوع البيولوجي و البيئة (الحظائر الوطنية
والمحميات وحماية االنواع البرية)
 – 15151البحث و التنمية المتعلقة بحماية البيئة
– 15161حماية البيئة
المجموع 5
– 16111التنمية الجماعية
 – 16131التزويد بمياه الشرب
 16161التهيئة الجماعية والسكن
المجموع 6
 – 17111الشؤون العامة المتعلقة بالصحة
– 17113المعدات الطبية و التجهيزات
– 17131مصالح الطب العام
 – 17134المصالح شبه الطبية

6 291 536,00
18 823 100,00
110 364,00
27 689 525,34
1 500 950,00
6 379 605,10
20 094 936,00
5 145 455 579,71
29 764 375,31
68 942 350,52
12 751 657,66
893 093,00
112 351 476,49
123 912 838,64
79 504 575,74
72 665 552,90
388 434 443,77
665 194 446,16
94 891 621,90
7 161 850,00
7 468 588,00
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07
07
07
07
07
07
07
07
07
المجموع 7
08
08
08
08
08
المجموع 8
09
09
09
09
09
09
09
المجموع 9
10
10
10
10
10
10
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11
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04
04
05
05
05
05
06
06
07

4
4
5
5
5
5
6
6
7

– 17141مصالح المستشفيات العامة
 – 17144مصالح االمومة
– 17151مدارس الصحة العمومية
 – 17153المركز الوطني لنقل الدم
 – 17154صحة وتغذية الطفل
 – 17157الصحة العقلية
 – 17161مكافحة السيدا
 – 17163اكتشاف و مكافحة االمراض المعدية
 – 17171البحث و التنمية في مجال الصحة العمومية

01

1

02
03
04
05

2
3
4
5

 – 18111المصالح المتعلقة بالشؤون االسالمية
 – 18111المصالح المتعلقة بالثقافة (المكتبات ،المتاحف،
االرشيف*
 – 18131المصالح المتعلقة بالبيت االذاعي و التلفزيوني
 – 18141المصالح المتعلقة بالشباب
 – 18151المصالح المتعلقة بالرياضة و المنافسات

01
02
02
04
04
05
08

1
2
2
4
4
5
8

 – 19111التعليم قبل االبتدائي و االبتدائي
– 19111التعليم الثانوي المشترك
– 19114التعليم الثانوي الفني
 – 19141التعليم من الدرجة الثالثة المشترك
– 19144التعليم الفني العالي
– 19151التعليم الفني
 – 19184الشؤون العامة المتعلقة بالتعليك

01
01
01
02
02
09

1
1
1
2
2
9

 – 11111انشطة ذات صلة بمكافحة الفقر غير محددة
 – 11111االمن الغذائي
 – 11113التمويل االصغر
- 11113
– 11118خدمات السكن
– 11191الحماية االجتماعية

01

1

 - 11111غير مصنف

المجموع العام

193 730 772,75
12 605 254,00
21 480 210,00
6 714 949,00
217 206 449,00
12 981 689,00
2 038 444,00
100 000,00
19 312 811,00
1 260 887 811
135 049 488,61
60 707 812,11
149 302 814,60
4 634 324,82
12 609 198,00
362 303 638,14
1 415 017 976,64
639 074 820,00
60 958 605,26
369 841 146,49
14 619 288,50
21 382 743,60
254 230 145,96
2 775 124 726,45
258 721 053,48
71 905 605,29
5 000 000,00
90 000,00
40 222 917,01
20 912 124,40
396 851 700,18
1 592 507 723,02
1 592 507 723,02
21 919 041 604,52
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الرموز والمختصرات
:
وولسوم
:
بمم
:
مام
:
رتص
:
رغت
:
مامحتت
:
ضدج
:
ضرم
:
متتا
:
موخمر
:
متمومش
:
ممفاك
ب و م د ل ت م ت ش:
:
شوصم
:
جعمد
:
رتخ
:
رمشوصم
:
رقم
:
ام
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الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
البنك المركزي الموريتاني
ميزانية االستثمار المدعمة
الربح الصناعي والتجاري
الربح غير التجاري
مؤتمر األمم المتحدة حول التجارة والتنمية
الضريبة الجزافية الدنيا
الضريبة على الرواتب
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
المكتب الوطني لخدمات المياه في الريف
مشروع تزويد المنطقة الوسطى بمياه الشرب
مشروع مكافحة الفقر في آفطوط وكاراكورو
البرنامج الوطني المندمج لدعم الالمركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب
الشركة الوطنية للصناعة والمناجم
جدول العمليات المالية للدولة
الرسم على تقديم الخدمات
الرسم الموحد على الشركة الوطنية للصناعة والمناجم
الرسم على القيمة المضافة
األوقية الموريتانية

