
619 

 

 الجريدة الرسمية
  

 للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
 

  
 نشرة نصف شهرية

 03و  51تصدر يومي 

 من كل شهر

 7511 العدد 15الســــنة  9352 أكتوبر 51

 المحتــوى

 قانونية أوامر و قوانين -1

 تعميمات -قرارات –مقررات –مراسيم -9 

 الجمهورية رئاسة
 نصوص تنظيمية

 195.....................................يحدد يوم عطلة معوضةمكرر  9352-907م رقم مرسو   9352يونيو  30

يقضي بتكليف وزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة اإلدارة  8102-872مرسوم رقم   8102يونيو  82

م بمهام وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعالقات مع البرلمان الناطق الرسمي باس

 180.............................................................................................الحكومة

 نصوص مختلفة
 195.....................مساعد لألمن الوطنيعام يقضي بتعيين مدير  9352-913مرسوم رقم    9352يونيو  31

 195............بتعيين عضو بالمجلس األعلى للفتوى والمظالم يقضي 9112-917مرسوم رقم    9352يونيو  51

 195 ..يقضي بتعيين استثنائي في نظام االستحقاق الوطني الموريتاني 9352-983مرسوم رقم    9352يوليو  35

 195...يقضي بتعيين استثنائي في نظام االستحقاق الوطني الموريتاني 9352-985مرسوم رقم    9352يوليو  35
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 195....يقضي بتعيين استثنائي في نظام االستحقاق الوطني الموريتاني 9352-989مرسوم رقم    9352يوليو  35

 195....يقضي بتعيين استثنائي في نظام االستحقاق الوطني الموريتاني 9352-980مرسوم رقم    9352يوليو  35

 195....ظام االستحقاق الوطني الموريتانييقضي بتعيين استثنائي في ن 9352-981مرسوم رقم    9352يوليو  30

 9112مارس  91على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ يقضي بالمصادقة  9352-095مرسوم رقم   9352يوليو  58
في نواكشوط بين حكومة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 

 –لميت يويل مشروع إعادة تأهيل طريق بوتواإلجتماعي، والمخصصة للمساهمة في تم
 195...................................................................................................أالك

 العدلوزارة 

 نصوص مختلفة
راجي  للسيد اياد يمنح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس 9352 – 031مرسوم رقم   9352يناير   31

 199…………………………………………………………………الكاشف
لينا راجي  للسيدةيمنح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس  9352 – 309مرسوم رقم   9352يناير   31

 199..........................................................................................الكاشف
احمد راجي  للسيديمنح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس  9352 – 300رقم  مرسوم  9352يناير   31

 199…………………………………………………………………الكاشف
محمد راجي  للسيديمنح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس  9352 – 301مرسوم رقم   9352يناير   31

 199..…………………………………………………………………الكاشف
يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية للسيدة زينب محمد  9352 – 051م رقم مرسو  9352يوليو  32

 199............................................................................................اعماره

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج
 نصوص مختلفة

 199 ..............................................يقضي بتعيين سفير 321-9352سوم رقم  مر   9352مايو  95
 199................................................يقضي بتعيين سفير 531-9352مرسوم رقم    9352مايو  91

 180.................لمركزيةيقضي بتعيين بعض الموظفين باإلدارة ا 017-8102مرسوم رقم    8102مايو  01

 180.......يقضي بتعيين موظفان بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون 012-8102مرسوم رقم    8102مايو  01

 180............................................يقضي بتعيين قنصل عام 012-8102مرسوم رقم    8102يوليو  81

 وزارة المالية
 نصوص تنظيمية

 180....لقطاعهرة المركزية يحدد صالحيات وزير المالية وتنظيم اإلدا 8102-042مرسوم رقم           8102سبتمير  12

 وزارة الصيد واالقتصاد البحري
 نصوص تنظيمية

 10الصادر بتاريخ  92-9112يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم  370- 9352مرسوم رقم   9352ابريل  90

  115...........................سويق منتجات الصيد الموجهة للتصديرالمتعلق بت, 9112مارس 

نوفمبر  10الصادر بتاريخ  9601يعدل بعض ترتيبات المقرر المشترك رقم  351مقرر رقم   9352يناير  51

، المتعلق بالرقابة الرسمية المطبقة على منتجات الصيد المخصصة للتصدير إلى أسواق 9110

 059.................................................................................االتحاد األوروبي

 محكمة الحسابات
 نصوص تنظيمية

يتضمن مالئمة تعويضات األعمال الخاصة الممنوحة ألعضاء  888080مقرر مشترك رقم   9802أكتوبر  80

 259.................................................................محكمة  الحسابات وعمال التأطير بها

 

 إشعــــــارات –0

 إعالنـــــات -1
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 - قرارات –  مقررات    – مراسيم  -9

 تعميمات

 رئاسة الجمهورية

 نصوص تنظيمية
 30صادر بتاريخ مكرر  9352-907مرسوم رقم 

 يحدد يوم عطلة معوضة 9352يونيو 
، 9112يونيو  15 اءاألربعسيكون يوم  :المادة األولى 

الموالي لعيد الفطر، عطلة معوضة على كامل التراب 
 .الوطني
االستعجال إجراءات هذا المرسوم وفق  ينشر:  9المادة 

 .وفي الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

------------------------ 

يونيو  82صادر بتاريخ  8102-872مرسوم رقم 

ف وزير الوظيفة العمومية والعمل يقضي بتكلي 8102

والتشغيل وعصرنة اإلدارة بمهام وزير الثقافة 
والصناعة التقليدية والعالقات مع البرلمان الناطق 

 الرسمي باسم الحكومة
وزير الوظيفة العمومية والعمل  كلفي :المادة األولى 

والتشغيل وعصرنة اإلدارة بمهام وزير الثقافة 
لعالقات مع البرلمان الناطق والصناعة التقليدية وا

 .الرسمي باسم الحكومة
 .ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية :9المادة 

------------------ 
 نصوص مختلفة

يونيو  31صادر بتاريخ  9352-913مرسوم رقم 
 مساعد لألمن الوطنيعام يقضي بتعيين مدير  9352

ولد  محمد فاليعين المفوض اإلقليمي  :المادة األولى 
 .الطالب مديرا عاما مساعدا لألمن الوطني

 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية :9المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

------------------ 
يونيو  51صادر بتاريخ  9352-917مرسوم رقم 

يقضي بتعيين عضو بالمجلس األعلى للفتوى  9352
 والمظالم

محمد ولد يوسف، عضوا لسيد يعين ا :المادة األولى 
 .بالمجلس األعلى للفتوى والمظالم

 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية :9المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

------------------ 
يوليو  35صادر بتاريخ  9352-983مرسوم رقم 

يقضي بتعيين استثنائي في نظام االستحقاق  9352
 الوطني الموريتاني

في  ضابطيرقى بشكل استثنائي إلى رتبة  :المادة األولى 
 :نظام االستحقاق الوطني 

العقيد عزيز بوعرصة ملحق دفاع لدى سفارة المغرب 
 بنواكشوط

 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية :9المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

------------------ 
يوليو  35اريخ صادر بت 9352-985مرسوم رقم 

يقضي بتعيين استثنائي في نظام االستحقاق  9352
 الوطني الموريتاني

في  ضابطيرقى بشكل استثنائي إلى رتبة  :المادة األولى 
 :نظام االستحقاق الوطني 

ملحق دفاع لدى سفارة  ماكات ماد جيمبي جوبالعقيد 
 بنواكشوط سينغالال

 لرسميةينشر هذا المرسوم في الجريدة ا :9المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

------------------ 
يوليو  35صادر بتاريخ  9352-989مرسوم رقم 

يقضي بتعيين استثنائي في نظام االستحقاق  9352
 الوطني الموريتاني

في ضابط يرقى بشكل استثنائي إلى رتبة  :المادة األولى 
 :نظام االستحقاق الوطني 

اتيه ملحق دفاع بسفارة الواليات المقدم اوستيه كاب م
 المتحدة بنواكشوط

 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية :9المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

------------------ 
يوليو  35صادر بتاريخ  9352-980مرسوم رقم 

يقضي بتعيين استثنائي في نظام االستحقاق  9352
 الوطني الموريتاني

 فارسيرقى بشكل استثنائي إلى رتبة  :ألولى المادة ا
 :في نظام االستحقاق الوطني 

كيل باسلي رئيس مكتب التعاون العسكري  ائدالر
 بسفارة الواليات المتحدة بنواكشوط

 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية :9المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

------------------ 
يوليو  30صادر بتاريخ  9352-981مرسوم رقم 

يقضي بتعيين استثنائي في نظام االستحقاق  9352

 الوطني الموريتاني

 كوماندوريرقى بشكل استثنائي إلى رتبة  :المادة األولى 

 :في نظام االستحقاق الوطني 

 ن بن ضاوي المطيري سفيربسعادة السيد هزاع بن ز
 المملكة العربية السعودية بنواكشوط

 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية :9المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

-------------------- 
يوليو  58صادر بتاريخ  9352-095مرسوم رقم 

على اتفاقية القرض الموقعة  يقضي بالمصادقة 9352
في نواكشوط بين حكومة  9352مارس  95بتاريخ 

وق العربي الجمهورية اإلسالمية الموريتانية والصند
لإلنماء االقتصادي واإلجتماعي، والمخصصة للمساهمة 

 أالك -ميت يفي تمويل مشروع إعادة تأهيل طريق بوتل
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يصادق على اتفاقية القرض الموقعة  المادة األولي
في نواكشوط بين حكومة  9112مارس  91بتاريخ 

الجمهورية اإلسالمية الموريتانية والصندوق العربي 
دي واإلجتماعي،  بملغ أربعة عشر لإلنماء االقتصا

دينار كويتي ، والمخصصة (  10.111.111)مليون 
للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل طريق 

 .أالك –ميت يبوتل

 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميةس :9المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 العدلوزارة 

 نصوص مختلفة
يناير   31صادر بتاريخ  9352 – 031مرسوم رقم 

يمنح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس  9352
 للسيد اياد راجي الكاشف

تمنح الجنسية الموريتانية عن طريق  :المادة األولى
، المولود بتاريخ للسيد اياد راجي الكاشفالتجنس 

و  راجي الكاشف، ألبيه تفرغ زينهفي  95/10/1262
، الرقم فلسطيني: صلية، الجنسية األاظاظزينه  ألمه

جواز السفر رقم ) M0461080: الوطني للتعريف
 (.الموريتاني

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :9المادة 
توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية
------------------ 

يناير   31صادر بتاريخ  9352 – 309مرسوم رقم 
يمنح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس  9352
 راجي الكاشف لينا ةللسيد

تمنح الجنسية الموريتانية عن طريق  :المادة األولى
بتاريخ  ة، المولودراجي الكاشفلينا  دةللسيالتجنس 

و  راجي الكاشف ا، ألبيهتفرغ زينهفي  12/12/1221
 ،ةفلسطيني: ، الجنسية األصليةاظاظعلي زينه  األمه

جواز رقم ) M0369603: الرقم الوطني للتعريف
 .بدون مهنة: ، المهنة (السفر الموريتاني

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :9المادة 
توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية
-------------------------- 

يناير   31 صادر بتاريخ 9352 – 300مرسوم رقم 
يمنح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس  9352

 للسيد احمد راجي الكاشف
تمنح الجنسية الموريتانية عن طريق  :المادة األولى

، المولود بتاريخ للسيد احمد راجي الكاشفالتجنس 
 حسن راجي، ألبيه تفرغ زينهفي  91/16/1220

: ة، الجنسية األصلياظاعلي ظزينه  و ألمه الكاشف
رقم ) M0369604: ، الرقم الوطني للتعريففلسطيني

 .بدون مهنة: ، المهنة  (جواز السفر الموريتاني
يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :9المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
 .اإلسالمية الموريتانية

-------------------- 
يناير   31بتاريخ صادر  9352 – 301مرسوم رقم 

يمنح الجنسية الموريتانية عن طريق التجنس  9352
 للسيد محمد راجي الكاشف

تمنح الجنسية الموريتانية عن طريق  :المادة األولى
، المولود بتاريخ للسيد محمد راجي الكاشفالتجنس 

 حسن راجي، ألبيه تفرغ زينهفي  90/11/1226
: لية، الجنسية األصاظاظزينه  و ألمه الكاشف

 8184851659: ، الرقم الوطني للتعريففلسطيني
 .بدون مهنة: ، المهنة  (جواز السفر الموريتانيرقم )

يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :9المادة 
توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية
------------------ 

 يوليو  32ر بتاريخ صاد 9352 – 051مرسوم رقم 
يرخص باالحتفاظ بالجنسية الموريتانية للسيدة  9352

 زينب محمد اعماره
، يرخص للسيدة زينب محمد اعماره  :المادة األولى

 ا، ألبيهتفرغ زينهفي  10/10/1261بتاريخ  ةالمولود
مريم محمد الشيخ  او ألمه السيد محمد محفوظ اعماره

رقم الوطني للتعريف ، البدون مهنة: المهنة ، الديده
، األميركيةالجنسية  ، الحاصلة على 1757213059

 .باالحتفاظ بجنسيتها الموريتانية األصلية
يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ  :9المادة 

توقيعه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
 .اإلسالمية الموريتانية

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

 يتانيين في الخارجوالمور

 نصوص مختلفة

مايو  95صادر بتاريخ  321-9352مرسوم رقم 
 يقضي بتعيين سفير  9352

 9112مارس  10يعين اعتبارا من  :المادة األولى

أستاذ محاضر الرقم الوطني  ،لحبيب بالامحمد السيد 

الرقم االستداللي , 7590211121للتعريف 

k78911 ,طة للجمهورية سفيرا فوق العادة وكامل السل

  .اإلسالمية الموريتانية لدى سويسرا

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  :9المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

----------------- 
مايو  91صادر بتاريخ  531-9352مرسوم رقم 

 يقضي بتعيين سفير 9352

السيد  12/15/9112يعين اعتبارا من  :المادة األولى 

, 2223711711الرقم الوطني للتعريف  ،لدمان همرا

، ةيجراخ مستشار شؤون, 91204Jالرقم االستداللي 

سفيرا فوق العادة وكامل السلطة للجمهورية اإلسالمية 

  .الجمهورية التونسيةالموريتانية لدى 
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ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  :9المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

--------------------- 

مايو  01صادر بتاريخ  017-8102مرسوم رقم 

 يقضي بتعيين بعض الموظفين باإلدارة المركزية 8102

، 9112فبراير  91 يعين اعتبارا من :المادة األولى 
 :الموظفون التالية أسماؤهم طبقا لما يلي 

 ديوان الوزير
 مكلفون بمهمة

مستشار شؤون خارجية، ابو سوكو  السيد -

الرقم الوطني ، 11719M االستدالليالرقم 

 1102184101 للتعريف
السيد الشيخ احمد ادبه مستشار شؤون  -

الرقم ، 78101R الرقم االستدالليخارجية، 

 7372085818 الوطني للتعريف
 مستشارة دبلوماسية

إداري مدني، الرقم نيانغ  هالسيدة عايد -

، الرقم الوطني للتعريف 46561Jاالستداللي 

1220871822 
 مستشارة ثقافية

السيدة توت الركاد أستاذة إعدادية الرقم  -

، الرقم الوطني للتعريف 79722Dاالستداللي 

1052038253 
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  :9المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
--------------------- 

مايو  01صادر بتاريخ  012-8102مرسوم رقم 

تعيين موظفان بوزارة الشؤون يقضي ب 8102

 الخارجية والتعاون
، 96/10/9112 يعين اعتبارا من :المادة األولى 

الموظفان التالية أسماؤهما بوزارة الشؤون الخارجية 
 :والتعاون طبقا لما يلي 

 ديوان الوزير
 المفتشية العامة

 المفتش العام
مستشار السيد سيدي محمد محمدو حنن،  -

، 77821M االستداللي شؤون خارجية، الرقم

 4207711292 الرقم الوطني للتعريف
 ملحق بالديوان

مستشار شؤون السيد الطالب جدو الزين،  -

الرقم ، 91211R خارجية، الرقم االستداللي

 1566091579 الوطني للتعريف

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  :9المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

--------------------- 

يوليو  81صادر بتاريخ  012-8102مرسوم رقم 

 يقضي بتعيين قنصل عام 8102

السيد  81/11/8102عين اعتبارا من ي: ولىألالمادة ا

، الرقم الوطني للتعريف احمد محمود سويد احمد

، مندوبا دائما للجمهورية اإلسالمية 0124127411

نصال عاما الموريتانية لدى منظمة المؤتمر اإلٍسالمي وق
 .بجدة بالمملكة العربية السعودية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية  :9المادة 
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة المالية

 نصوص تنظيمية

سبتمير  12صادر بتاريخ  8102-042مرسوم رقم 

يحدد صالحيات وزير المالية وتنظيم اإلدارة  8102

 المركزية لقطاعه

صالحيات  هذا المرسوم إلى تحديد يهدف: ولىألة االماد
وذلك . هوزير المالية وتنظيم اإلدارة المركزية لقطاع

 0الصادر بتاريخ  31-882لترتيبات المرسوم رقم  طبقا
تنظيم المديريات المركزية  المحدد لشروط 3331يونيو 

 . داريةاإل وإجراءات تسيير ومتابعة الهياكل

ة العامة لوزير المالية في تصميم تتمثل المهم :8المادة 

وتنسيق وضمان متابعة تنفيذ السياسة المالية والميزانوية 
ويكلف باإلصالحات والسياسات والقوانين . للحكومة

وعلى هذا األساس يعد وينفذ . وخاصة قوانين المالية
وينسق ويتابع سياسة الحكومة في المجاالت المالية 

 .والميزانوية
ة بالتنبؤات المتعلقة بالميزانية واإلطار يكلف وزير المالي

الكلي، ويسهر على استقرار واستدامة المالية   الميزانوي

العامة ويساهم في تطوير التوازنات االقتصادية الكلية 

واالجتماعية، يكلف بإعداد السياسة المتعلقة بالدين 

وسداده وكذا تحليل استدامة الدين العام ومتابعة إعادة 

 .تمويله

م في دورة البرمجة االقتصادية ويعد اإلطار يساه
 .متوسط المدى المتعلق بالميزانية

يكلف بالرقابة االقتصادية والمالية والتنسيق والوصاية 
 .على المفتشية العامة للمالية

ويعهد إليه بالوصاية المالية على الشركات والمؤسسات 
العمومية والهيئات الوطنية األخرى التي تساهم الدولة 

 .ي رأس مالهاف
يرأس وزير المالية المجلس الوطني للمحاسبة، ويتم 

 .اشراكه في المفاوضات التجارية الدولية
يشارك في إعداد سياسة الحكومة المتعلقة بقطاع 

 .التأمينات

 .يتولى إعداد وتنفيذ برامج التكوين في مجال التأمينات

رقابة يطبق النظم المتعلقة بالتأمينات، ويقوم بالمتابعة وال

المنتظمة لسوق التأمينات، ويعمل على ترقية قطاع 

التأمينات ويضمن متابعة القدرة المالية لمؤسسات 

 .التأمين

يشترك وزير المالية في توقيع المراسيم التي  :0المادة 

توقيعه وفق  ويجوز له تفويض. الختصاصه تعود
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ويوقع باسمه . الشروط المبينة في النظم المعمول بها
في حدود  ع العقود والمقررات والقراراتعلى جمي

 . صالحياته

  

يكلف وزير المالية بتسيير المالية العامة : 4المادة 

 : وخاصة

 تحضير وتنفيذ الميزانية؛ -

 تسيير الميزانية والمحاسبة العمومية؛ -

 األمالك والسجل العقاري؛ -

 الضرائب والجمارك؛ -

 الوصاية وتنسيق الرقابة المالية الوزارية؛ -

 .ية المالية على التجمعات اإلقليميةالوصا -

يتولى وزير المالية إنجاز ومواكبة اإلصالحات وصياغة 

السياسات وإعداد وتقديم القوانين التي تدخل في 

 .صالحياته وبصفة خاصة قوانين المالية

 :ويعهد إليه بما يلي

تنفيذ سياسة الميزانية والسياسة الضريبية  -

حسابات ويشارك في رسم ومتابعة توازن ال

العمومية واإلستراتيجية في هذا المجال 

 والممتدة على عدة سنوات؛

معالجة المسائل المتعلقة بسياسة األجور  -

 ومعاشات وتقاعد الوكالء العموميين؛

إعداد وتنفيذ القواعد المتعلقة بالمالية المحلية  -

 بالتعاون مع القطاعات والهيئات المعنية؛

لمقيدة في األمر بصرف االعتمادات العامة ا -

النفقات المشتركة والدين العمومي والحسابات 

 .الخاصة للخزينة ورواتب موظفي الدولة

 : المالية دارة المركزية لوزارةتضم اإل :9المادة 

 ديوان وزير المالية؛ -

 المالية؛ مانة العامة لوزارةاأل -

 المالية؛ المديريات المركزية لوزارة -

 ديوان الوزير
ثمانية بمهام، و (5)لوزير مكلفين يضم ديوان ا :1 المادة

 المفتشيةالمفتشية العامة للمالية ومستشارين فنيين و (7)

 . وكتابة خاصة (5)ين وملحق الداخلية
لسلطة الوزير ،  اميخضع المكلفون بمه :7المادة 

 . إليهم يسندها مهمةدراسة أو ويكلفون بأي 

يخضع المستشارون الفنيون لسلطة الوزير  :0 المادة

قومون بإعداد الدراسات والمذكرات واآلراء وي

 .والمقترحات حول الملفات التي يعهد بها إليهم الوزير

ويمكن لهم ممارسة أية مهام أخرى يسندها إليهم في 

 .دائرة اختصاصهم

 :يتوزع المستشارون الفنيون الى

مستشار مكلف بالقضايا القانونية يتمتع  -

ص و دراسة مشاريع النصو إعدادبصالحيات 

التشريعية و التنظيمية وكذا مشاريع االتفاقيات 

الوثيق مع  نالتي تعدها المديريات بالتعاو

المديرية العامة للتشريع و الترجمة ونشر 

 الجريدة الرسمية؛

 المستشار االقتصادي؛ -

 المستشار المالي؛ -

 مستشار في مجاالت الميزانية والمحاسبة؛ -

 مستشار في المجاالت الضريبية والجمركية؛ -

 مستشار في مجاالت األمالك والعقارات؛ -

مستشار في أنظمة المعلومات والتقنيات  -

 الجديدة؛

 .مستشار في مجال التأمينات -

يمكن للوزير بواسطة مقرر أن يسند إلى أي مستشار فني 

اإلشراف على أي بنية تتبع للقطاعات األساسية المبينة 

 .أعاله والتي يعتبر إنشاؤها واردا

لى المفتشية الداخلية تحت سلطة الوزير تتو : 2المادة 

 : المهام التالية

فحص فاعلية تسيير أنشطة جميع مصالح  -

 القطاع والهيئات الخاضعة لوصايته؛

نشطة مع القوانين فحص مطابقة تسيير األ -

والنظم المعمول بها ومع خطط العمل في 

 القطاع؛

تقييم النتائج المتحصلة بالمقارنة مع التقديرات  -

 جراءاتلفوارق واقتراح اإلوتحليل ا

 الضرورية؛ التصحيحية

ختالالت التي لوحظت في التسيير يجب أن ترفع اال

 الرقابة هيئات المالي من طرف الوزير إلى علم

 المتخصصة في الدولة؛

( 2)تدار المفتشية الداخلية من طرف مفتش عام يساعده 

 .مفتشين
للمفتش العام رتبة مستشار فني في الوزارات أما 

 . دارة المركزيةالمفتشون فهم برتبة مدير في اإل
 والكتابة الخاصة انالملحق :01المادة 

 ماباالتصال وبجميع المسائل المسندة إليه نايكلف الملحق

 .طار من طرف الوزيراإل في هذا
 اندارة المركزية ويعينرتبة مدير مساعد في اإل ماوله

 .بمقرر من الوزير
. ر الشؤون الخاصة للوزيرتتولى الكتابة الخاصة تسيي

مصلحة يعين  وتدار من طرف كاتب خاص برتبة رئيس
 .بمقرر من الوزير
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 مانة العامةاٲل 
مين العام، تحت سلطة الوزير، يكلف األ :00المادة 

من  3المادة  وبتفويض منه، بتنفيذ المهام المحددة في

 3331يونيو  0الصادر بتاريخ  31-882 المرسوم رقم

 : وخصوصا

 اش وتنسيق ومراقبة نشاطات القطاع؛إنع -

دارية للملفات والعالقات مع المصالح المتابعة اإل -
 الخارجية؛

 إعداد ميزانية القطاع ومراقبة تنفيذها؛ -

تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية  -
 . المخصصة للقطاع

 : العام باألمينتلحق : 08المادة 

 مصلحة الكتابة المركزية؛ -

 مصلحة الترجمة؛ -

 ؛مصلحة استقبال وتوجيه الجمهور -

 .مصلحة المعلوماتية -

 : تتولى مصلحة الكتابة المركزية: 00المادة 

استقبال وتسجيل وتوزيع وإرسال البريد الوارد  -
 والصادر للقطاع؛

 . التخزين المعلوماتي والتصوير وحفظ الوثائق -

 : أقسام( 2)تضم المصلحة 

 قسم تخزين المعلومات واالستنساخ؛ -

 وثيق؛قسم الت -

 ؛قسم مكتب التنظيم -

 .قسم األمن -
تكلف مصلحة الترجمة بترجمة جميع : 04 المادة

 وتضم ثالثة. عمال التي تفيد الوزارةالوثائق واأل

 . مترجمين لكل منهم رتبة وامتيازات رئيس قسم
تكلف مصلحة استقبال وتوجيه الجمهور : 09المادة 

 . باستقبال وإعالم وتوجيه رواد الوزارة

 : لمصلحة قسمينوتضم ا

 قسم االستقبال ومراقبة الدخول؛ -

 .قسم توجيه الجمهور -
وصيانة  رالمعلوماتية بتسيي تكلف مصلحة: 01المادة 

 :أقسام 1شبكة المعلوماتية التابعة للقطاع وتضم 

 موقع االنترنت؛قسم  -

 قسم الصيانة؛ -

 .قسم الشبكات -

 المديريات المركزية

كزية التابعة لوزير يبلغ عدد المديريات المر: 01المادة 

 :01المالية 

 المديرية العامة للميزانية؛ -

 المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية؛ -

 المديرية العامة للضرائب؛ -

 المديرية العامة للجمارك؛ -

 المديرية العامة للعقارات وأمالك الدولة؛ -

 مديرية التوقعات واإلصالحات والدراسات؛ -

 مديرية الوصاية المالية؛ -

 يرية الدين الخارجي؛مد -

 مديرية رقابة التأمينات -

 .مديرية الشؤون اإلدارية والمالية -

المفتشية العامة للمالية هيئة لرقابة المالية : 20المادة 

  . المالية العامة وتخضع للسلطة المباشرة لوزير

تمارس المفتشية العامة للمالية ميدانيا ومستنديا سلطات 
مستوى الدولة  لمالية علىالرقابة المسندة إلى وزير ا

والتجمعات المحلية والمؤسسات العمومية والشركات 
تتلقى إعانة مالية من  ذات الرأسمال العمومي وأي هيئة

 . الدولة أو تمارس سلطة ذات منفعة عمومية
يتولى تنسيق المفتشية العامة للمالية مفتش عام للمالية 

 . يعين بمقرر من وزير المالية

عدد المفتشين العامين للمالية خمسة  اوزيتج ال يجب أن

بمفتشين  يستعين المفتشون العامون للمالية (.32)عشر

 مدققين يعينون بمقرر صادر عن وزير المالية على أن

 .(18)عددهم ثالثين  يتجاوز ال
 . رتبة مكلف بمهمة للمالية للمفتشين العامين

 .مديرللمفتشين المدققين رتبة 
وسير المفتشية العامة للمالية يحدد تنظيم وصالحيات 

 .رسومبم

 المديرية العامة للميزانية
تكلف المديرية العامة للميزانية بإعداد : 02ة الماد

ومشاريع  على المدى المتوسط لنفقات ل العام طاراإل
وفي . حيث تتابع تنفيذها من حيث النفقات قوانين المالية

 . دارينهاية السنة تعد الحساب اإل
 :رية العامة للميزانية على الخصوص بما يليتكلف المدي

إجراء الدراسات المتعلقة بتصميم وإعداد وثائق  -
 الميزانية؛

 ؛(والمعدل األصلي)إعداد مشاريع قوانين المالية  -

تحديد المبادئ المتعلقة بأدوات إدراج الميزانية  -
 االعتمادات المقيدة في قوانين وقواعد استهالك

 ات المعنية؛بالتعاون مع الجه المالية

فحص ومتابعة المسائل ذات التأثير المالي على  -
 ميزانية الدولة؛

 إعداد تقرير سنوي حول تنفيذ الميزانية العامة؛ -

 السهر على تنفيذ الميزانية وفقا لقانون المالية؛ -
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المحافظة على قابلية تبرير التزامات القطاعات  -

 الوزارية فيما يتعلق بالميزانية؛

المراقبين الماليين في  تنسيق وإنعاش شبكة -
 الوزارات؛

 السهر على ضبط الميزانية؛ -

 تنفيذ عمليات الميزانية المشتركة؛ -

تسيير النفقات المتعلقة بالمعاشات المدنية  -
 والعسكرية وتصفية حقوق المحالين إلى المعاش

 بصرف النفقات المقابلة؛مر واأل

تسيير جميع نفقات عمال الدولة بجميع فئاتهم  -
لنفقات التي تخضع لنصوص تشريعية باستثناء ا
 خاصة؛وتنظيمية 

 إعداد التقرير الفصلي لتنفيذ الميزانية؛ -

المساهمة في إعداد ومتابعة البرامج التعاقدية مع  -
 المؤسسات العمومية وبالتشاور مع الهيئات

 المعنية؛

تدار المديرية العامة للميزانية من طرف مدير عام 

 . عام مساعد يساعده مدير

 مصالح 1مديريات و 2لمديرية العامة للميزانية تضم ا

 . بالمدير العام ةملحق
 : المديريات هي

 مديرية تحضير قوانين المالية؛ -

 مديرية النفقات المشتركة والمعدات؛ -

 مديرية الرواتب والمعاشات؛ -

 . مديرية التنسيق وأنظمة المعلومات -

 .تدار كل مديرية من طرف مدير يساعده مدير مساعد
 : ح الملحقة هيالمصال
مصلحة الشؤون اٳلدارية والوسائل العامة  :81المادة 

 : قسمينوتضم هذه المصلحة 

 قسم االستقبال وتوجيه الجمهور؛ -

 . قسم الوسائل العامة -

 : تضم قسمينو السكرتاريامصلحة  :80المادة 

 ؛السكرتارياقسم  -

 . رشيفقسم األ -

 : مصلحة التدقيق التي تضم قسمين :88المادة 

 جمع البيانات؛ قسم -

 . قسم التحليل والصياغة -

 مديرية تحضير قوانين المالية

تكلف مديرية تحضير قوانين المالية  :80المادة 

 جمالي متوسط المدى وإعدادبتحضير إطار النفقات اإل

 . مشاريع قوانين المالية ومتابعة تنفيذ الميزانية
 : مصالح 8تضم المديرية 

 لمدى؛مصلحة إطار النفقات متوسطة ا -

 مصلحة إطار وجدول الميزانية؛ -

 مصلحة قوانين المالية؛ -

 المصلحة المكلفة بقطاعات السيادة؛ -

المصلحة المكلفة بالقطاعات االقتصادية  -
 والحكامة؛

 نتاجية؛المصلحة المكلفة بالقطاعات اإل -

 . المصلحة المكلفة بالقطاعات االجتماعية -

مدى تكلف مصلحة إطار النفقات متوسطة ال: 84المادة 

القطاعية  باٳلشراف والمتابعة على توطيد إطار النفقات
جمالي على متوسطة المدى وإعداد إطار النفقات اإل

 . المدى المتوسط
 : وتضم قسمين

جمالي على المدى قسم إعداد إطار النفقات اإل -
 المتوسط؛

 . قسم التنسيق -

 : تضم مصلحة إطار وجدول الميزانية قسمين :89المادة 

 ميزانية؛قسم إطار ال -

 . قسم جدول الميزانية -

 : تضم مصلحة قوانين المالية قسمين: 81المادة 

 قسم صياغة البيانات؛ -

 . قسم تحرير وثائق قوانين المالية -

 1تضم كل مصلحة من المصالح القطاعية : 87المادة 
 : أقسام

قسم إعداد ومتابعة أطر النفقات متوسطة المدى  -
 نية؛القطاعية مع القطاعات الفنية المع

 قسم تحضير قوانين المالية؛ -

 . قسم متابعة تنفيذ الميزانية -

تكلف المصالح المكلفة بالقطاعات كل فيما  :82المادة 

لدائرتها تبع يعنيها بتحضير موازنات القطاعات التي ت
ساس ميزانياتها من األ وتدرس على هذا  .القطاعية

تنتهجها  مطابقتها مع السياسات العمومية التي حيث
ولة وتسهر على شموليتها ونزاهتها وتناسقها بشكل الد

المعمول به  شكال والتبويبعام وعرضها وفق األ

 . وقابلية الدفاع عنها
المتعلق بها  ولي الفنيوتقوم تحت سلطة المدير بالبت األ

 .هاتمسك محاضر كما
 مديرية النفقات المشتركة والمعدات

المعدات تكلف مديرية النفقات المشتركة و :82المادة 

إليها  ويعهد. بتسيير خطوط الميزانية للنفقات المشتركة
كذلك بتنفيذ النفقات المتعلقة بعقود تأجير البنايات 

والمتعاقدين  المؤجرة واقتناء أثاث مساكن المتعاونين
وتسهر كذلك على متابعة قابلية التزامات . جانباأل
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 والوثائق ذات وتدرس النصوص التنظيمية. الدولة للدعم
ثر المالي والمحالة إلى تأشيرة المديرية العامة األ

العالقة بالرواتب  للميزانية وذلك باستثناء الوثائق ذات

 . والمعاشات
وتكلف هذه المديرية كذلك، بالتعاون مع المديريات 

إجراءات  المعنية، بتحديد المرجعيات والمناهج وأدوات
مالية الميزانية ذات العالقة باستخدام االعتمادات ال

 . الميزانية وبتعميمات وضع الميزانية ومتابعة تبويب
إليها بتسيير عمليات الميزانية المشتركة وإصدار  ويعهد

 العامة عقود النفقات التي أمرت بصرفها المديرية

 .(خارج الرواتب والمعاشات)للميزانية 
 : مصالح( 1)تضم مديرية النفقات المشتركة والمعدات 

زانية المشتركة واالحتياطي مصلحة عمليات المي -
 العام؛

 دارة؛مكلفة بالعالقات مع اإلالصلحة الم -

عن طريق عقد مع  مصلحة المباني المأجورة -
 . دارية والمعداتواإل الدولة

تتولى مصلحة عمليات الميزانية المشتركة : 01المادة 

. تسيير اعتمادات النفقات المشتركةواالحتياطي العام 
تتعلق بتخصيص الموارد غير كشوفا  وتنتج بانتظام

المخصصة وتحضر عقود النفقات المقام بها على 
التي أمرت بصرفها المديرية العامة  االعتمادات المالية

جور والمعاشات وخدمة الدين خارج األ)للميزانية 
عقود توزيع االعتمادات المالية غير  وتعد( يجارواإل

 . الموزعة
 : المصلحة قسمين هذهوتضم 

 بالعالقات مع الكيانات المستقلة؛ قسم مكلف -

 . قسم المحاسبة -

دارة تقوم المصلحة المكلفة بالعالقات مع اإل :00المادة 

الوزارية  بمعالجة الملفات اآلتية من مختلف القطاعات
وتعد كذلك مذكرات فنية حول جميع طلبات التخصيص 

أو المقترحات  ضافية وتعديالت االعتمادات الماليةاإل
أن تساعد في التسيير الجيد لالعتمادات التي يمكن 

 . المالية للقطاعات المعنية
 : أقسام 2تضم هذه المصلحة 

 القسم المكلف بقطاعات السيادة؛ -

نتاجية القسم المكلف بالقطاعات االقتصادية واإل -
 والحكامة؛

 القسم المكلف بالقطاعات االجتماعية؛ -

 . القسم المكلف بالتنسيق ومتابعة الملفات -
عن طريق تكلف مصلحة المباني المأجورة : 08 المادة

دارية والمعدات بتأجير المباني واإل  عقد مع الدولة

( دارة المركزية والالمركزيةاإل) دارةألغراض اإل

والتكفل بالماء والكهرباء الخاص بالبنايات التي تم 
عمليات الفسخ والفصل ألسباب  وكذلك تأجيرها حديثا

يجار عقود النفقات المتعلقة باإلوتعد كذلك . مةئعدم المال

المنفذة بواسطة االعتمادات المالية  يجاراإل وأعباء

 . للنفقات المشتركة
 : وتضم المصلحة قسمين

 دارية؛قسم المباني المأجورة واإل -

 . قسم المحاسبة -

 مديرية الرواتب والمعاشات
تكلف مديرية الرواتب والمعاشات بتنفيذ  :00المادة 

 والرواتب وعالوات وكالء باألجور النفقات المتعلقة
شخاص الخاضعين الدولة مهما كانت صفتهم باستثناء األ

المعاش  وتقوم بتسيير ديون. لقوانين ونصوص خاصة
ثر وتسهر على قابلية دعم العقود التنظيمية ذات األ

 . المالي في مجال الرواتب والمعاشات
 : تضم مديرية الرواتب والمعاشات، مصلحتين

 نظمة الخاصة؛لمعاشات واألمصلحة ا -

 . المصلحة المركزية للرواتب -

االقتطاعات تقوم مصلحة المعاشات بتسيير : 04المادة 

. لمدنيين والعسكريين ومعاشات البرلمانيينل العمرية

 : أقسام 0  وتضم

 قسم التصفيات؛ -

 قسم التسويات؛ -

 قسم التنسيق؛ -

 قسم المعاشات العسكرية؛ -

 قسم التعويضات العائلية؛ -

 . نظمة الخاصةم األقس -

تكلف المصلحة المركزية للرواتب بتسيير  :09المادة 

الخاضعين  جميع نفقات عمال الدولة باستثناء العمال

 : أقسام 7وتضم . لقوانين وأنظمة خاصة

 قسم التنسيق؛ -

 قسم العمال الدبلوماسيين؛ -

قسام مكلفة بتسيير عمال مختلف القطاعات أ 0 -

 عنر مقرر صاد الوزارية حسب التوزيع بموجب
 .الوزير

 مديرية التنسيق وأنظمة المعلومات
تكلف مديرية التنسيق وأنظمة المعلومات  :01المادة 

الميزانية  بتسيير بيانات المديرية العامة للميزانية وضبط

 2وتضم . وتنسيق عمل المراقبين الماليين الوزاريين
 : مصالح

 مصلحة ضبط الميزانية؛ -

 مصلحة التنسيق؛ -

 لدراسات؛مصلحة ا -

 . ستغاللمصلحة اال -
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تكلف مصلحة ضبط الميزانية بضبط : 07المادة 

 راقبينالم الميزانية والتكوين والمركزة واستغالل تقارير

 .التابعين للوزاراتالماليين 
 : وتضم قسمين

 صلية؛قسم الوثائق السنوية لبرمجة الميزانية األ -

 . قسم أنشطة التكوين -

يق بالربط مع مديرية كلف مصلحة التنست :02المادة 

خرى األ الرواتب والمعاشات وعند االقتضاء مع الهياكل

 . في القطاع
 . وتضم قسم التنسيق

كلف مصلحة الدراسات على وجه ت: 02المادة 

 الخصوص بجميع الدراسات المتعلقة بإنجاز التطبيقات

 . الجديدة وتحسين مستوى أداء التطبيقات الموجودة
 : وتضم قسمين

 ر التطبيقات؛قسم تطوي -

 . قسم الدراسات الفنية -

باستغالل تطبيقات  ستغاللتكلف مصلحة اال: 41المادة 

 الميزانية والمعاشات وبالعالقات مع مصالح تنفيذ

 . الميزانية

 : امقسأ 1وتضم 

 قسم استغالل الرواتب والمعاشات؛ -

 ؛نظمةاأل تامينقسم  -

 .قسم رواتب المؤسسات العمومية والمشاريع -

 لعامة للخزينة والمحاسبة العموميةالمديرية ا
تكلف المديرية العامة للخزينة والمحاسبة  : 40المادة 

 : العمومية بما يلي

تنفيذ ميزانية الدولة من حيث االيرادات والنفقات  -
 ومركزة الحسابات؛

 إعداد قواعد المحاسبة العمومية؛ -

 ؛تسييرها البحث عن وسائل السيولة و -

 مانات؛واأل مسك حسابات صندوق الودائع -

مسك صندوق التقاعد والجماعات المحلية  -
 والمؤسسات العمومية والخواص؛

 . تسيير محفظة الدولة -
تدار المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية من 

 نة العامة والمحاسبيطرف مدير عام هو أمين الخز
ومستشار  ،عام مساعد ويساعده مدير. الرئيسي للدولة

 . فني برتبة مدير

تضم المديرية العامة للخزينة والمحاسبة  : 48المادة 

 (32)أربع عشرة مديريات مركزية و (3)تسع العمومية 
العام وشبكة  بالمدير ملحقة هيئةو  جهوية  مديرية

وكاالت للدفع  1للمحاسبين العموميين تضم بالخصوص 

مدير يساعده مدير مساعد  تدار كل مديرية من طرف .

مسدد يساعده من قبل ن وكاالت الدفع كما تدار كل م. 

 . مسدد مساعد
  : المديريات هي

وتسيير  مديرية مركزة المحاسبة العمومية -
 ؛السيولة

 مديرية االيرادات والصندوق المركزي؛ -
 للخزينة؛ الخاصة والحسابات المودعين مديرية -
 ؛ المعلوماتية مديرية -
 والتعاون؛ والنظم الدراسات مديرية -
 المحلية؛ مديرية المالية -
 ؛ الداخلية والرقابة التدقيق مديرية -
 ؛ العامة والوسائل البشرية الموارد مديرية -
 مديرية الخزينة بانواذيبو؛ -
 . مديرية جهوية 32 -

. مساعد مسدد برتبة الجهويون المديرون يتمتع
 اإلداري التنظيم المالية وزير من وسيحدد مقرر

خل ومحصليات الدا الجهوية للمديريات والمحاسبي
لمديرية العامة للخزينة والمحاسبة بالنسبة ل

 . العمومية

 : فهي بالمديرية العامةالملحقة  ئةأما الهي

 ؛ضبطومكتب ال الستعالمت وابيانامصلحة ال -

 والصندوق اإليرادات محصليات نواكشوط  لمديريةتتبع 

 . المركزي

 و تسيير السيولة مديرية مركزة المحاسبة العمومية

 وم مديرية مركزة المحاسبة العموميةتق :40المادة 

أنواع المحاسبة وحوسبة  جميعبمركزة وتسيير السيولة 
وتحديد إجراءات تسيير أمالك الدولة وتنتج أهم كشوف 

 .وملحقاته قانون التسوية الدولة وخاصة
مديرية مركزة المحاسبة  فإن ،السيولة بتسيير يتعلق فيما

 :عن ةالمسؤول هيوتسيير السيولة  العمومية

الداخلة  للتدفقات اليومية التوقعات وضع -
 ؛ والخارجة من السيولة

 ؛ السوق ظروف أفضل وفق استثمار الفوائض -

 سعر؛ بأفضل قتراضاال -

 السوق من الخزينة استدانة تسيير ضمان -
 ؛ والدين

 ؛ الحساب الموحد للخزينة مسك -

  وتسيير السيولة مركزة المحاسبة العمومية مدير يلعب
 الخزينة أمين لحساب الممركز للدولة سبالمحا دور

 :التالية المهام عن مسؤول المركزي المحاسب. العام

يمركز محاسبة عمليات الميزانية العامة  -
والميزانيات الملحقة  اهمةوصناديق المس

 والحسابات الخاصة؛
يسجل العمليات التي تمكن الوزير المكلف  -

 الحساب العام للدولة؛ حصربالمالية من 
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ولصالحهم  ينيباسم المحاسبين الرئيس نجزي -
 التكميلية لعمليات ختم السنة المالية؛القيود 

وضع تنفيذ  رصدالمحاسبية التي ت كشوفيعد ال -
والسيولة ووضع الممتلكات لختم  يةالميزان

 .السنة المالية

التي تنتجها  وضعيات الماليةإعداد جميع ال -
العامة للخزينة والمحاسبة  مديريةوتوزعها ال
العمليات المالية للدولة،  جدول)العمومية 

العائدات  للخزينة، تقرير ةالشهريوضعيات ال
 ؛(النفطية

وتسيير السيولة  مديرية مركزة المحاسبة العمومية تضمو

 :مصالح 2خمس 

 مصلحة المركزة؛ -

 ؛المحاسبية والجودة التوازن مصلحة -

 مصلحة تقديم حسابات الدولة؛ -

 ؛تسيير السيولة والدينمصلحة  -

 ؛الحساب الموحد للخزينةمصلحة  -

وكيل  تنفيذ مهامتقوم مصلحة المركزة ب:  44المادة 

 : أقسام  2وتضم . المحاسبة المركزي للخزينة

 محاسبي الداخل والبعثات عمليات مركزة قسم -
 الدبلوماسية؛

 ؛ "رشاد" على اإلنفاق مركزة قسم -

 .عمليات محاسبي اإليرادات مركزة قسم -

 األخرى المحاسبية اتالعملي مركزة قسم -

 .االرشيف قسم -
 المحاسبية والجودة التوازن تعالج مصلحة: 49المادة 

. الميزان العام للخزينة وتسهر على الجودة المحاسبية له

 : وتضم أربعة أقسام

 ؛ التوازنقسم  -

 ؛ المحاسبية الجودة قسم -

م تقديم الحسابات والحسابات ذات التبويبات قس -
 ؛المؤقتة

 .ثابتةم األصول القس -

تكلف مصلحة تقديم حسابات الدولة بتصميم  :41المادة 

يتطلبها  قانون التسوية وكافة ملحقات قوانين المالية التي
المالية  وضعياتمالك وجميع الاعتماد محاسبة األ

 .والمحاسبية الضرورية

 :تضم المصلحة قسمين

 قانون التسويةقسم  -

 .قسم الكشوف المالية -

 االقسام أدوار المالية مقرر صادر عن وزير يحدد
 المخولين نوعية الموظفين وكذلك المركزة وإجراءات

 .وكذلك امتيازاتهم المركزة وظائف لشغل

خطة  والدين تسيير السيولة تعد مصلحة  :47المادة 

 سيولة الدولة وتتولى التسيير النشط لسيولة الدولة وتنتج
جميع الوضعيات الضرورية المتعلقة بعمليات سيولة 

 . دولةال

وتتولى كذلك الهندسة المالية فيما يتعلق بتحديد منتجات 
 وتتولى أخيرا العالقات مع البنك .استدانة الدولة

د للخزينة والمقارنات موحالمركزي وتسيير الحساب ال
 .صلةالمصرفية ذات ال

 المصلحة بوظائفتكلف  ،الديون تسيير مجال في
 ويعهد ة المحاسب العمومي في مجال المديونية العام

إليها بمتابعة االتفاقيات وتأشيرة التفويضات باالرتباط 
التفويض  ما يتعلق بملفاتفيللخزينة  ةالعام وكالةمع ال

 .تقييد الدين في موازنة الدولةوالمتعلقة بالدين 

 :أقسام( 2) أربعة من تتكون

 ؛ تسيير السيولة قسم -

 في والتحكم التنظيم، الخلفي، المكتب قسم -
 المخاطر؛

 ؛ التمويل اتفاقات متابعة سمق -

 .الدين حوسبة قسم -

للخزينة  الموحد الحساب تكلف مصلحة :42المادة 

 بين المبرمة لالتفاقية وفًقا الموحد الخزينة حساب بتسيير
 والبنك العمومية والمحاسبة للخزينة العامة المديرية

 تسيير عن أيًضا مسؤولة وهي. الموريتاني المركزي
 لدى العمومية والمحاسبة للخزينة عامةال المديرية حساب
 .البريد
 :أقسام أربعة للخزينة الموحد الحساب مصلحة تضم

 التنسيق قسم -

 الحسابات تسوية قسم -

 واإلخبار الرصيد متابعة قسم -

 البريد فيالخزينة  قسم حساب -

 اإليرادات والصندوق المركزيمديرية 
اإليرادات و الصندوق تكلف مديرية  :42المادة 

 :بزي المرك

المرتبطة  الضريبية غير اإليرادات تحصيل -
 العمومية؛ والمحاسبة للخزينة بالمديرية العامة

الدولة  مشاركات وكذلك الدولة محفظة مسك -
 ؛ في الرساميل

 عن المسؤولة المحاسبية المراكز تهيئة مركزة -
 الضريبية؛ وغير الضريبية اإليرادات

ومحاسبي  نواكشوط محاسبي شبكة تنشيط -
 ادات؛اإلير

 تم التي اإليرادات بين المقارنات وضع -
 تصفيتها؛ تمت التي وتلك تحصيلها

 اإليرادات من المتبقي الواجب تحصيله متابعة -
المتبقي  وضعية وضبط الضريبية غير

 عموما؛ الواجب تحصيله
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 واالعتمادات اعتمادات اإلزالة متابعة -
 ؛ المستحقة

 الصندوقلدى الدفع والقبض  عمليات تسيير -
 ؛ ركزي للخزينةالم

 الخزينة قيم المداخيل المتأتية من متابعة -
 .(والتحويالت واألقساط الشيكات)

 ثالثااليرادات والصندوق المركزي مديرية  تضم 
 :مصالح

 التحصيل مصلحة -

 المركزي الصندوق مصلحة -

 الخزينة قيم مصلحة -

ومحاسبة  بتعبئة تكلف مصلحة التحصيل :91المادة 

 :أقسام( 2) خمس وتضم. اإليرادات

 قسم تحصيل االيرادات؛ -

 قسم االيرادات المتفرقة؛ -

  قسم االعتراضات -

 المقارنة قسم -

 .قسم الصندوق الوطني لعائدات المحروقات -

تتولى مصلحة الصندوق المركزي عمليات  :90المادة 

ومسك العمليات المحاسبية  لدى الصندوق الدفع والقبض
االموال يقوم بها الصندوق واستقبال وإرسال  التي

ومتابعة محفظة الدولة وتسيير القيم المعطلة ومسك 

وتضم . وتتولى تسيير سيولة الصندوق. االقساط جدول

 : أقسام 2

 قسم محاسبة الصندوق المركزي؛ -

 قسم القيم المعطلة؛ -

 موال؛قسم حركة األ -

 . قسم العمليات الجارية -

 :الخزينة ب تكلف مصلحة قيم: 98المادة 

 وشيكات المصرفية لشيكاتبا االستالم والتكفل -
 من المرسلة واالقساط البريد وشيكات الخزينة
 ؛ المراكز المحاسبية مختلف

 حسابات في قبضها الى غاية المعنية القيم مراقبة -
 .الجارية الخزينة

 :وتضم المصلحة قسمين

 الخزينة وشيكات المصرفية التكفل بالشيكات قسم -
 واالقساط ؛

 .المقاصة قسم -
 للخزينة الخاصة والحسابات نالمودعي مديرية

 الخاصة والحسابات المودعين مديريةتكلف  :90المادة 

 :للخزينة ب 

 مسك حساب أصحاب الودائع االلزامية؛ -

 توفير خدمات مصرفية ألصحاب الودائع؛ -

 ؛الخاصة للخزينة الحسابات مسك -

 الودائع واالمانات؛مسك حساب   -

 ؛مسك حساب صناديق السلفة -

 ؛مسك صندوق التقاعد -

 .متابعة صرف المعاشات -

 1للخزينة  الخاصة والحسابات المودعين مديرية تضمو
 :مصالح 

 الخزينة؛ لدى موالاألمصلحة ودائع  -

 صناديق السلفة؛ مصلحة -

للخزينة والحسابات  الخاصة الحسابات مصلحة -
 .المخصصة للتقسيم

 لدى الخزينة موالاألتتولى مصلحة ودائع  :94المادة 

 الودائع االلزامية في الخزينة مسك حسابات أصحابب

 . وتوفير وتقديم الخدمات المصرفية ألصحاب الحسابات
 : أقسام 2وتضم 

 قسم صندوق المعاشات؛ -

 قسم أصحاب الودائع؛ -

 قسم صندوق الودائع واالمانات؛ -

 .واإللغاءات قسم التسوية -

 :صناديق السلفة  تتولى مصلحة: 99المادة 

اسم القيمين المفتوحة ب ودائعتسيير حسابات ال -
 ؛السلفة على صناديق

للوثائق  المكلف مع المحاسب المتابعة -
 الممنوحة؛ التبريرية ولتصفية السلف

 السلفة؛ صناديق حسابات وإغالق تجديد -

 بإنشاء تسمح التي المقررات وحفظ ضبط -
 ؛صناديق السلفة

بالنسبة  التوقيع وحفظ هويات وعينات ضبط -
 .للقيمين

وانجاز  السلفة يقصناد حسابات ميزان متابعة -
 .صناديق السلفة عن الدورية التقارير

 :قسمين  صناديق السلفة مصلحة تشمل

 والتسوية ضبط السجالت قسم -

 .والتسديد التصديق قسم -
للخزينة  الخاصة الحسابات مصلحةتكلف  :91المادة 

 :والحسابات المخصصة للتقسيم ب

 للخزينة؛ الخاصة الحسابات ضبط -

 إنشاء تجيز التي يةالتنظيم النصوص إعداد -
 مخصصة؛ حسابات

 بمداخيل الحسابات األخباراجراء عملية  -
 للخزينة؛  الخاصة

 وصناديق المشتركة، الصناديق ضبط حسابات -
 .الحوافز وصناديق التجهيز
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للخزينة والحسابات  الخاصة الحسابات مصلحة تشمل
 :المخصصة للتقسيم قسمين

 الخاصة الحسابات قسم -

 صة للتقسيمالصناديق المخص قسم -

 يةمديرية المعلومات

  :بما يلي يةتكلف مديرية المعلومات :97المادة 

المعلوماتية بالنسبة  عمل خطة مشروع إعداد -
 للمديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية

 وتحديد الفنية والخيارات االحتياجات وتحديد
 األولويات؛

تر اوإعداد دف تحضير وصف أساليب العمل -
دارية المتعلقة بالتطبيقات التي اإل تلتزامااال

 تطويرها؛ يتعين

 التطبيقات صحة من والتحقق االستالم -
 والسهر على العمل بها وضمان المطورة،

 المناسبة لها؛ المعدات تشغيل وصيانة

 والتطبيقات التجهيزات سالمة السهر على -
 المطورة؛

 واستغاللها المعلوماتية التطبيقاتضمان تسيير  -
للمديرية العامة  لمصالح التابعةافي مختلف 

 للخزينة والمحاسبة العمومية؛

 التطبيقات وصيانة وتشغيل وتطوير دراسة -
الخاصة بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة 

 العمومية؛

التي  اإلدارةالمشاركة في تجسيد برنامج  -
تتواصل مع الجمهور وتطوير الخدمات 

 . على متابعتها السهر و االلكترونية

 : معلوماتية مطوري وقطب مصالح 1تضم  و

 مصلحة نظم المعلومات؛ -

 ؛التحتية البنية إدارة مصلحة -

 ؛المعلوماتية المشاريع إدارة مصلحة -

 .المعلوماتية مطوري قطب -

 بتطوير المعلومات تكلف مصلحة نظم: 92المادة 

الخزينة على  المعلوماتية، وبوابة التطبيقات وصيانة

( 5)وتضم . الداخلية رسائلوال واإلنترنت اإلنترنت،

  :قسمين

 البيانات؛ وقواعد التشغيل أنظمة قسم -

 (الحلول ونشر والتدريب المساعدة) قسم الدعم -
 بتسيير التحتية البنية إدارة مصلحةتكلف  :92المادة 

المعلوماتية في المديرية العامة للخزينة  التحتية البنية
 .والمحاسبة العمومية

 :قسمين المصلحة تضم

 الفني؛ والدعم الشبكات قسم -

 .و الصيانة األمان قسم -

 المعلوماتية المشاريع إدارة مصلحةتكلف  :11المادة 

 في المشاريع المعلوماتية كافة ومراقبة وتنفيذ بتصميم
 .العمومية والمحاسبة للخزينة المديرية العامة

 :قسمين من المعلوماتية المشاريع إدارة مصلحة تتألف

 تالبرمجيا هندسة قسم -

 .والتطويرات الدراسات قسم -

 المعلوماتية بتطوير مطوري قطب يكلف :10المادة 

 للخزينة المديرية العامة معلومات أنظمة وتصميم
 .المعلوماتية المهنية والتطبيقات العمومية والمحاسبة

 مهندسين معلوماتيين، خمسة من  القطب هذا يتكون
 مباشرة القطب يتبع. مصلحة رئيس برتبة وجميعهم

 .المعلوماتية لمدير

 االمتيازات المالية وزير مقرر صادر عن سيحدد
 مديرية للمهندسين والفنيين العاملين في الممنوحة

 .العمومية والمحاسبة للخزينة للمديرية العامة المعلوماتية

 والتعاون والنظم الدراسات مديرية

والتعاون بما  والنظم الدراسات تكلف مديرية :18المادة 

 :يلي

راسة وإعداد مشاريع النصوص التشريعية د -
 المحاسبية والتنظيمية المتعلقة بالهياكل واالجراءات

 باتخاذ التدابير الالزمة لتطبيقها؛ للدولة و

المتعلقة  واإلصالحاتإجراء كافة الدراسات  -
بالمحاسبة العمومية ومحاسبة الدولة وإعداد 

أو  اإليضاحالتعليمات العامة ومذكرات  وتحديث
التشريعية والتنظيمية المتعلقة  األحكاميق تطب

 بالمحاسبة العمومية؛

 المحاسبية للدولة؛ معاييرإعداد القواعد وال -

تحديث نماذج حسابات التسيير والحسابات  إعداد و -
 بمقتضى النظام المالية والوثائق المحاسبية المطلوبة

لمحاسبة العمومية أو لتسيير الميزانية واالعام 
 خرى؛عية والتنظيمية األالنصوص التشري

إنجاز الدراسات المتعلقة بتطوير إجراءات تنفيذ  -
 النفقات العمومية؛

تأطير المحاسبين ووكالء  ضمان مساعدة  -
 للخزينة للمديرية العامةالمصالح الخارجية 

جراءات العمومية في تطبيق اإل والمحاسبة
 المحاسبية؛

 غير اإليرادات تحصيل إجراءات وتنظيم دراسة -
 ؛ ريبيةالض

إنجاز دراسات تتعلق بعمليات السيولة وتسييرها  -
 والمشاركة في تطوير وسائل الدفع؛

المتعلقة بتسيير المال  اإلحصاءاتتصميم وإعداد  -
 العام وتنفيذ الميزانيات وتحضير التقارير

 الشهرية؛
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الهياكل  ضمان التنسيق مع مختلف الوزارات و -
 في مجال تبادل واستغالل البيانات؛

 للخزينة العامةللمديرية ش الموقع االلكتروني إنعا -
 .العمومية والمحاسبة

 :مصالح و التعاون ثالث والنظم الدراسات مديرية تضم

 و النظم الدراسات مصلحة -

 العمل خطة التعاون ومتابعة مصلحة -

 العامة المالية إحصائيات مصلحة -

  :والنظم بما يلي الدراسات تكلف مصلحة :10المادة 

ووضعه في  المحاسبي اإلصالح يذوتنف تصميم -
 عن كما تعتبر هذه المصلحة مسؤولة ،األولوية
 ؛الدولة أمالك محاسبة نظام تنفيذ مراقبة

الدراسات المتعلقة بتطوير إجراءات تنفيذ  إنجاز -
 النفقات العمومية؛

وكالء  ضمان مساعدة وتأطير المحاسبين و -
 للخزينة للمديرية العامةالمصالح الخارجية 

 اإلجراءاتالعمومية في تطبيق  اسبةوالمح
 المحاسبية؛

 غير اإليرادات تحصيل إجراءات وتنظيم دراسة -
 ؛ الضريبية

إنجاز دراسات تتعلق بعمليات السيولة وتسييرها  -
 والمشاركة في تطوير وسائل الدفع؛

 التشريعية النصوص مشاريع و إعداد دراسة -
 واإلجراءات بالهياكل المتعلقة والتنظيمية

 لتطبيقها الالزمة التدابير واتخاذ للدولة بيةالمحاس
 ؛

 للدولة المحاسبية والمعايير القواعد إعداد -
 .الصلة ذات المحاسبية والتعليمات

 المحاسبية المعايير لجنة مسك وضبط سكرتاريا -
 ؛ المذكورة اللجنة أعمال جداول وإعداد

 :والنظم قسمين الدراسات تضم مصلحة

 الدراسات؛ قسم -

 .رالمعايي قسم -

 العمل خطة التعاون ومتابعة تكلف مصلحة :14المادة 

للمديرية  األطراف والمتعدد الثنائي التعاون تنسيقب
 التنسيق تضمن كما. العمومية والمحاسبة للخزينة العامة

 البيانات تبادل حيث من المختلفة والهياكل الوزارات مع
 .واستغاللها

 :ا يليبم المصلحة تكلف العمل، خطة متابعة حيث من

 وخطة االستراتيجية الخطة وتوجيه تنسيق -
 والمحاسبة للخزينة المديرية العامة عمل

 ؛العمومية

 الخطة في المدرجة اإلجراءات تنفيذ متابعة -
بمديريات المديرية الخاصة  االستراتيجية

 ؛ العمومية والمحاسبة للخزينة العامة

 الدورية االجتماعات و ضبط سكرتاريا برمجة -
 العمل وخطة االستراتيجية الخطة فيذتن لمتابعة
 بفعالية؛

 هذه توصيات ومتابعة تقارير الخبراء تجميع -
 .التقارير

 :أقسام العمل ثالثة خطة التعاون ومتابعة مصلحة تضم

 التنسيق؛ قسم -

 والماليين؛ الفنيين الشركاء قسم -

 .العمل خطة قسم -

بما  العامة المالية إحصائيات تكلف مصلحة :19المادة 

 :يلي

 المتعلقة بتسيير اإلحصائيات و تجميع تصميم -
 التقارير وإعداد الميزانية وتنفيذ العامة المالية

 الشهرية؛

 التي واإلحصائيات الدراسات جميع إعداد -
 مستشاره؛ أو العام المدير يطلبها

 للدولة الكلي االقتصاد مؤشرات مراقبة -
 للخزينة المديرية العامة أداء مؤشرات ومراقبة

 .العمومية والمحاسبة

 

  مديرية المالية المحلية

تكلف مديرية المالية المحلية بإصالح  : 11المادة 

 اتئيوعصرنة المالية المحلية وإعداد ونشر االحصا
وتكوين المحصلين البلديين ومعلمة المراكز  البلدية 

 تحسين جودة الالمركزية ودعم الشبكة المحاسبية و
وحسابات ( حساباتمسك الحسابات وتقديم ال)المحاسبة 

 . المحصلين البلديين
 : وتضم مصلحتين

ات البلدية وتكوين المحصلين ئيمصلحة االحصا -
 البلديين؛

مصلحة فحص حسابات تسيير المحصلين البلديين  -
 . وجودة المحاسبة

البلدية وتكوين  اإلحصائياتتشارك مصلحة  :17المادة 

على  المحصلين البلديين في اجتماعات لجان الوصاية
البلدية لوزارة  اإلحصائياتالموازنات البلدية وتوفر 

المحصلين  الداخلية والالمركزية وتحضر خطة تكوين

 . البلديين
 : وتضم المصلحة قسمين

 البلدية؛ اإلحصائياتقسم  -

 . قسم تكوين المحصلين البلديين -
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 تكلف مصلحة فحص حسابات تسيير :12المادة 

 شروع تطويرالمحصلين البلديين وجودة المحاسبة بم
برمجيات مسك محاسبة البلديات لصالح المحصلين 

 فحصها البلديين وإكمال رفع تقرير بحسابات التسيير و
وإعداد ومراجعة النظم في مجال المالية المحلية 

 .ووظائف الدعم لصالح المحصلين البلديين
 : وتضم المصلحة قسمين

 قسم حسابات التسيير وجودة المحاسبة؛ -

 . والنظم والشبكة المحاسبية قسم المعلومات -

 بة الداخليةامديرية التدقيق والرق
تكلف مديرية التدقيق والرقابة الداخلية  :12المادة 

والمراكز  بالمراقبة والفحص وتدقيق المصالح المركزية
مر بمالية الدولة أو بالمالية المحاسبية سواء تعلق األ

 . المحلية
ب رئيس برتجميعهم  محقق 32مدقق و  32تضم  و

  .ومساعد إداري برتبة رئيس قسم .مصلحة

 الداخلية والرقابة والتدقيق المراجعة إجراءات تحديد تم
 بموجب مديرية التدقيق والرقابة الداخلية  تنظيم وكذلك

 الذي 5833 يوليو 13 الصادر بتاريخ 078 رقم المقرر

 للخزينة المديرية العامة داخل التدقيق ميثاق اعتمد
 .العمومية والمحاسبة

 البشرية والوسائل العامة واردمديرية الم
البشرية والوسائل  وارديعهد إلى مديرية الم: 71المادة 

 : مصالح 1 وتضم. العامة بتسيير وسائل المديرية العامة

 البشرية؛ واردمصلحة الم -

 ؛اإلداريةمصلحة الوسائل العامة والشؤون  -

 .رشيفمصلحة األ -

  :وتضم قسمين. لبشريةا واردمصلحة الم :70المادة 

 قسم العمال؛ -

 . قسم التكوين -

. اإلداريةمصلحة الوسائل العامة والشؤون  :78المادة 

 : وتضم قسمين

 قسم الوسائل العامة؛ -

 . اإلداريةقسم الشؤون  -

تشرف المصلحة التي : رشيفمصلحة األ :70المادة 

جميع  يقودها موثق مؤهل أو مشابه مباشرة على توثيق
المحاسبية التابعة للمديرية العامة للخزينة الوثائق غير 

 الوثائق و تحدد قواعد مسك و. والمحاسبة العمومية
وتحدد المكان الذي يجب أن تحفظ فيه . تتابع التقيد بها

مفيدة لحسن  الوثائق وثائق الهياكل الملغاة إذا كانت هذه

 . سير المصالح
 تشرف المصلحة على التحويالت ما بين مصالح

لحفظ ا إلى محكمة الحسابات أو  إلىاإلحالة و  األرشيف

 . النهائي

 : وتضم قسمين

 قسم تنظيم ومسك الوثائق؛ -

 . قسم التوثيق الرقمي -
يكلف قسم تنظيم ومسك الوثائق بتصميم ومسك جميع  و

الرقمي  أما قسم التوثيق. حفظها وثائق الخزينة العامة و

 . مسك الوثائق المركزية الرقمية فهو يتولى وضع و
تكلف مصلحة البيانات واالستعالم ومكتب  :74المادة 

 : الضبط بما يلي

تزويدهم بالبيانات  استقبال المواطنين و -
 واالستعالمات والتوجيه؛

 اإلعالناتعلى عمليات إلصاق  اإلشراف -
 والبالغات الموجهة للجمهور والعمال؛

السهر على أداء المهام المتعلقة بالتواصل مع  -
 الجمهور؛

ام إنصات عن طريق استحداث مركز وضع نظ -
 و نداء ٳلعالم رواد المديرية العامة للخزينة

 العمومية؛ المحاسبة

 إرسال وتسجيل البريد؛ استقبال و -

 متابعة البريد؛ ضمان توزيع و -

 . ضمان متابعة دورات إحالة البريد -

 : أقسام 1وتضم 

 قسم البيانات واالستعالم؛ -

 قسم مكتب الضبط؛ -

 . قسم السكرتارية -

 الوكالة العامة للدفع 
الوكالة العامة للدفع عبارة عن مركز  :79المادة 

لسلطة  المركزي تابع للخزينة العمومية يخضع محاسبي
. ومراقبة المدير العام للخزينة والمحاسبة العمومية

 :وتكلف الوكالة العامة للدفع بما يلي

تنفيذ نفقات العمال ولوازم الدولة على المستوى  -
 المركزي؛

تسوية نفقات ميزانية الدولة والحسابات  مراقبة و -
 الخاصة في الخزينة العامة؛

تصفية  مراقبة تسيير صناديق سلف الدولة و -
 عملياتها؛

كافة المسائل والعمليات ذات العالقة بتسوية  -
 النفقات العمومية على المستوى المركزي

 . المصالح المختصة بالتعاون مع

 : مصالح 8وتضم الوكالة العامة للدفع 

 مصلحة نفقات اللوازم؛ -

 مصلحة نفقات الصفقات ورصد االعتمادات؛ -

 مصلحة نفقات العمال؛ -

 مصلحة حساب التسيير؛ -

 مصلحة المحاسبة؛ -
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  ؛‛رشاد’مصلحة المؤسسات العمومية المدمجة في  -

 .مصلحة التسديد و اإللغاءات -
تكلف مصلحة نفقات اللوازم بفحص  :71المادة 

 سوية نفقات اللوازم على نفقةت تأشيرة و ومراقبة و
ميزانية الدولة وكذلك بمراقبة تسيير صناديق السلف 

 . وتصفية عملياتها
 : أقسام 1وتضم 

 القسم المكلف بنفقات اللوازم؛ -

 القسم المكلف بصناديق السلف؛ -

 . األجور المجمعةقسم  -

تكلف مصلحة نفقات الصفقات ورصد  :77المادة 

 أشيرة نفقات الصفقاتت مراقبة و االعتمادات بفحص و
يعهد إليها كذلك بترتيب  و. رصد االعتمادات و

 مسك ملف رصد الصفقات ومتابعة حساباتها و

 . وترتيب نسخ القرارات ذات العالقة االعتمادات
 : أقسام 1وتضم 

 القسم المكلف بالصفقات العمومية؛ -

  القسم المكلف برصد االعتمادات؛ -

 قسم السلف -

نفقات العمال بفحص ومراقبة  تكلف مصلحة :72المادة 

 . الدولة وتأشيرة وتسوية نفقات العمال على ميزانية
 : ينوتضم قسم

 قسم نفقات عمال الدولة -

 قسم رقابة األجور -

التسيير بإعداد حساب حساب تكلف مصلحة  :72المادة 

 واألرشيفالرقمي  واألرشيف، باألرقامالتسيير 

 . المستندي
 : وتضم قسمين

 رقمي؛قسم التوثيق ال -

 . قسم التوثيق المستندي -

 مراقبة و تكلف مصلحة المحاسبة بفحص و :21المادة 

يعهد  و. دفعلل العامة وكالةاعتماد العمليات المحاسبية لل
إعداد  تصميم و إليها بمتابعة حساب المبالغ المرصودة و

 المستندات المحاسبية و إعداد مختلف كشوف المقارنة و

 . الكشوف الدورية
 : سمينوتضم ق

 الوكالة العامة للدفع؛حساب عمليات قسم  -

 . قسم محاسبة الوكالة العامة للدفع -

تدار الوكالة العامة للدفع من طرف مسدد النفقات 
 المركزية وهو محاسب رئيسي للدولة برتبة مدير في

 . االدارة المركزية
تخول الوكالة العامة للدفع بتسديد نفقات العمال ولوازم 

 . مستوى المركزيالدولة على ال

مصلحة المؤسسات العمومية  المدمجة  تكلف :20المادة 

المؤسسات العمومية ذات الطابع  نفقات بدفع ‛رشاد’في 
 على الوكالة العامة للدفع مسؤولية تقتصر .االداري

 .تبرئة الذمة

 تكلف مصلحة التسديد واإللغاءات بدفع :28المادة 

 متابعة وكذلك ،لدفعالوكالة العامة ل مستوى على النفقات
 .الشيكات تنفيذ

 :أقسام 1 وتضم

 ؛ الوكالة العامة للدفع مستوى التسديد على قسم -

المؤسسات العمومية  مستوى التسديد على قسم -
 ؛"رشاد"المدمجة في نظام 

 .قسم اإللغاءات -

 مركزية للدولةالوكالة دفع النفقات ال
 هيوكالة دفع النفقات الالمركزية للدولة  : 20المادة 

يخضع  العامة و المركزي يتبع للخزينة مركز محاسبي
المحاسبة  لسلطة ومراقبة المدير العام للخزينة و

 : تكلف هذه الوكالة بما يلي و. العمومية

تساعد في مسك وإعداد حسابات الدولة وتتأكد من  -
 صحة القيود المحاسبية وتحرص على التقيد

 المحاسبية للدولة؛ باإلجراءات

بة وفحص وتسوية وتأشيرة مركزة تتولى مراق -
 مسؤوليتهاالعمليات المحاسبية التي تعد على 

المحاسبين الثانويين للشبكة التي  من طرف
 تتوفر عليها في التراب الوطني؛

تتولى تأطير ومتابعة نشاطات شبكة المحاسبين  -
 الثانويين التابعين لها واالشراف عليها؛

ذات  تكلف بجميع المسائل والعمليات االخرى -
 العالقة بالنفقات الالمركزية للدولة على التراب

 . بالتعاون مع المصالح المعنية الوطني

 : تضم وكالة دفع النفقات الالمركزية مصلحتين

 مصلحة الوكاالت؛ -

 . مصلحة المحاسبة -

تكلف مصلحة الوكاالت بالتخزين اآللي  :24المادة 

 للبيانات المحاسبية لمراكز المحاسبة غير المزودة
تأشيرة مركزة العمليات  بحواسيب وكذلك بتصفية و

 المحاسبية التي يعدها المحاسبون الثانويون في شبكة

 . مسدد النفقات الالمركزية للدولة على التراب الوطني
 : وتضم قسمين

 تأشيرة المركزة؛ قسم تصفية و -

 . قسم التخزين اآللي -

 باإلبالغتكلف مصلحة المحاسبة بالتكفل  :29المادة 

لشبكة  االعتمادات المخولة للمراكز المحاسبية الثانويةب
 و. مسدد النفقات الالمركزية للدولة على التراب الوطني
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حسابات  يعهد إليها كذلك بتنفيذ ومتابعة حركة أموال

 . االرصدة
وتكلف كذلك بتحليل ومراقبة المستندات االحصائية 

 لنفقاتوالمحاسبية للمحاسبين الثانويين التابعين لمسدد ا

 . الالمركزية للدولة على التراب الوطني
كما تكلف مصلحة المحاسبة بمسك حسابات وكالة الدفع 

 الوضعيات بإعداد مختلف المستندات المحاسبية و و

 . الدورية
 باألرقاموأخيرا يعهد إليها بإعداد حساب التسيير 

 . الرقمي واالرشيف المستندي وباألرشيف
 : وتضم ثالثة أقسام

 ؛بالغاتباٳلالتكفل قسم  -

 قسم حركة االموال؛ -

 . قسم حساب التسيير -

تدار وكالة دفع النفقات الالمركزية للدولة من طرف 
االدارة  رئيسي للدولة برتبة مدير في وهو محاسبمسدد 

الالمركزية للدولة  النفقات تخول وكالة دفع .المركزية
 التراب بنفقات الدولة على المستوى الالمركزي في

الجهوية  للمديريات النهائي التنظيم اعتماد فور.  يالوطن
وكالة دفع النفقات  تنظيم مراجعة ستتم للخزينة،

 .المالية وزير يصدر عن بمقررالالمركزية 
وكالة الدفع الخاصة بالمراكز المحاسبية الدبلوماسية 

 والقنصلية

وكالة الدفع الخاصة بالمراكز المحاسبية  :21المادة 

المركزي  مركز محاسبي هيلقنصلية الدبلوماسية وا
مراقبة المدير  يخضع لسلطة و يتبع للخزينة العامة و

 . العام للخزينة والمحاسبة العمومية
تكلف وكالة الدفع الخاصة بالمراكز الدبلوماسية  و

 : والقنصلية بما يلي

تساعد في مسك وإعداد حسابات الدولة وتتأكد  -
 التقيد من صحة القيود المحاسبية وتحرص على

 المحاسبية للدولة؛ باإلجراءات

تأشيرة  تصفية و تتولى مراقبة وفحص و -
مركزة العمليات المحاسبية التي تعد على 

طرف محاسبي المراكز  منمسؤوليتها 
 الدبلوماسية والقنصلية؛

تتولى تأطير ومتابعة أنشطة شبكة  -
المحاسبين الثانويين التابعين لها 

 واالشراف عليها؛

بجميع المسائل والعمليات يعهد إليها  -
االخرى ذات العالقة بنفقات محاسبي 

والقنصلية بالتعاون  الدبلوماسية المراكز

 .مع المصالح المعنية

لمراكز المحاسبية الخاصة با دفعالتضم وكالة 

 : الدبلوماسية والقنصلية مصلحتين

 مصلحة الوكاالت؛ -

 . مصلحة المحاسبة -

لتخزين اآللي تكلف مصلحة الوكاالت با :27المادة 

 للبيانات المحاسبية للمراكز المحاسبية غير المزودة
بحواسيب وكذلك بتصفية وتأشيرة مركزة العمليات 

مسدد  المحاسبية التي يعدها المحاسبون الثانويون لشبكة

 . المراكز المحاسبية الدبلوماسية والقنصلية في الخارج
 : امقسا 2 وتضم

 أوروبا؛ منطقة في المحاسبية المراكز  تسوية قسم -
 إفريقيا؛ منطقة في المحاسبية المراكز  تسوية قسم -
 ؛ المتبقية الدبلوماسية المحاسبية المراكز  تسوية قسم -
 .التسجيل المعلوماتي للمحاسبة قسم -

تكلف مصلحة المحاسبة بالتكفل باٳلبالغ  :22المادة 

 و الدبلوماسية باالعتمادات المخولة للمراكز المحاسبية
يعهد إليها بتنفيذ ومتابعة حركة أموال  و. لقنصليةا

 . حسابات المبالغ المرصودة
 مراقبة المستندات االحصائية و تكلف كذلك بتحليل و و

 لمسدد المحاسبية للمراكز المحاسبية الثانوية التابعة

 . مراكز المحاسبة الدبلوماسية والقنصلية
الة كما يعهد إلى مصلحة المحاسبة بمسك حسابات وك

الوضعيات  و الدفع وإعداد مختلف المستندات المحاسبية

 . الدورية
واالرشيف  باألرقاموأخيرا، تتولى إعداد حساب التسيير 

 . الرقمي واالرشيف المستندي
 : أقسام 1وتضم 

 قسم التكفل باٳلبالغات؛ -

 قسم حركة االموال؛ -

 . قسم حساب التسيير -

بية المحاستدار وكالة الدفع الخاصة بالمراكز 
القنصلية من طرف مسدد للمراكز  الدبلوماسية و

هو محاسب رئيسي للدولة  و الدبلوماسية والقنصلية

 . برتبة مدير في االدارة المركزية
وتخول وكالة الدفع الخاصة بالمراكز المحاسبية 
 الدبلوماسية والقنصلية بتسديد نفقات الدولة خارج التراب

 . الوطني
 باألعدادالمحاسبية الوزارية  تنشأ الدوائر: 22المادة 

 . الكافية
تحدد دائرة اختصاص كل دائرة محاسبية بموجب  و

 . مقرر إنشاء المركز المحاسبي
تضم دائرة االختصاص كل القطاعات الوزارية التي  و

 . يكون رئيسها هو المحاسب المخول
وسيتم بمقرر تحديد التنظيم الداخلي لكل دائرة محاسبية 

 . وزارية
 ئر المحاسبية الوزارية عبارة عن مراكز محاسبيةالدوا

مراقبة  و تخضع لسلطة المركزية تتبع للخزينة العامة و

 . المحاسبة العمومية المدير العام للخزينة و
 : تكلف الدوائر المحاسبية الوزارية بما يلي
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تساعد في مسك وإعداد حسابات الدولة  -
 وتتأكد من صحة القيود المحاسبية و

المحاسبية  باإلجراءات التقيد تحرص على
 للدولة؛

تأشيرة  تصفية و فحص و تتولى مراقبة و -
نفقات الدولة بالنسبة للوزارات التابعة 

 . لدائرة اختصاصها
وتحدد بقية . تضم الدائرة المحاسبية الوزارية مصلحتين

 : تنظيم هذه الدوائر بموجب مقرر

 مصلحة التأشيرة؛ -

 . مصلحة التسوية -

المحاسبية الوزارية من طرف رؤساء تدار الدوائر 
 دوائر هم محاسبون رئيسيون للدولة برتبة مدير في

تخول الدوائر المحاسبية الوزارية . االدارة المركزية
 بتسديد نفقات الدولة في الوزارات الخاضعة

 . الختصاصها
تحل الدوائر المحاسبية الوزارية محل الوكالة العامة 

 ها المتعلقة بالقطاعاتللدفع في كل ما يتعلق بمهام

 . الختصاصها الوزارية العائدة
هو رئيس الدائرة  العام للخزينة مسددال :21المادة 

ببعض العمليات  المالية ويكلف أيضا المحاسبية لوزارة

 . المحاسبية الخاصة للدولة
 سيواصل مسدد النفقات المركزية حوسبة و :20المادة 

مباشرة  مركزي لغايةتنفيذ نفقات الدولة على المستوى ال
 بدء عند. لوظائفهمرؤساء الدوائر المحاسبية الوزارية 

تنظيم  إعادة سيتم ،الدوائر المحاسبية الوزارية تشغيل
بمقرر صادر  وكالة دفع النفقات المركزية للدولة مصالح

 .المالية وزير عن
 المالية وزيرتحدد بمقرر صادر عن  :28المادة 

والمحاسبين  لمديريات الدعم الحوافز التشجيعية الخاصة

 . الرئيسيين في الخزينة العامة

 المديرية العامة للضرائب

تكلف المديرية العامة للضرائب بإعداد : 29المادة 

الوعاء ومراقبة مهام تحصيل وتحصيل مختلف 

الضرائب والرسوم التي تنص عليها المدونة العامة 

وتشارك في إعداد قوانين المالية وتبدي رأيها . للضرائب

حول جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحتوي 

 .على أحكام و ترتيبات ذات طابع ضريبي

يقع تحديد الوعاء وكذلك التصفية والرقابة ومهام 

التحصيل والتحصيل والمنازعات المتعلقة بالرسم 

الخاص على التأمين ضمن االختصاص الحصري 

 .للمديرية العامة للضرائب

تدار المديرية العامة للضرائب من طرف مدير عام 

هياكل  3يساعده مدير عام مساعد وتضم مستشارا فنيا و

مديريات  7مديريات مركزية و 3لمدير العام و ملحقة با

 .عملياتية

 :الهياكل الملحقة هي

المفتشية الرئيسية للمصالح، ويديرها مفتش  -

 (4)رئيس برتبة مدير مركزي، ويساعده أربع 
 مفتشين برتبة رئيس مصلحة؛

الخلية المكلفة باالتصال والتوجيه ونصح دافعي  -

. يرالضرائب وتدار من طرف مسؤول برتبة مد

وستحدد قواعد تنظيم وسير الخلية بمقرر 

 صادر عن الوزير؛

 :أقسام 3المصلحة اإلدارية وتضم  -

 قسم السكرتارية؛ -

 قسم المصادر البشرية؛ -

 .قسم الوسائل العامة  -

 :المديريات المركزية هي

مديرية المعلومات والدراسات  -
 واإلصالحات الضريبية والتكوين؛

 مديرية التشريع والمنازعات؛ -

 .رية مركزة المحاسبة ودعم التحصيلمدي -

 :المديريات العملياتية هي

 مديرية الفحص والمسوح الضريبية؛ -

 مديرية الشركات الكبرى؛ -

 مديرية المؤسسات العمومية؛ -

مديرية المؤسسات المتوسطة في  -
 نواكشوط؛

المديرية الجهوية للضرائب في المنطقة  -
 الشمالية؛

 المديرية الجهوية للضرائب في المنطقة -
 الجنوبية؛

المديرية الجهوية للضرائب في المنطقة  -
 الشرقية؛

 .تدار كل مديرية من طرف مدير يساعده مدير مساعد

الضريبية  اإلصالحاتمديرية المعلومات والدراسات و
 والتكوين
تكلف مديرية المعلومات والدراسات  :24المادة 

 : واإلصالحات الضريبية والتكوين ب

 نظام البيانات؛ -

لدراسات االستشرافية لرسم خطط إجراء ا -
 عمل المديرية العامة للضرائب؛

حصائية بخصوص مركزة البيانات اإل -
إصدار وتحصيل الضرائب والحقوق 

 والرسوم؛

إنتاج تحليل واستغالل إحصاءات المديرية  -
 العامة للضرائب؛

 المحاكاة الضريبية؛ -
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 تقييم أداء مصالح التسيير؛ -

 داء؛إعداد ومتابعة مؤشرات األ -

عداد ومتابعة خطط عمل المديرية العامة إ -
 للضرائب؛

 تشجيع الوفاء بالضرائب؛ -

إعداد دورات تكوينية بالتعاون مع  -
 مدارس التكوين؛

تأطير التدريبات التطبيقية الممنوحة  -
 للطالب والعمال اآلخرين الذين يتكونون؛

إعداد سياسة تكوين مستمرة ومتعددة  -
 السنوات للمديرية العامة للضرائب؛

 شكيل ومتابعة خطط تكوين العمال؛ت -

تسيير التدريبات المدرجة في إطار خطط  -
 . العمل

تضم مديرية المعلومات والدراسات واإلصالحات و

 : مصالح 1الضريبية والتكوين 

 مصلحة المعلومات؛ -

 مصلحة الدراسات؛ -

 . مصلحة اإلصالحات الضريبية والتكوين -
 : تضم مصلحة المعلومات قسمين: 29المادة 

 م الصيانة؛قس -

 . قسم القيد -
 : ضم مصلحة الدراسات قسمينت: 21المادة 

 قسم الدراسات؛ -

 . حصاء والصياغةقسم اإل -
ضم مصلحة اإلصالحات الضريبية ت : 27المادة 

 : والتكوين قسمين

 قسم اإلصالحات الضريبية؛ -

 . قسم التكوين -
 مديرية التشريع والمنازعات

 : نازعات بما يليتكلف مديرية التشريع والم:  22المادة 

مع القطاعات الوزارية  القيام بالتشاور -
المختصة بإعداد النصوص التشريعية 

الضرائب المباشرة  مجال والتنظيمية في
وغير المباشرة بما فيها جميع الحقوق 

 الختصاص المديرية والرسوم التي تعود
 العامة للضرائب؛

عمال المتعلقة بمشاريع تنسيق األ -
لتشريعية ومقترحات النصوص ا

 اختصاصها؛ والتنظيمية التي تعود لحقل

 ؛اإلداريةتقييم ومتابعة تطبيق العقيدة  -

متابعة المسائل المتعلقة بإبرام وتطبيق  -
االتفاقيات الضريبية وبالعالقات مع 

والمنظمات والهيئات  الدبلوماسية البعثات
 الدولية؛

 مساعدة وتأطير دافعي الضرائب؛ -

 التوثيق الضريبي؛ -

وتنسيق معالجة الطعون متابعة  -
 والتظلمات في المجال الضريبي؛

إنجاز الدراسات المتعلقة بتحسين معالجة  -
 النزاعات؛

دراسة وتصفية الطعون والتظلمات في  -
 المجال الضريبي؛

دراسة الملفات التي من شأنها أن تؤدي  -
إلى مالحقات جنائية بسبب مخالفات 

 ضريبية؛

 . متابعة الشكاوى حول التهرب الضريبي -
 : تضم المديرية مصلحتين

 مصلحة التشريع والعالقات الدولية؛ -

 . مصلحة المنازعات -
مصلحة التشريع والعالقات الدولية تضم  :22المادة 

 : قسمين

 قسم التشريع والتوثيق؛ -

 . قسم العالقات الدولية -
 : مصلحة المنازعات وتضم قسمين: 011المادة 

قسم المنازعات الضريبية حول النظام  -
 يقي؛الحق

قسم المنازعات الضريبية حول النظام  -
 . الجزافي

 مديرية مركزة المحاسبة ودعم التحصيل
تكلف مديرية مركزة المحاسبة ودعم : 010المادة 

 : التحصيل بـ

 متابعة وإنعاش نشاط التحصيل؛ -

مركزة القيود المحاسبية والعالقات مع  -
المديرية العامة للخزينة والمحاسبة 

 العمومية؛

دارية لشبكة محاسبة المديرية ة اإلالمتابع -
 العامة للضرائب؛

جمع وربط وتحليل إحصائيات إصدار  -
 وتحصيل الضرائب والرسوم؛

مسك كشوف إحصائية وإعداد توقعات  -
 حول التحصيل؛

تطوير استراتيجيات تهدف إلى تخفيف ما  -
 تبقى تحصيله؛

تحضير تعليمات وتعميمات تحدد قواعد  -
تعاون مع تحصيل الضرائب والرسوم بال

 . والمنازعات مديرية التشريع
 : تضم المديرية مصلحتين

 مصلحة مركزة المحاسبة؛ -

 . مصلحة دعم التحصيل -
تكلف مصلحة مركزة المحاسبة بمتابعة : 018المادة 

 التكفل وتحصيل ومركزة القيود المحاسبية وتضم
 : قسمين
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صدار والتحصيل وما تبقى قسم متابعة اإل -
 ات الفصلية؛ئيحصااإل قوم بإعدادتحصيله وي

قسم مركزة القيود المحاسبية والعالقات مع  -
 .العموميةالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة 

 : تضم مصلحة دعم التحصيل قسمين: 010المادة 

قسم تنشيط التحصيل ويكلف بتصميم  -
استراتيجية وتدابير التحصيل والتكوين 

 المتابعة؛ لوكالء والدعم الفني

تبقى ويعهد إليه بتحصيل قسم تحصيل ما  -
المتأخرات الضريبية الشخصية وتسيير 

 .بالقيم المهملة القبول إجراءات

 مديرية الفحص والمسوح الضريبية 
كلف مديرية الفحص والمسوح الضريبية ت  :014المادة 

 : بما يلي

برمجة ومتابعة وإنعاش عمليات المراقبة  -
 والفحص؛

ابة ربط وتقييم البيانات المتعلقة بالرق -
 الضريبية؛

المسوح لغرض البحث وجمع البيانات  -
والمعلومات التي تسمح بالكشف عن المادة 

 الضريبة عليها؛ لفرض القابلة

 متابعة استغالل هذه البيانات والمعلومات؛ -

 إعداد توصيفات ألغراض ضريبية؛ -

تحريات ومالحظة مخالفات التشريع  -
 الضريبي؛

 . عمليات رقابة وتفتيش ميدانية للشركات -

 : مصالح 1تضم مديرية الفحص والمسوح الضريبية 

 مصلحة الفحص الميداني؛ -

 مصلحة البرمجة ومتابعة الرقابة؛ -

 . مصلحة المسوح الضريبية -

تضم مصلحة الفحص الميداني قسمين : 019المادة 

 : ومدققين برتبة ومزايا رؤساء أقسام

 قسم التدقيق العام؛ -

 . قسم المراقبة الظرفية -

مصلحة البرمجة ومتابعة الرقابة وتضم : 011المادة 

 : قسمين

 قسم برمجة عمليات الرقابة؛ -

 . قسم متابعة عمليات الرقابة -

 : صلحة المسوح الضريبية وتضم قسمينم: 017المادة 

 قسم المسوح والمقارنات؛ -
 

القسم المكلف بإعداد توصيفات وبطاقات فنية  -

 . وأعمال تحضيرية

 مديرية الشركات الكبرى
تشمل صالحيات مديرية الشركات الكبرى : 120المادة 

 امتداد الشركات ذات القدرة الضريبية العالية على
وتكلف . العمومية هيئاتالتراب الوطني باستثناء ال

 : المديرية ب

 تسيير الوعاء وتصفية الحقوق؛ -

متابعة وتقييم النظام الضريبي الممنوح للشركات  -
 إليها اختصاص تسييرها؛ التي يعود

تحصيل جميع الحقوق والرسوم مستحقة قبض و -
 الوفاء من طرف الشركات التي تعود

 الختصاصها؛

  الختصاصها معالجة منازعات الشركات التي تعود -

 : مصالح 1وتضم 

 مصلحة تسيير الشركات الكبرى؛ -

 نظمة الخاصة؛مصلحة األ -

 . التحصيل  أعمال مصلحة -

 2مصلحة تسيير الشركات الكبرى وتضم : 120المادة 
 : سام مكلفة بالقطاعات االقتصاديةأق

قسم شركات الهاتف والبنوك وإعادة توزيع  -
 الوقود؛

قسم الصناعات وشركات االسمنت وموزعي  -
 السيارات؛

قسم التجارة العامة لمستوردي وموزعي  -
 المنتجات الصيدلية؛

شغال العامة والمباني مقدمي قسم األ -
 الخدمات؛

 . قسم المهن الحرة وغيرها -

 : نظمة الخاصة وتضم قسمينمصلحة األ :010المادة 

 قسم المعادن؛ -

 . قسم النفط -

 : أقسام 1التحصيل  وتضم  أعمال مصلحة :000المادة 

 قسم التكفل والتوقيعات؛ -

 قسم المالحقات؛ -

 . قسم القبض -

 مديرية المؤسسات العمومية
تشمل صالحيات مديرية المؤسسات : 080المادة 

 والمشاريع التنموية العمومية جميع المؤسسات العمومية
 : على المستوى الوطني وتكلف بما يلي

 تسيير الوعاء وتصفية الحقوق؛ -
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قبض وتحصيل جميع الحقوق والرسوم مستحقة  -
 الوفاء من طرف الشركات التي تعود

 الختصاصها؛

متابعة إعادة دفع االستقطاعات التي تمت لدى  -
 . الشركات والمؤسسات العمومية

 ات التي تعودمعالجة منازعات المؤسس -
 . الختصاصها

 : تضم مديرية المؤسسات العمومية مصلحتين

مصلحة تسيير المؤسسات العمومية  -
 والمشاريع؛

 . التحصيل  أعمال مصلحة -

مصلحة تسيير المؤسسات العمومية : 000المادة 

 : والمشاريع وتضم قسمين

 قسم المؤسسات العمومية؛ -

 . قسم المشاريع -

 : أقسام 1لتحصيل  وتضم ا أعمال مصلحة :004المادة 

 قسم التكفل والتوقيعات؛ -

 قسم المالحقات؛ -

 .قسم القبض -

 مديرية المؤسسات المتوسطة في نواكشوط
تشمل صالحيات مديرية المؤسسات : 009المادة 

 المتوسطة في نواكشوط كل المؤسسات المتوسطة في
 : نواكشوط وتكلف ب

 تسيير الوعاء وتصفية الحقوق؛ -

لحقوق والرسوم مستحقة قبض وتحصيل جميع ا -
 الوفاء من طرف الشركات التي تعود

 الختصاصها؛

 معالجة منازعات المؤسسات التي تعود -
 . الختصاصها

 : تضم المؤسسات المتوسطة في نواكشوط مصلحتين

 مصلحة تسيير الشركات المتوسطة؛ -

 . التحصيل  أعمالمصلحة  -

 تضم مصلحة تسيير الشركات المتوسطة: 001المادة 

أقسام مكلفة بالقطاعات االقتصادية بما فيها  (0) ستة

 : غير التجاري الربح

 ؛3االجتماعي واالقتصادي رقم  القسم -

 ؛5االجتماعي واالقتصادي رقم  القسم -

 ؛1االجتماعي واالقتصادي رقم  القسم -

 ؛2االجتماعي واالقتصادي رقم  القسم -

 ؛2االجتماعي واالقتصادي رقم  القسم -

غير  لألرباحتصادي القسم االجتماعي واالق -

 . التجارية
  (1) ثالثةالتحصيل  أعمال تضم مصلحة :007المادة 

 : أقسام

 قسم التكفل والتوقيعات؛ -

 قسم المالحقات؛ -

 . قسم القبض -

 المديرية الجهوية للضرائب في المنطقة الشمالية
تشمل صالحيات المديرية الجهوية  :020المادة 

شركات للضرائب في المنطقة الشمالية جميع ال
 واألشخاص شخاص االعتباريينواأل الشخصية

الطبيعيين في نواذيبو، آدرار، تيرس الزمور، وانشيري 
 شركاتالختصاص مديرية ال باستثناء ما يعود منها

 : الكبرى ومديرية المؤسسات العمومية وتكلف بـ

تسيير الوعاء وتصفية الحقوق ورسوم الكيانات  -
 ؛الختصاصها شخاص الذين يعودونواأل

 المراقبة المستندية لدافعي الضرائب الذين يعودون -
 الختصاصها وعمليات مراقبة الطرق ورسوم

 السيارات؛

قبض وتحصيل جميع الحقوق والرسوم مستحقة  -
 الوفاء من طرف الشركات التي تعود

 .الختصاصها

 1للضرائب في المنطقة الشمالية  الجهويةتضم المديرية 
 : مراكز للضرائب 1 و مصالح

لحة الضرائب الشخصية وتنسيق مص -
 مراكز الضرائب؛

مصلحة ضرائب شركات المنطقة  -
 الشمالية؛

 . التحصيل  أعمال مصلحة -

وتضم مصلحة الضرائب الشخصية : 020المادة 

 (1) ثالثة أقسام و (2) أربعةوتنسيق مراكز الضرائب 
 : مراكز للضرائب

 (الشمالي)القسم المكلف بالنظام الجزافي  -

 (الجنوبي)بالنظام الجزافي  القسم المكلف -

 قسم ضريبة السيارات ومراقبة الطرق؛ -

قسم تنسيق مراكز الضرائب في ازويرات  -
 وأطار وأكجوجت؛

وتضم مصلحة ضرائب شركات المنطقة : 081المادة 

 الحقيقي أقسام منها قسمان مكلفان بالقطاع 1الشمالية 

 : مكلف بالقطاع الحقيقي الوسيطوقسم  العادي

 ؛3ع االقتصادي رقم قسم القطا -

 ؛5قسم القطاع االقتصادي رقم  -

 القسم المكلف بالقطاع الحقيقي الوسيط؛ -
 : أقسام 1التحصيل  وتضم  أعمال مصلحة:  080المادة 
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 قسم التكفل والتوقيعات؛ -

 قسم المالحقات؛ -

 . قسم القبض -
 المديرية الجهوية للضرائب في المنطقة الجنوبية

جهوية للضرائب في تكلف المديرية ال: 088المادة 

 : المنطقة الجنوبية بما يلي

تسيير الوعاء وتصفية الحقوق المتعلقة  -
بالشركات التي تخضع للتقدير الجزافي 

بما فيها الرسوم على  الشخصية والضريبة
السيارات الشخصية في نواكشوط، اترارزة، 

 لبراكنة، كيدي ماغا وكوركول،

ت تسيير الوعاء والتصفية المتعلقة بالشركا -
الختصاصها باستثناء  المتوسطة التي تعود

 نواكشوط؛ الشركات في

تسيير ضرائب النقل على المستوى الوطني  -
 األرباحضريبة السيارات، الضريبة النوعية، )

 ؛(والصناعية التجارية

 مراقبة دافعي الضرائب الذين يعودون -
 الختصاصها؛

قبض وتحصيل جميع الحقوق والرسوم  -
دافعي  مستحقة الوفاء من طرف

 . الختصاصها الضرائب العائدين

 2تضم المديرية الجهوية للضرائب في المنطقة الجنوبية 
 : مراكز ضرائب 8مصالح و 

المصلحة المكلفة بتنسيق مراكز  -
 الضرائب؛

مصلحة ضرائب شركات المنطقة  -
 ؛جنوبيةال

مصلحة الضرائب الشخصية والضرائب  -
 على النقل؛

 . التحصيل  أعمال مصلحة -

المصلحة المكلفة بتنسيق مراكز الضرائب : 800 المادة

 : وتضم قسمين

مراكز ضريبية  1القسم المكلف بتنسيق  -

 في نواكشوط؛

 القسم المكلف بتنسيق مراكز روصو -
 كيهيدي وسيلبابي واالك؛و

تحدد الحدود بين المراكز الضريبية في نواكشوط بمقرر 
العام  وباقتراح من المديرالمالية صادر عن وزير 

 . ضرائبلل
مصلحة ضرائب شركات المنطقة الجنوبية : 840المادة 

 : وتضم قسمين

 ؛العادي القسم المكلف بالقطاع الحقيقي -

 . بالقطاع الحقيقي الوسيطالقسم المكلف  -

مصلحة الضرائب الشخصية والضريبة   :089المادة 

 : على النقل وتضم قسمين

 ؛القسم المكلف بالنظام الجزافي -

السيارات ومراقبة قسم الضرائب على  -
 . الطرق

 : أقسام 1التحصيل  وتضم  أعمال مصلحة: 810المادة 

 قسم التكفل والتوقيعات؛ -

 قسم المالحقات؛ -

 . قسم القبض -

 المديرية الجهوية للضرائب في المنطقة الشرقية
تكلف المديرية الجهوية للضرائب في : 870المادة 

 : المنطقة الشرقية بـ

قوق ورسوم الشركات تسيير الوعاء وتصفية الح -
 لعصابهو الختصاصها في واليات تكانت العائدة

 والحوضين؛

 المراقبة المستندية لدافعي الضرائب الذين يعودون -
 الختصاصها وعمليات مراقبة الطرق ورسوم

 السيارات؛

قبض وتحصيل جميع الحقوق والرسوم مستحقة  -
 الوفاء من طرف الشركات التي تعود

  .الختصاصها

 1ية الجهوية للضرائب في المنطقة الشرقية تضم المدير
 : مراكز ضريبية 2مصالح و 

مصلحة الضريبة الشخصية وتنسيق  -
 مراكز الضرائب؛

المنطقة  مصلحة ضرائب شركات -
 ؛الشرقية

 .التحصيل أعمالمصلحة  -

مصلحة الضريبة الشخصية وتنسيق :  820المادة 

 : أقسام 1مراكز الضرائب وتضم 

 ؛الجزافي القسم المكلف بالنظام -

 قسم ضريبة السيارات ومراقبة الطرق؛ -

قسم تنسيق مراكز الضرائب في العيون،  -
 . النعمة، كيفه، وتجكجة

مصلحة ضرائب الشركات في المنطقة :  820المادة 

 : الشرقية وتضم قسمين

 ؛العادي القسم المكلف بالقطاع الحقيقي -

 . حقيقي الوسيطالقسم المكلف بالتقدير ال -

 : أقسام 1مصلحة التحصيل  وتضم   :010المادة 

 قسم التكفل والتوقيعات؛ -

 قسم المالحقات؛ -

 . قسم القبض -
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من المدير  برريمكن اعتمادا على اقتراح م: 000المادة 

مراكز  ضريبية جديدة أو العام للضرائب، إنشاء مراكز 
. ضريبية عن قرب أو ممثليات بمقرر من الوزير

ويتوفر كل منها  وتكون مراكز الضرائب بمثابة مصالح

 . قسم الوعاء وقسم التحصيل: على قسمين
يمكن توضيح امتداد وحدود صالحيات :  008المادة 

مديرية  مديرية الشركات الكبرى،)مختلف المديريات 
في  متوسطةالعمومية، مديرية المؤسسات ال مؤسساتال

االقتضاء بمقرر  عند( الجهويةنواكشوط، والمديريات 
 .صادر عن الوزير

 المديرية العامة للجمارك 
البنية العامة إلدارة الجمارك و صالحيات : 000المادة 

 .التعيين في الوظائف

إجراءات التعيين في الوظائف المتعلقة بالهياكل  -3

المركزية والجهوية المحددة في هذا المرسوم تتخذ من 
طرف الوزير المكلف بالمالية وباقتراح من المدير العام 

ما يمكن اتخاذ إجراءات تحويل صغار بين. للجمارك
الموظفين داخل الهياكل المذكورة من طرف المديرين 
اإلقليميين أو الجهويين أو رؤساء المكاتب بعد األخذ 

 . برأي المدير العام للجمارك

ينظم الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للجمارك على  –5

 :النحو التالي

 (المركزية المصالح)على المستوى المركزي  -أ 

 المدير العام؛ -

 المدير العام المساعد؛ -

 مستشار فني؛ -

 مديريات مركزية؛ 0 -

 المكتب الوطني للقيمة؛ -

 تجّمع التدخل و البحث؛ -
 (:المصالح الخارجية ) على المستوى الجهوي  -ب

 مديريات إقليمية أو جهوية؛ -

مكاتب جمارك تابعة للمديريات اإلقليمية أو  -
 الجهوية؛

 عة لمكاتب الجمارك؛مراكز جمارك تاب -

 المصالح المركزية 

 .المديرية العامة للجمارك

تكلف المديرية العامة بتطبيق مدونة : 004المادة 

الجمارك و كل الترتيبات القانونية والتنظيمية الموكل 
 . إليها تنفيذها

تساهم في إعداد و تنفيذ السياسة الجبائية واالقتصادية 
بتصفية الحقوق و  وفي هذا اإلطار تتكلف. للحكومة

 .فة الجمركيةيالرسوم  المسجلة في التعر

تسهر على مشروعية التبادالت من خالل تطبيق  
 .إجراءات الرقابة أو الحظر أو القيود المكلفة بتطبيقها

 .تشارك في إعداد إحصائيات التجارة الخارجية 

 : وتدار من طرف مدير عام، من مهامه

 :على مستوى العمال و اللوازم. 3

ضمان تسيير عّمال الجمارك من مختلف  -
 الفئات؛

السهر على تحلّي الجمارك باألخالق المهنية  -
 الحميدة و النزاهة؛

تسيير اللوازم واالعتمادات الموضوعة تحت  -
 تّصرف الجمارك إلنجاز مهامها؛

يمكن أن يكون عضوا في مجالس إدارات  -
شركات أو مؤسسات عمومية يدخل نشاطها في 

 الجمارك؛مجال اختصاص 

يقترح على الوزير المكلف بالمالية تعيينات في  -
وظائف المديرين المركزيين والمديرين 
اإلقليميين و الجهويين و رؤساء المصالح و 

 رؤساء األقسام؛

 :على مستوى تنظيم المصالح. 5

يقود العمل اإلداري للجمارك و يراقب تنفيذ  -
 المهام الموكلة إليها؛

ف بالمالية إنشاء أو يقترح على الوزير المكل -
إلغاء مديريات إقليمية أو جهوية أو مكاتب 

 جمركية؛

 ينشئ و يلغي بقرار المراكز و الفرق الجمركية؛ -

يحدد إجراءات و سير عمل المديريات  -
 والمصالح واألقسام والمراكز والفرق الجمركية؛

 :على مستوى اإلجراءات. 1

يحدد شكل التصريح الجمركي و النظم التي  -
لها الممتلكات والبضائع المستوردة أو تخضع 

 المصّدرة؛

يرأس اللجنة الوطنية العتماد الوسطاء لدى  -
الجمارك و ينّفذ قراراتها بمنح أو سحب 

 ترخيص؛

القواعد و اإلجراءات التي من شأنها  مليي -
ضمان تحديد أحسن لوعاء الحقوق و الرسوم 

 الجمركية؛

جية يضمن تنفيذ االتفاقات المبرمة مع دول خار -
 في المجال الجمركي؛

يعتمد و يعلق تراخيص اإليداع الممنوحة من  -
 طرف سلطات الموانئ؛

 يمنح  ويسحب اعتمادات مستودعات الجمارك؛ -
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يمنح اإلعفاءات من الحقوق و الرسوم في حدود  -
 النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها؛

يأذن بإعداد و توزيع و استغالل اإلحصاءات  -
 الجمركية؛

 دد اإلجراءات المعلوماتية للجمركة؛يح -

يحرص على حسن أداء لجان تسوية النزاعات  -
 الجمركية

 :على المستوى الجبائي و االقتصادي و التجاري. 2

يقترح و ينّفذ و يراقب مكونات السياسات  -
االقتصادية والجبائية المسندة إلدارة الجمارك 
خاصة في قطاعات المالية العامة و التجارة و 

 و الزراعة و المعادن و النفط؛ الصيد

 يشارك في إعداد قوانين المالية؛ -

يشارك في كل الدراسات و االستشارات و  -
اآلراء ذات الطابع الجبائي أو االقتصادي أو 
التجاري ، التي لها صلة باختصاص إدارة 

 الجمارك؛

يشارك في إعداد كل النصوص القانونية أو  -
قها كلّّيا أو التنظيمية التي يحتمل أن يعود تطبي

 .جزئّيا إلى إدارة الجمارك

يساعد المدير العام في مهامه مدير عام مساعد يكلّف . 2

 :ب

 دعم و إكمال عمل المدير العام؛ -

 تنسيق و دفع عمل كل مصالح الجمارك؛ -

ممارسة السلطة الهرمية على عمال الجمارك  -
 من مختلف الفئات؛

 يحل محل المدير العام في حال غياب أو إعاقة -
 هذا األخير؛

يستلم المدير العام المساعد من المدير العام تفويضا . 0 

لصالحيات أو مسؤوليات أو مهام محددة بصفة مؤقتة أو 
 .دائمة

تطلق على المديريات المركزية التسميات : 009المادة 

 :التالية

 مديرية التفتيشات و التسيير االستراتيجي؛ -

 ية؛مديرية االستعالم و التحقيقات الجمرك -

 مديرية الموارد البشرية و الوسائل؛ -

 مديرية التشريع و التعاون الدولي؛ -

مديرية النظم االقتصادية و التسهيل و  -
 االمتيازات؛

 مديرية المعلوماتية و المحاسبة و اإلحصائيات -

 :   تحدد المهام المسندة لهذه المديريات  كما يلي

مديرية التفتيشات و التسيير : 001المادة 

 :و تكلف بتيجي، االسترا

تفتيش المديريات المركزية و المصالح الخارجية  -
في مجال تطبيق اإلجراءات و كذلك تسيير و 

 استغالل و تنظيم الوسائل المادية والبشرية ؛

تحديد وتخطيط و تنفيذ استراتيجيات عصرنة و  -
 إصالح اإلدارة؛

 القيام بالتحقيقات االدارية؛ -

ن شأنها ترشيد اقتراح التنظيم والمساطر التي م -
 طرق العمل و تحسين سير عمل المصالح؛

دراسة التظلمات الصادرة من الموظفين أو في  -
 حقهم، اثناء ممارستهم لمهامهم او التشكيك فيها؛

ضمان استغالل تقارير األنشطة الصادرة عن  -
 المديريات المركزية و المصالح الخارجية؛

ضمان متابعة تقارير التفتيش الخاصة بها و  -
ارير التفتيش أو الرقابة األخرى الصادرة عن تق

هيآت رقابة خارجية و تعتبر هي المسؤولة عنها 
 على مستوى المديرية العامة؛  

إجراء التدقيقات بخصوص التسيير و  -
 اإلجراءات؛

ضبط الناحية اإلعالمية، بالتشاور مع باقي  -
، خاصة ما يتعلق بالعالقة ةالمديريات المركزي

و الجمهور، و تحديد  مع وسائل اإلعالم
 استراتيجية مسبقة لذلك؛

ضمان تنسيق أنشطة المديريات المركزية  -
 األخرى؛

تحضير اجتماعات العمل بالتشاور مع  -
المديريات المركزية المعنية بالموضوع 

 المطروح للنقاش؛

دعم و مواكبة سريان المهام الداخلية و  -
 الخارجية التي تقوم بها اإلدارة الجمركية أو

بلها، خاصة ما يتعلق بتحضير إجراءات تستق -
 .السفر

 (:2)و أربعة أقسام ( 5)تضم مصلحتين 

 :مصلحة التفتيش و التدقيق وتضم

 قسم التفتيش؛ -

 .قسم التدقيق -
 :مصلحة التسيير االستراتيجي و اإلتصال وتضم 

 قسم التسيير االستراتيجي؛ -

 .قسم اإلتصال -



 5441العدد  ..............................9152أكتوبر  51تانية  بتاريخ الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموري

 

643 

 

الجمركية، مديرية االستعالم و التحقيقات :  007المادة 

 :و تكلف ب

استباق التهريب الجمركي و المخالفات المرتبطة  -
 به والبحث عنه ومعاقبته؛

تحسيس موظفي الجمارك حول تيارات التهريب  -
 و األساليب المّتبعة فيه؛

المشاركة في مكافحة المخّدرات و مواد الهلوسة  -
من خالل جمع المعلومات و االستعالمات 

 والحجوزات؛

كافحة األدوية المزورة أو التي المشاركة في م -
 تدخل التراب الوطني في انتهاك للنظم القانونية؛

القيام بدور اإلدارة الجمركية في مكافحة  -
اإلرهاب و االّتجار باألسلحة و المتفّجرات و 
الهجرة الغير مشروعة و الجريمة العابرة 

 للحدود؛

القيام بدور اإلدارة الجمركية في مكافحة غسل  -
التهّرب الّضريبي و االنتهاكات  األموال و

األخرى للقانون في المجال المالي والمصرفي 
 التي تتولّي الجمارك محاربتها ومعاقبتها؛

القيام بالمتابعات القضائية للمخالفات و متابعة  -
 فّض النزاعات عن طريق التصالح؛

القيام بالتأكد من صحة اإلجراءات الجمركية من  -
 الضرورية؛خالل إجراء كل التدقيقات 

القيام بجمع و تسيير كل المعلومات الضرورية  -
 لمكافحة التهريب؛

تنسيق كل األنشطة الجمركية المتعلقة بالبحث و  -
 الرقابة؛

القيام بكل ما يلزم في إطار الرقابة الالحقة  -
 بخصوص التقييم الجمركي؛

القيام بمتابعة تطبيق التعريفة الجمركية و تسيير  -
 تطبيقها ؛ النزاعات المترتبة على

ضمان تبادل المعلومات و االستعالمات المتعلقة  -
 بالتهريب، على المستوى الوطني و الدولي؛

المساهمة في تحديد و تنفيذ برامج تحليل  -
 المخاطر؛

ممارسة الرقابة و التدقيقات الالحقة لدى  -
 .المؤسسات و المتعاملين االقتصاديين

كما أقسام تتوزع ( 0)مصالح وستة ( 1)وتضم ثالث 

 :   يلي

 :مصلحة االستعالم و تحليل المخاطر، و تضم قسمين

 قسم االستعالم؛ -

 .قسم تحليل المخاطر -

 :مصلحة الرقابة ما بعد الجمركة، و تضم قسمين

 قسم التحقيقات؛ -

 .قسم الرقابة الالحقة -

 :مصلحة النزاعات، و تضم قسمين

 قسم النزاعات؛ -

 .قسم الوثائق -

والوسائل و بشرية الموارد المديرية : 002المادة 

 :تكلف ب 

 تسيير الموارد البشرية؛ -

تسيير التجهيزات و البنايات و المعّدات و  -
 الحفاظ على السلوك العام و النزاهة؛

 إعداد و متابعة جدول التقّدمات السنوية ؛ -

تسيير المسار الوظيفي لألشخاص و تسيير  -
 المهن و األشغال؛

صة تسيير الموارد المالية و العالوات المخص -
 لعّمال الجمارك؛

 االكتتاب و التكوين و تسيير عّمال الجمارك؛ -

 المساعدة االجتماعية للعّمال؛ -

تطبيق قرارات التحويل واالستيداع واإلعارة  -
 واإلجازة واإلحالة للتقاعد؛

 إعداد النصوص المتعلقة بالعّمال؛ -

مساعدة موظفي الجمارك المتوّرطين في  -
 محاكمات بمناسبة مزاولة مهامهم؛

تحضير ومتابعة تنفيذ ميزانية المديرية العامة  -
 للجمارك؛

 .تنظيم حفالت و أعياد الجمارك -

 : أقسام  (0) ستة و( 5)وتضم مصلحتين 

 :أقسام( 1)مصلحة العّمال، و تضم  ثالثة  -

قسم العّمال و التكوين و السلوك المهني  -
 و الشؤون االجتماعية؛

 قسم السكريتاريا المركزية؛ -

 قسم الخزينة؛ -

( 1)صلحة األثاث و المحاسبة و تضم ثالثة م -

 أقسام

 قسم المعّدات و التجهيزات؛ -
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 قسم البنايات؛ -

 .قسم المحاسبة -

و تكلف مديرية التشريع و التعاون الدولي : 002المادة 

 :ب

المساهمة في إعداد الدراسات القانونية  -
 التي تعني اإلدارة الجمركية؛

القيام بتحضير و إعداد وترجمة ونشر  -
النصوص التشريعية و التنظيمية  وحفظ

 ذات الصلة بنشاط إدارة الجمارك؛

التأكد من تطبيق اتفاقيات التعاون  -
والمساعدة المتبادلة المبرمة مع إدارات 
جمركية خارجية و كذلك كل االتفاقيات 
التجارية و المعاهدات التي تربط 

أو منظمات /موريتانيا بدول أخرى و
 دولية؛

ء الجمارك وكل تسيير اعتمادات وسطا -
 األنشطة و اإلجراءات المتعلقة بها؛

اتخاذ كل الترتيبات المتعلقة بالتقييم  -
الجمركي وتسيير التعريفة الجمركية و 

 قواعد المنشأ؛

متابعة عمل لجان تحكيم النزاعات  -
 الجمركية و التأكد من تطبيق قراراتها؛

أقسام، تتوزع كما ( 2)وخمسة ( 5)تضم مصلحتين 

 :يلي

 :أـقسام( 1)التشريع، و تضم ثالثة مصلحة  -

 قسم التشريع و الترجمة؛ -

 قسم القيمة والتعريفة و المنشأ؛ -

 .قسم التوثيق -

 :مصلحة التعاون الدولي، و تضم قسمين -

 قسم التعاون الثنائي؛ -

 .قسم التعاون متعدد األطراف -

مديرية النظم االقتصادية و التسهيل و  : 041المادة 

 :وتكلف باالمتيازات 

بال و دراسة طلبات االستفادة من النظم استق -
االقتصادية، المعلّقة ) الجمركية الخاصة 

 ؛(للرسوم، التفضيلية و االستثنائية

تسيير و تنسيق عمل اإلدارة بخصوص تطبيق و  -
 متابعة هذه النظم؛

تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية  -
المرتبطة بالنظم التي تترتب عليها تسهيالت 

نة االستثمارات، مدونة المعادن، مدو) جبائية 
مدونة المحروقات؛ القانون المنشئ للمنطقة 

 ....إلخ ....الحرة بنواذيبو، االتفاقّيات  الخاصة 

القيام بكل أنواع التفتيش الفعلي و الوثائقي  -
الضروري، بالتنسيق مع مديرية االستعالم 
والتحقيقات الجمركية، لتجنب وضبط ومعاقبة 

 النظم؛  التحايل على هذه

وضع آليات وإجراءات من شأنها تسهيل  -
التبادالت، وذلك بالتعاون الوثيق مع الهياكل 
االخرى الجمركية و تطوير الشراكة بين 

 الجمارك و القطاع الخاص؛

نشر هذه اإلجراءات  لدى المؤسسات والقطاع  -
 الخاص ؛

 .تسيير االمتيازات الدبلوماسية -

 

 : امأقس( 2)وخمسة ( 5)وتضم مصلحتين  

 مصلحة النظم االقتصادية و تضم ثالثة أقسام -

 قسم النظم  االقتصادية العمومية؛ -

 قسم النظم االقتصادية الخصوصية ؛ -

 .قسم المحروقات و تموين السفن -

 

مصلحة التسهيل و االمتيازات و تضم قسمين  -
(5:) 

 قسم التسهيل؛   -

 . قسم االمتيازات الدبلوماسية -

اتية و المحاسبة و مديرية المعلوم:  040المادة  

 : و تكلف باإلحصائيات 

وضع و تسيير و استغالل وتأمين مجموع  -
األنظمة و التطبيقات المعلوماتية الضرورية 
لضمان حسن سير عمل اإلدارة الجمركية ، 

 وضمان صيانتها؛

ضمان تطوير التطبيقات المعلوماتية و قنوات و  -
 شبكات االتصال؛

ات العمومية ضمان تبادل المعلومات مع اإلدار -
 األخرى؛

إعداد و نشر اإلحصائيات الجمركية طبقا  -
 للمعايير المعمول بها في هذا المجال؛



 5441العدد  ..............................9152أكتوبر  51تانية  بتاريخ الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموري

 

645 

 

القيام بكل ما يتعلق بتسيير المحاسبة الجمركية و  -
خاصة متابعة التصفيات و التحصيل و إعادة 
الدفع و كذلك إعداد و نشر قوائم المحاسبة 

 الخاصة بالمكاتب و المراكز الجمركية؛

مان سالمة المعطيات التنظيمية و الجبائية و ض -
 التجارية المعالجة باألنظمة المعلوماتية ؛

إعداد كل الدراسات و اآلراء و التقييمات و  -
أو /التصّورات  ذات الطابع االقتصادي و

الجبائي المتعلقة بمرد ودية المصالح أو التي 
 .تعني مجال تدخل اإلدارة الجمركية

أقسام، تتوزع كما ( 2)سة وخم( 5)تضم مصلحتين 

 :يلي

 :أقسام( 1)مصلحة المعلوماتية، و تضم ثالثة  -

 قسم التطوير؛ -

 قسم االستغالل؛ -

 .قسم الصيانة و الشبكات -

 

مصلحة المحاسبة و اإلحصائيات، و تضم  -
 (:5)قسمين 

 قسم المحاسبة؛ -

 .قسم اإلحصائيات -

يلحق مباشرة  : المكتب الوطني للقيمة:  048المادة 

يكلف بالوظائف المركزية المتعلقة بالتقييم لدى بالمدير و
 :الجمارك و منها أساسا 

جمع و معالجة وتحليل المعلومات المتعلقة بقيمة  -
 البضائع لدى الجمارك ؛

إيصال المعلومات المتعلقة بقيمة البضائع لدى  -
 المصالح الجمركية المختصة؛

المساهمة في تسوية النزاعات و االحتجاجات  -
 طبيق تقييم البضائع لدى الجمارك ؛الناتجة عن ت

التكوين المحلي لموظفي الجمارك في مجال  -
 التقييم الجمركي؛

تحضير المنشورات التي تعّدها المديرية العامة  -
 للجمارك بخصوص التقييم الجمركي؛

 ( :5)يضم المكتب خليتين 

 خلية التحليل و البحث و مالءمة البيانات؛ -

 .الخلية الفنية و الميدانية -

 :و يكلف بتجّمع التدخل و البحث :  040مادة ال

مكافحة كل أنواع التهريب على عموم التراب الوطني  
و بأية مهمة بحث أو تدخل أخرى يسندها له المدير العام 

 .بوصفه تابعا له مباشرة

 المصالح الخارجية

 المديريات اإلقليمية و الجهوية للجمارك

مديريات ( 2)للمديرية العامة للجمارك، على عموم التراب الوطني، من خمس تتشكل المصالح الخارجية : 044المادة 

إقليمية و جهوية تغّطى  كل منها والية إدارية أو أكثر، خارجا عن واليات نواكشوط، و لها المسميات و التوزيع المبّين  
 :في الجدول التالي

 التسمية والية  أو واليات االختصاص المقر الرئيسي للمديرية
 المديرية اإلقليمية للشرق الحوض الشرقي، الحوض الغربي، لعصابة، تكانت لعيون            
 المديرية اإلقليمية للجنوب  كيدي ماغه، كوركول، لبراكنه كيهيدي           

 المديرية الجهوية  لروصو اترارزه  روصو           
 ة النواذيبوالمديرية الجهوي داخلت انواذيب انواذيب          
 المديرية اإلقليمية للشمال تيرس زّمور، آدرار، إينشيري ازويرات         

تنشأ و تلغي المديريات اإلقليمية و :  049المادة 

الجهوية بمقرر من الوزير المكلف بالمالية  باقتراح من 
تدار المديرية اإلقليمية أو . المدير العام للجمارك

رك برتبة مفتش ضابط  الجهوية من طرف مفتش جما
وتضم مكتبا أو عدة . من الدرجة األولى على األقل

 .مكاتب جمركية و فرقة أو فرق إقليمية للرقابة

يخضع المدير اإلقليمي أو الجهوي لسلطة :  041المادة 

وفي هذا االطار فهو . المدير العام للجمارك مباشرة
ليات مخّول، في الحدود اإلقليمية لمديريته، بنفس المسؤو

و الصالحيات  المنبثقة  من تلك الممنوحة للمدير العام 
 :و هو مكلف أساسا بالمهام التالية. للجمارك

 :على مستوى العّمال و الوسائل  -أ

 يسّير عّمال الجمارك الذين هم تحت إمرته؛ -

يضمن تطبيق مقتضيات النظام الخاص لعّمال  -
 الجمارك؛

لجمارك يسهر على مثالية أخالق ونزاهة عّمال ا -
 في إدارته؛
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يمكن أن يقوم ببعض التحويالت الداخلية للوكالء  -
ذي الرتب البسيطة التابعين إلدارته الجهوية 

 وذلك بعد األخذ برأي المدير العام؛

يسّير الموارد المالية و الوسائل المخصصة  -
 .لتأدية المهام المنوطة بإدارته

 على مستوى اإلدارة و تنظيم المصالح -ب

نسق العمل اإلداري الجمركي إلدارته يّوجه و ي -
 و يراقب تأدية المهام المسندة إليه؛

يمثل المدير العام للجمارك في الوالية أو  -
وفي هذا . الواليات اإلدارية التي تغّطيها إدارته

االطار يمكن أن يتلّقى تفويضا جزئيا أو كلّيا 
بصالحيات المدير العام إذا اقتضت الظروف 

 ذلك؛

رام ودقة تطبيق التشريع و يسهر على احت -
 اإلجراءات الجمركية؛

في حال غيابه أو اعاقته يتولّى انابته أقدم  -
 موّظف في أعلى رتبة من العاملين معه؛

يقترح على المدير العام للجمارك إنشاء أو إلغاء  -
 مكاتب أو فرق أو مراكز جمركية؛

يعّد تقارير دورية عن وضع إدارته وسير عمل  -
 . لهالهياكل التابعة 

مكاتب الجمارك، الفرق اإلقليمية للرقابة الجمركية 
 ومراكز الجمارك

 مكاتب الجمارك

تشكل مكاتب الجمارك وحدات االدارة : 047المادة 

العامة للجمارك المكلفة بتطبيق التشريعات واإلجراءات 
الجمركية المفروضة عند االستيراد، خالل العبور وعند 

قليمي أو جهوي تقع تحت سلطة مدير إ. التصدير
للجمارك باستثناء مكاتب نواكشوط التي تتبع مباشرة 

يديرها مفتش ضابط جمارك أو . للمدير العام للجمارك
مراقب ضابط جمارك تحّدد صالحياته ومسؤولياته 
أحكام مدونة الجمارك وتعليمات وتوجيهات المدير العام 

 .للجمارك

من تنشأ وتلغى مكاتب الجمارك بمقرر : 042المادة 

الوزير المكلف بالمالية وباقتراح من المدير العام 
يحدد سير عمل مكاتب الجمارك بموجب . للجمارك

مقرر من الوزير المكلف بالمالية وباقتراح من المدير 
 .العام للجمارك

 الفرق اإلقليمية للرقابة الجمركية

تشكل الفرق اإلقليمية للرقابة الجمركية : 042لمادة ا

ث جمركية داخل الحوزة الترابية التي وحدات رقابة وبح
وتنشأ . تغّطيها اإلدارات اإلقليمية أو الجهوية التابعة لها

وتلغى بمقرر من الوزير المكلف بالمالية بناء على 

تقع الفرق تحت سلطة . اقتراح من المدير العام للجمارك
أو جهوي للجمارك و يرأسها مفتش /مدير إقليمي و

مهمتها البحث عن . ركضابط أو مراقب ضابط جما
التهريب بكل أشكاله وبرقابة حركة البضائع و من هي 

على هذا األساس فهي مكلفة بكل ما يلزم . بحوزتهم
 .لفرض احترام التشريع و اإلجراءات الجمركية

 مراكز الجمارك

تشكل مراكز الجمارك الوحدات األساسية : 091المادة 

مكن أن تكون ي. في الجهاز الجمركي للرقابة و التفتيش
ثابتة أو متنقلة و يرأسها مراقبون ضّباط أو ضّباط صف 

مراكز الجمارك الثابتة تنشأ وتلغى بقرار . من الجمارك
من المدير العام للجمارك، و تخضع لسلطة رئيس 

مراكز الجمارك  المتنقلة تابعة لرئيس . المكتب التابعة له
فعها من الفرقة اإلقليمية للرقابة و تمكن إقامتها أو ر

طرف المدير اإلقليمي أو الجهوي و باقتراح من رئيس 
 .الفرقة اإلقليمية للرقابة

تكميال للقوانين و النظم المعمول بها  :090المادة 

والمحددة للصالحيات والمسؤوليات المرتبطة بالوظائف 
المترتبة على التحويل لهذه الهيآت، يحدد مقرر من 

قتضاء وباقتراح من الوزير المكلف بالمالية، عند اال
المدير العام للجمارك، تفصيال كامال للمهام 
والمسؤوليات الموكلة للوحدات المركزية والجهوية 

 .المختلفة
 ك الدولةالالمديرية العامة للعقارات وأم

تكلف المديرية العامة للعقارات وأمالك  :059المادة 

 :الدولة بما يلي

 متابعة أمالك الدولة؛ -

 الخاصة المنقولة والثابتة للدولة؛تسيير األمالك  -

 تطبيق حقوق التسجيل والطابع؛ -

قبض نواتج وعائدات المجال العقاري للدولة  -

 وحقوق التسجيل والطابع؛

المحافظة على األمالك العقارية والرهن  -

 والودائع والحجز؛

اقتراح تعديالت النصوص التشريعية أو  -

التنظيمية في المجال العقاري وتلك المرتبطة 

 تسيير أمالك الدولة؛ب

رسائل المنح، رخص )تحضير سندات الحيازة  -

والوضع تحت التصرف والتنازل ...( الحيازة 

 عن عناصر أمالك الدولة؛

 .إعادة وتحديث الجدول العام ألمالك الدولة -

تدار المديرية العامة للعقارات وأمالك الدولة من طرف 

يات مدير 3مدير عام يساعده مدير عام مساعد، وتضم 

 .مصالح ملحقة بالمدير العام 4و

 :المديريات هي
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 مديرية العقارات؛ -

 مديرية أمالك الدولة؛ -

 .مديرية التسجيل والطابع -

 .وتدار كل مديرية من طرف مدير يساعده مدير مساعد

تتوفر المديرية العامة للعقارات وأمالك الدولة على 

يماثل رئيس المكتب الجهوي رئيس   .مكاتب جهوية

 .مصلحة

 .مصالح 4يبلغ عدد المصالح الملحقة بالمدير العام 

مفتشية المصالح بتدقيق مصلحة تكلف : 059المادة 

وتدار من . وتفتيش وفحص أنشطة مختلف المصالح

 .طرف رئيس مصلحة يساعده مدققان برتبة رئيس قسم

مصلحة نظام البيانات بتطبيق ى يعهد إل : 051المادة 

 مديرية العامة وتضمال السياسة المعلوماتية وتسيير

  :قسمين

قسم التطبيقات والشبكة ويكلف بتطوير وصيانة  -

 التطبيقات وبإدارة الشبكة؛

ويكلف بصيانة : قسم الصيانة ومتابعة المستخدم -

المعلوماتية ومتابعة تكوين  زاتالتجهي

 .المستخدمين

والوسائل  اإلداريةمصلحة الشؤون تضم  :055المادة 

 :أقسام 3العامة 

السكرتارية ويكلف بالبريد الوارد قسم  -

 والصادر وترتيب وحفظ الوثائق؛

 قسم االستقبال ويكلف بتوجيه المستخدمين؛ -

نشطة قسم الوسائل العامة ويكلف بتنسيق األ -

المتعلقة بتسيير وصيانة وأمن المنشآت 

 .والتجهيزات 

تكلف مصلحة التنسيق مع المكاتب الجهوية : 052المادة 

طة المديرية العامة مع المكاتب بتنظيم وتناسق أنش

 .الجهوية

محصلو التسجيل والعقارات برتب وامتيازات يتمتع 

 .رؤساء أقسام

 العقارات مديرية

تكلف مديرية العقارات بتسيير المجال : 097المادة 

العقاري  العقاري غير المشيد التابع للدولة وإدارة السجل
اتاوات وتطبيق حقوق التسجيل والطابع وتحصيل 

التنازالت وبيع أمالك  ائداتوع استغالل المجال العام
إليها تحت  كما يعهد. التسجيل والطابع الدولة وحقوق
العقارية والرهون  األمالكبحفظ  ةالعام يةسلطة المدير

 . والحجز والودائع
 : مصالح 2تضم مديرية العقارات 

 مصلحة السجل العقاري؛ -

 مصلحة الشؤون العقارية؛ -

العقارية والرهون  الكاألممصلحة حفظ  -
 ؛والودائع والحجز

 .المصلحة القانونية -

المهمة العامة لمصلحة السجل تتمثل  : 092المادة 

 بقاء على مخطط مبسطالعقاري في دراسة ووضع واإل
 : وتضم قسمين. وعلى سجل عقاري 

 قسم السجل؛ -

 . ريةالعقا البيانات قسم -
فية مصلحة الشؤون العقارية وتكلف بتص: 092المادة 

 شغل أو استغالل المجال مقابلتاوات وتحصيل اإل
العقاري العام والمجال العقاري الخاص بالدولة والمجال 

التنازل  الخاص بالغابات والمناجم وكذلك تحصيل أسعار
. عن العمارات العائدة للمجال العقاري الخاص بالدولة

 : أقسام 2وتضم 

 الحضرية؛ االقتطاعاتقسم  -

 ريفية؛ات القتطاعقسم اال -

 للدولة؛ ثابتةال األصولقسم  -

 ؛متابعة اإلتاواتقسم  -

 . قسم الوثائق العقارية -

العقارية والرهون  األمالكمصلحة حفظ :  011المادة 

العقارية  والودائع والحجز وتكلف بتطبيق نظام الملكية

 : أقسام 1وتضم . مهما كان نوعها والرهون

 العقارية؛ اإلجراءاتقسم  -

 قسم المحاسبة؛ -

 . العقارية م الوثائققس -

تكلف المصلحة القانونية بإعداد ومتابعة  :010المادة 

المراسيم والمقررات المتعلقة باالقتطاعات في المجالين 
الحضري والريفي والتنازل لصالح الهيئات التابعة 

 :وتضم ثالثة أقسام. للدولة

 الحضرية؛ االقتطاعاتقسم  -

 ات الريفية؛قتطاعقسم اال -

 .ع المحاكمالتنسيق مقسم  -

 أمالك الدولةمديرية 
تكلف مديرية أمالك الدولة بتسيير األصول : 018المادة 

وتستثنى من حقل اختصاص  .المنقولة والثابتة للدولة

المديرية العائدات المالية والمشاركات والعقارات غير 

 : مصالح 1 وتضم. المشيدة للدولة

 ؛واألسعارمصلحة مواصفات الجودة  -

 لسيارات؛مصلحة أسطول ا -

 . اإلداريةمصلحة المباني  -

تحرص مصلحة مواصفات الجودة  :010المادة 

 على ضبط مقتنيات المصالح العمومية واألسعار
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المرجعية  األسعارقائمة المنتظم لتحديث ال وخاصة

 : أقسام 1وتضم . ووضع دليل لمواصفات الجودة

 قسم مواصفات الجودة؛ -

 ؛األسعارقسم متابعة وتناسق  -

 . وجيه واالتصالقسم الت -

تتولى مصلحة أسطول السيارات المتابعة : 014المادة 

بمسار  إليها ويعهد. العامة ومسك ملف سيارات الدولة
وتضم . التنازل عن السيارات المتقادمة والمتهالكة

 : قسمين

 قسم برمجة المقتنيات؛ -

 . قسم متابعة االندثار والتنازل -
إحصاء  اريةاإلدتتولى مصلحة المباني : 019المادة 

 العقارية واألمالكوتحديث قاعدة بيانات المباني 
، وتقترح برمجة العمومية لإلداراتالمخصصة 

المصروفات المرتبطة بالمباني الجديدة ونظافة واستخدام 
 .البنايات المتوفرة

 : أقسام 1وتضم . 

 قسم البيانات والدراسات والبرمجة؛ -

 قسم المباني الجديدة؛ -

 . ميمقسم الصيانة والتر -

 مديرية التسجيل والطابع

 : مديرية التسجيل والطابع بما يلي تكلف :011المادة 

إعداد النصوص التي تنظم حقوق  -
 التسجيل والطابع؛

اقتراح وعاء وتصفية حقوق التسجيل  -
 والطابع؛

 المالية دفع التنزيالت التي يقرها وزير -
 بشأن الطوابع؛

يرادات المتأتية من االستقطاع تحصيل اإل -
العدول و لى أتعاب كتاب الضبطع

مالك محافظي األ رواتب المنفذين وعلى
 والحقوق العقارية؛

جراءات التي من شأنها تحسين اقتراح اإل -
الوعاء وتحصيل الحقوق والنواتج 

 . الختصاصهاة والرسوم العائد
 :تضم مديرية التسجيل والطابع مصلحتين

 مصلحة اإلجراءات؛ -

 .مصلحة التحصيل -
 : أقسام، هي 1تضم مصلحة اإلجراءات : 017المادة 

 قسم اإلجراءات؛ -

 قسم الطوابع؛ -

 .قسم المحاسبة والتوثيق -
 : أقسام، هي 1 تحصيلمصلحة التضم : 012المادة 

 قسم المسوح؛ -

 يل؛قسم التحص -

 .محصلية قصر العدل -

 مقرر من وزيرواسطة يمكن استحداث محصليات ب
 رات وأمالكوباقتراح مبرر من المدير العام للعقا المالية

 . الدولة

  التوقعات واإلصالحات والدراساتمديرية 

تضطلع مديرية التوقعات واإلصالحات : 012المادة 

 :والدراسات بما يلي
القيام بالدراسات وتصور اإلصالحات  -

الضرورية المرتبطة باستدامة أداء المالية 
 العامة وديمومة الحكامة؛

لمتعلق متابعة وتنسيق تطبيق القانون النظامي ا -
 بقوانين المالية؛

تطوير وسائل التحليل الضرورية إلدارة  -
 ومتابعة السياسة الميزانوية؛

إجراء الدراسات والتحليالت المتعلقة  -
 بالسياسات الميزانوية واالقتصادية؛

تطوير نموذج اإلطار االقتصادي الكلي  -
 والبرمجة المالية؛

 القيام بعمليات التوقع المتعلقة بالميزانية؛ -
 يام بالدراسات االستشرافية للمالية العامة؛الق -
 إجراء تقييم المالية العامة؛ -
 صياغة توجيهات وإرشادات ألصحاب القرار؛ -
 .المشاركة في دورة البرمجة االقتصادية -

تدار مديرية التوقعات و اإلصالحات والدراسات من 

 .مصالح 2وتضم . طرف مدير يساعده مدير مساعد

والدراسات، وتضم  عاتوقمصلحة الت :071المادة 

 :قسمين
 قسم الدراسات؛  -
 .قسم التوقع -
 :مصلحة تقييم المالية العامة، وتضم قسمين: 070المادة 
 قسم متابعة إطار تقييم تسيير المالية العامة؛ -
 .قسم مؤشرات أنظمة التقييم األخرى -
 :مصلحة التعاون، وتضم قسمين: 078المادة 
 قسم متابعة المساعدة الفنية؛ -
 .تعاون الدوليقسم ال -
 :مصلحة اإلصالحات، وتضم قسمين: 070المادة 

 القسم المكلف باإلصالح الميزانوي؛ -
 .القسم المكلف باإلصالح المحاسبي -

 مديرية الوصاية المالية
 : تكلف مديرية الوصاية المالية بما يلي: 074المادة 

المتابعة المالية للمؤسسات العمومية والشركات  -
خرى األ ية والهيئاتذات الرساميل العموم

 فيها الدولة؛ تساهم التي

إعداد مشاريع موازنات هذه المؤسسات  -
 ولي فيها؛العمومية والبت األ

تسيير ومتابعة المحاسبين المحولين إلى  -
 المؤسسات العمومية؛

 دارة؛متابعة ممثلي القطاع في مجالس اإل -

تسيير ومتابعة مفوضي الحسابات للمؤسسات  -
 العمومية؛
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المستندية لمحاسبات المؤسسات المراقبة  -
 العمومية؛

دراسة مشاريع البرامج التعاقدية للمؤسسات  -
 ؛المعنية العمومية بالتشاور مع المديريات

متابعة حافظة مشاركات الدولة في المؤسسات  -
العمومية وذلك بالتعاون مع المديرية العامة 

 ؛عموميةمحاسبة الالو للخزينة

والمالي  كما تقود مسار الضبط المحاسبي -
وتتولى السكرتارية الدائمة للمجلس الوطني 

 . للمحاسبة
ساعده يمدير من طرف مديرية الوصاية المالية  دارت

 . ومستشار برتبة وامتيازات مدير مساعد مدير مساعد

 : مصالح 8وتضم 

مصلحة المؤسسات العمومية ذات الطابع  -

 داري؛اإل

مصلحة المؤسسات العمومية ذات الطابع  -
 سأذات ر شركاتوال والتجاري الصناعي

 العمومي؛المال 

مصلحة الوكاالت وحافظة مشاركات الدولة  -
 في المؤسسات العمومية؛

 مصلحة الدراسات وقاعدة البيانات؛ -

 ؛مصلحة ضبط المحاسبة -

 مصلحة االستقبال والسكرتاريا؛ -

 .مصلحة التوثيق واألرشيف -
تكلف مصلحة المؤسسات العمومية ذات : 079 المادة

 داري بالمتابعة المالية للمؤسسات العموميةع اإلالطاب

 . وباستغالل بياناتها
 : وتضم أربعة أقسام

 قسم قطاع التكوين؛ -

 قسم قطاع البحث؛ -

 قسم قطاع الصحة؛ -

 . خرىقسم القطاعات األ -
تكلف مصلحة المؤسسات العمومية ذات  :071 المادة

المال  سأذات ر شركاتالطابع الصناعي والتجاري وال
ي بالمتابعة المالية للمؤسسات العمومية ذات العموم

الرساميل  والشركات ذات والتجاري الطابع الصناعي

 . ية وباستغالل بياناتهامالعمو
 : وتضم ثالثة أقسام

قسم المؤسسات العمومية ذات الطابع  -
 الصناعي والتجاري؛

 قسم الشركات الوطنية؛ -

 قسم الشركات ذات االقتصاد المختلط؛ -
كلف مصلحة الوكاالت وحافظة مشاركات ت: 077ة الماد

للوكاالت  الدولة في المؤسسات العمومية بالمتابعة المالية
وحافظة مشاركات الدولة في المؤسسات العمومية 

 .وباستغالل بياناتها
 : وتضم قسمين

رى خقسم الوكاالت والمؤسسات العمومية األ -
 ؛المشابهة

قسم حافظة مشاركات الدولة في المؤسسات  -
 . ميةالعمو

تكلف مصلحة الدراسات وقاعدة البيانات  :072ة الماد

 بضبط وإنجاز وتنسيق الدراسات ذات العالقة بمهام

 . المديرية
 : وتضم قسمين

 قسم الدراسات؛ -

 . قسم البيانات واإلحصاءات -
تكلف مصلحة ضبط المحاسبة بالضبط : 072ة الماد

 المحاسبي والمالي وتتولى السكرتارية الدائمة للمجلس

 .للمحاسبةالوطني 
 : وتضم قسمين

 قسم السكرتارية الدائمة؛ -

 . قسم ضبط المحاسبة -
 مصلحة االستقبال والسكرتارياتكلف : 021ة الماد

باستقبال وإعالم وتوجيه رواد المديرية، كما تكلف 
باستقبال وتسجيل وتوزيع وإرسال البريد الوارد 

 .والصادر للمديرية
 : وتضم قسمين

 ؛جيه المستخدميناستقبال وتوقسم  -

 . سكرتاريا المديرقسم  -
تكلف مصلحة التوثيق واألرشيف بالتخزين  :020ة الماد

الرقمي والمادي للوثائق القانونية والمالية المتعلقة 
بالمؤسسات العمومية، كما تكلف أيضا بضبط وتحديث 

 .قاعدة البيانات
 : وتضم قسمين

 ؛الوثائق القانونيةقسم  -

 . األرشيفقسم  -

 الدين الخارجي مديرية

تكلف مديرية الدين الخارجي بإعداد : 009المادة 

استراتيجية االستدانة وشطب االستدانة وتحليل قابلية 

 .الدين العمومي ومتابعة إعادة تمويله

وتبدي رأيها حول اتفاقيات القرض قبل إحالتها لمصادقة 

الحكومة وتحدد أقساط الدفع وتقوم بإصدار عقود الدفع 

 .قةذات العال

مدير يساعده  من طرفتدار مديرية الدين الخارجي 

 :مصالح 3وتضم  .مدير مساعد

 مصلحة تسيير المديونية؛ -

 مصلحة التسوية؛ -

 .مصلحة البيانات -

تكلف مصلحة تسيير المديونية بمتابعة : 020ة الماد

 االتفاقات المتعلقة بإعادة تقسيط المديونية وإعادة

 . التفاوض حولها
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 : وتضم قسمين

 م الدين المباشر على الدولة؛قس -

 . قسم الدين المضمون والمتنازل عنه -

تكلف مصلحة التسوية بالتوقعات واٲلمر : 024 المادة

وتضم . بالصرف ومتابعة مدفوعات الدين الخارجي
 : قسمين

 قسم التوقعات؛ -

 . قسم التسوية -

تكلف مصلحة البيانات بمعالجة المعلومات : 029 المادة

 . دوريةلخارجي وإصدار كشوف المتعلقة بالدين ا
 : وتضم قسمين

 قسم تسيير قاعدة البيانات؛ -

 .قسم التحليل واالستراتيجيات -

 مديرية رقابة التأمينات

تكلف مديرية رقابة التأمينات بإعداد :  021المادة 

وتنفيذ ومتابعة سياسة الحكومة في مجال التأمينات 
أساس وعلى . بالتنسيق مع المصالح المعنية في القطاع

 :ذلك تخول الصالحيات التالية

إعداد وتطبيق النظم المتعلقة بقطاع  -
 التأمينات؛

دراسة وتقييم صالحية ملفات الشركات  -
 التي تتقدم لالعتماد في مجال التأمين؛

 التكوين في مجال التأمين؛ -

الرقابة الفنية والمالية وتحديد درجة القدرة  -
 المالية لشركات التأمين؛

أو السحب الجزئي أو اقتراح التعليق  -
ات عندما الكلي العتماد شركة التأمين

 تقتضي ذلك وضعيتها المالية أو الفنية؛

 تقديم المعلومات والمساعدة للمَؤمنين؛ -

تعزيز الحوار بين المؤمنين وشركات  -
 التأمين؛

 إعداد تقرير سنوي عن سوق التأمينات؛ -

 .تنظيم سوق التأمينات -

طرف مدير يساعده  منبة التأمينات امديرية رقتدار 

 :مصالح هي 2وتضم . مدير مساعد

 مصلحة الرقابة الفنية؛ -

 مصلحة الرقابة المالية؛ -

 مصلحة التنظيم والتسعير؛ -

 .مصلحة مساعدة المؤمنين -

 : تكلف مصلحة الرقابة الفنية ب:  027المادة 

دراسة وتقييم ملفات شركات التأمين التي  -
 تترشح لالعتماد؛

اقتراح شركات والرقابة الفنية على ال -
 .التأمين اعتمادتعليق أو سحب 

 : تكلف مصلحة الرقابة المالية ب :022المادة 

دراسة وتقييم ملفات شركات التأمين التي  -
 تترشح لالعتماد؛

الرقابة المالية وتحديد درجة القدرة المالية  -
 لشركات التأمين ؛

اقتراح تعليق أو الرقابة المالية للشركات و -
 .مينسحب اعتماد التأ

تكلف مصلحة التنظيم والتسعير بمتابعة : 022المادة 

 .وتطبيق النظم المتعلقة بقطاع التأمينات والتسعير
 :تكلف مصلحة مساعدة المؤمنين ب: 028المادة 

 تقديم المعلومات للمؤمنين؛ -

 تقديم المساعدة للمؤمنين؛ -

ترقية الحوار بين المؤمنين وشركات  -

 .التأمين

 ية والماليةداراإل مديرية الشؤون
دارية والمالية تكلف مديرية الشؤون اإل: 020المادة 

 المالية للقطاعالمادية وبتسيير المصادر البشرية و

 : مصالح 2وتضم . ويديرها مدير يساعده مدير مساعد

 مصلحة المصادر البشرية؛ -

 المصلحة المالية؛ -

 مصلحة الصفقات؛ -

 مصلحة اللوجستيك والوسائل العامة؛ -

 . رشيفق واألمصلحة الوثائ -

كلف مصلحة المصادر البشرية بتسيير ت: 028المادة 

 : وتضم قسمين. والتكوين القطاع مالع

 قسم العمال؛ -

 . قسم التكوين -

إعداد المساهمة في تكلف المصلحة المالية ب: 020المادة 

وتراقب التقديرات  قطاعومتابعة تنفيذ ميزانية ال
ع مديريات وتصفية النفقات الخاصة بجمي وااللتزامات

النفقات وتمسك المحاسبة المادية وتقوم بتسيير . القطاع

  : وتضم قسمين. الصغيرة

 قسم االلتزامات والتصفيات؛ -

 .قسم المحاسبة المادية -

داري مصلحة الصفقات بالتسيير اإل تكلف :024 المادة

القطاعية  لصفقات القطاع وتتولى سكرتارية اللجنة
يب الملفات المتعلقة للصفقات، وتكلف كذلك بحفظ وترت

والعروض  بالصفقات وخاصة ملفات المناقصة

 . ل وثيقة أو مراسلة تتعلق بالصفقاومحاضر اللجان وك
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  مصلحة اللوجستيك والوسائل العامة تكلف :029المادة 

 1وتضم  لكافة مصالح القطاع يستيبتوفير الدعم اللوج
 : أقسام

 قسم التموين والمخزون؛ -

 قسم الصيانة؛ -

 . وسائل العامةقسم ال -

  :، وتضم قسمينواألرشيفمصلحة التوثيق : 021المادة 

 قسم التوثيق؛ -

 .رشيفقسم األ -

 ختامية ترتيبات

ينشأ في وزارة المالية مجلس إداري يعهد : 027المادة 

يرأس هذا . القطاع إليه بمتابعة حالة تقدم أنشطة وبرامج
. العام بتفويض من الوزير األمينالمجلس الوزير أو 

 والمكلفين بمهمة  مين العامويضم المجلس األ
. نمركزييوالمستشارين الفنيين للوزير والمديرين ال

 . بدعوة من رئيسهخمسة عشر يوما ويجتمع مرة كل 
ستوضح ترتيبات هذا المرسوم، عند : 022 المادة

وخاصة فيما  االقتضاء، بمقرر صادر عن  وزير المالية
 واألقسامالمصالح  يتعلق بتحديد المهام على مستوى

 . إلى مكاتب وفروع األقساموتنظيم 

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :022 المادة

 5830-853المرسوم، وخاصة ترتيبات المرسوم رقم 

المحدد ، المعدل 5830مارس  85الصادر بتاريخ 

لصالحيات وزير االقتصاد والمالية و لتنظيم اإلدارة 

الصادر  818/5880المرسوم رقم  المركزية لقطاعه؛

المحدد لمهام و قواعد تنظيم و  5880فبراير  58بتاريخ 

 . سير عمل المديرية العامة للجمارك
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم : 118المادة 

هورية اإلسالمية الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجم
 .ةالموريتاني

 وزارة الصيد واالقتصاد البحري

 صوص تنظيميةن

ابريل  90صادر بتاريخ  370- 9352مرسوم رقم 

 97-9357يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم  9352

المتعلق بتسويق , 9357مارس  31الصادر بتاريخ 

 منتجات الصيد الموجهة للتصدير 

من  2,2,0تعدل ترتيبات المواد :  المادة األولى

مارس  10الصادر بتاريخ  92-9112المرسوم رقم 

المتعلق بتسويق منتجات الصيد الموجهة , 9112

 :للتصدير كما يلي

تكلف الشركة الموريتانية لتسويق :  (جديدة) 0المادة 

بشكل حصري طبقا للشروط المحددة ( الشركة)سماك األ

 :في هذا المرسوم 

ودقيق , بتسويق وتصدير المنتجات المجمدة (1

باستثناء األسماك السطحية  ,وزيوت السمك

 الصغيرة

رقابة وتفتيش ومتابعة تسويق وتصدير ب (9

 األسماك السطحية الصغيرة المجمدة

بتحديد السعر األدنى للمنتجات الطازجة أو  (0

الحية أو المعالجة من طرف لجنة تحديد 

, أسفله 6األسعار المنصوص عليها في المادة 

كما تضمن الشركة رقابة وتفتيش ومتابعة 

 تسويق وتصدير هذه المنتجات التي يتولى

المنتج تسويقها وفقا للشروط المحددة في هذا 

 .المرسوم

بالنسبة للمنتجات المذكورة في  (:جديدة ) 7المادة 

يدفع المنتج وفقا لسعر البيع الذي تم , أعاله( 1) 0المادة 

م قبوله من طرف الشركة تالحصول عليه أو الذي 

في ظل , الموريتانية لتسويق األسماك عند التصدير

رجعي المحدد من طرف اللجنة مر الاحترام السع

 .أسفله  6المنصوص عليها في المادة 

وتطبق الشركة الموريتانية لتسويق األسماك سعر البيع 

حيث , الذي تم الحصول عليه عند التصدير على المنتج 

يتم خصم المصاريف الفعلية الناتجة عن المناولة 

التي وكذا عمولة التسويق , والتخزين التثليجي للمنتجات

من قيمة ( واحد فاصل خمسة في المائة) %1,5تمثل 

 .المنتجات المصدرة 

, سماككما تخصم أيضا الشركة الموريتانية لتسويق األ

لصالح الدولة والمجموعات العمومية وتبعا للنظام 

ضرائبا وحقوقا ورسوما وإتاوات , المطبق على المنتج

 :خاصة, بموجب القوانين والنظم المعمول بها

 عباء الضريبية وشبه الضريبية للدولةاأل 

  الضرائب والرسوم واإلتاوات المتعلقة

 بمؤسسات عمومية أخرى

 الرسوم المينائية. 

وتدفع الشركة الموريتانية لتسويق األسماك المبالغ 

ويتم التسديد للمنتج . بلة للمستفيدين على التوالياالمق

سماك مباشرة بعد استالم الشركة الموريتانية لتسويق األ

 .لسعر المنتج العلني

فإن السعر ( 9) 0وبالنسبة للمنتجات المذكورة في المادة 

رجعي المحدد من طرف اللجنة مالمطبق هو السعر ال

وتدفع قيمة . أسفله 6ة دالمنصوص عليها في الما

المنتوج في حساب مفتوح في بنك موريتاني باسم 

 .المنتج

ركة الموريتانية وبالنسبة لهذه المنتجات يدفع المنتج للش

 :لتسويق األسماك المبلغ المقابل ل
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  الحقوق والرسوم واإلتاوات المذكورة في

رة األولى أعاله حسب النظام المطبق على قالف

 المنتوج 

  صفر فاصل خمسة ) % 1,5عمولة التسويق

بالنسبة لألسماك السطحية الصغيرة ( في المائة

 .المجمدة

في األجل , ر بأكملهويلزم المنتج أن يقوم بتحويل السع

 .المنصوص عليه في قوانين الصرف

يمكن مراجعة النسبة المخصصة لعمولة التسويق 

بموجب مرسوم صادر عن مجلس , المذكورة أعاله

 .الوزراء باقتراح من الوزير المكلف بالصيد البحري

( 0) 0و( 9) 0أما بالنسبة للمنتجات المذكورة في المادة 

, والرسوم واإلتاوات باألوقية فيتم دفع الضرائب, أعاله

كما هو محدد , عند التصدير وبسعر الصرف في اليوم

ويتم احتسابها من . من طرف البنك المركزي الموريتاني

 .طرف السلطات الجمركية

, إذا كان سعر البيع الفعلي يختلف عن السعر المرجعي 

تحت طائلة , مختلف االقتطاعات يةيلزم المنتج تسو

صوص عليها طبقا للقوانين والنظم العقوبات المن

 .المعمول بها

, وبالنسبة لكل المعامالت المتوقعة بموجب هذا المرسوم
يلزم المنتج أن يقوم بتحويل السعر بأكمله بالعملة 

في األجل المنصوص عليه في قوانين , الصعبة
 .الصرف
 6تحدد اللجنة المقررة في المادة   (:جديدة) 2المادة 

المعلومات الهامة ذات الصلة ووفق  بناء على, أعاله
األسعار المرجعية لمنتجات الصيد , الفترات المالئمة

ويتم نشر . أعاله  0عند التصدير المذكورة في المادة 
هذه األسعار المرجعية وتلزم الشركة الموريتانية 

 .لتسويق األسماك والمنتج
يتم , إذا تحصل المنتج على عرض أفضل للمنتوج

سعر دون أن يتم استخدام ذلك للتشويش أو تطبيق هذا ال
بهدف منع أو تأخير مسار تسويق وتصدير , للمضاربة
 .المنتجات 

, لمنتجات الطازجة أو الحية أو المعالجةلأما بالنسبة 
سعرا أدنى يجب على , فتحدد اللجنة في نفس الظروف

وتسهر المصالح . إال في حالة أحسن , المنتج احترامه
ة على احترام هذا السعر األدنى لهذه الجمركية المختص

 .المنتجات
إذا لم , ومع ذلك. تداول اللجنة بأغلبية ثلثي أعضائها

يتم استدعاء أعضاء , يثمر االستدعاء األول لالجتماع 
اللجنة مرة جديدة لالجتماع بعد أجل أربعة وعشرين 

ثم تداول اللجنة بشكل صحيح مهما كان عدد . ساعة
 .األعضاء الحاضرين

تتم المصادقة على قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي األعضاء 
يكون الصوت , وفي حالة تعادل األصوات. الحاضرين

 .الرئيس مرجحا

, إذا لم يحصل قرار تحديد السعر على أغلبية الحاضرين
يتم استدعاء اللجنة من جديد في اجل أربعة وعشرين 

وإذا تكرر عدم حصول القرار على األغلبية .ساعة
فوريا تقريرا شامال إلى , يحيل رئيس اللجنة , أيضا

 .الوزير المكلف بالصيد البحري التخاذ القرار
تحدد اللجنة نظامها الداخلي الذي يصادق عليه بموجب 

 .مقرر صادر عن الوزير المكلف بالصيد البحري
تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا  :9المادة 

 9112/92مرسوم رقم وخاصة ترتيبات ال, المرسوم 
المتعلق بتسويق  9112مارس  10الصادر بتاريخ 

 .منتجات الصيد الموجهة للتصدير
, يكلف وزير الصيد واالقتصاد البحري: 0المادة 

بتنفيذ هذا , كل فيما يعنيه  ،ووزير االقتصاد والمالية
المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية
------------------ 

يناير  51صادر بتاريخ  351رقم مشترك مقرر 
يعدل بعض ترتيبات المقرر المشترك رقم  9352
، المتعلق 9331نوفمبر  51الصادر بتاريخ  9813

بالرقابة الرسمية المطبقة على منتجات الصيد 
 المخصصة للتصدير إلى أسواق االتحاد األوروبي

من المقرر  90المادة  تعدل ترتيبات:  المادة األولى
نوفمبر  10الصادر بتاريخ  9601المشترك رقم 

، المتعلق بالرقابة الرسمية المطبقة على منتجات 9110
الصيد المخصصة للتصدير إلى أسواق االتحاد 

 :على النحو التالي  األوروبي

يعاقب المخالفون لهذا المقرر وفقا : (جديدة) 91المادة 
-9115من القانون رقم  21 لألحكام الخاصة من المادة

المتضمن لمدونة الصيد  9115يوليو  92 بتاريخ 112
 .البحري

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا :  9المادة 
 .المقرر

يكلف األمناء العامون لوزارات الصيد :  0المادة 
واالقتصاد البحري والتجارة والصناعة والسياحة 

ستديمة كل فيما يعنيه، بتنفيذ والصحة والبيئة والتنمية الم
في الجريدة الرسمية للجمهورية هذا المقرر الذي ينشر 

 .اإلسالمية الموريتانية

 محكمة الحسابات

 نصوص تنظيمية

أكتوبر  80صادر بتاريخ  8080مقرر مشترك رقم 

ال الخاصة مة تعويضات األعمءيتضمن مال 9802

ر الحسابات وعمال التأطي الممنوحة ألعضاء محكمة

 .بها

 نظرا لخصوصية المهام التي تضطلع بها: المادة األولى

ومن أجل زيادة فاعليتها وتحسين  محكمة الحسابات

 أعمال>>أدائها، يتم إقرار تكملة جزافية خاصة تسمى 

 .لصالح أعضائها وعمال التأطير بها<< خاصة
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 :يحدد سقف األعمال الخاصة على النحو التالي :9المادة 

 

 فةالوظي المبلغ

 األمين العام 40.000

 رئيس غرفة 40.000

 مفوض الحكومة 40.000

 مستشار الرئيس 40.000

 مفوض الحكومة المساعد 30.000

 عضو المحكمة 30.000

 مدير 20.000

 رئيس مصلحة 7.000

ال يمكن للمستفيدين المذكورين أعاله أن يتلقوا أي 

 .تعويضات عن األعمال الخاصة بأي صفة أخرى

تمنح تعويضات األعمال الخاصة شهريا : 9مادة ال

بموجب الئحة موقعة من طرف األمين العام لمحكمة 

 .أعاله 2الحسابات طبقا للمادة 

التكاليف المحددة في هذا المقرر يتم تحملها  :1المادة 

 على بند الرواتب واألجور في ميزانية المحكمة

تبارا من يلغي هذا المقرر، الذي يسري أثره اع: 5المادة 

، كل الترتيبات السابقة المخالفة له خاصة 2102يناير  0

و م و ا م مم / م ح /  383/2102و  170المقررين 

 .المحددين لسقف األعمال الخاصة الممنوحة للمحكمة

يكلف األمين العام لمحكمة الحسابات واألمين  :2المادة 

قرر العام لوزارة المالية، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا الم

الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

 إعالنـــــات -1

 

  28901/1829إعالن ضياع رقم 

و العشرين من شهر دس اسالموافق ال خميسفي يوم ال

 .عشر من سنة ألفين و تسعة سبتمبر

الشيخ سيديا ولد موسى، موثق / نحن ذ حضر لدى مكتبنا

 :عقود معتمد بانوكشوط

، المولود أحمد سالم سيد المختار الشيخ عبد الدائم: السيد

، الحامل للرقم الوطني مكطع لحجارفي  2691سنة 

 .4227304774للتعريف 

دائرة  77672: و ذلك ليعلن عن ضياع السند العقاري رقم

 .اترارزه

و عليه فإننا نطلب تسجيل هذا اإلعالن في الجريدة 

 .ونية المتبعةالرسمية طبقا لإلجراءات القان

*************** 

يقضي  1829 مارس 85بتاريخ  8878وصل رقم 

 جمعية دار العون: تسمى جمعيةباإلعالن عن 

و ولد عبد هللا دأحمالمركزية يسلم وزير الداخلية و ال

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال 

 .باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

الصادر بتاريخ  362864ية للقانون رقم تخضع هذه الجمع

خصوصا القانون  و النصوص الالحقة و 7664يونيو  36

و القانون رقم  7620يناير  70الصادر بتاريخ  332820رقم 

 . 7620يوليو  37الصادر بتاريخ  772820

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 

رة وبكل تغيير في على النظام األساسي للجمعية المذكو

إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات 

يونيو  36الصادر بتاريخ  362864من القانون رقم  74المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 7664

 إجتماعية: لجمعيةأهداف ا

 غير محدودة: لجمعيةمدة صالحية ا

  انواكشوط: لجمعيةمقر ا

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 مغيل محمد عبد هللا بزيدا :ةـــــــسالرئيـ

  فاطمة احمد حمدي: ةالعام ةميناأل

  مريم محمد األمين أحمد محمود: ة الماليةأمين

*************** 

يقضي باإلعالن  1829 يوليو 80بتاريخ  8112وصل رقم 

 منتدى المساواة و تنمية التعليم: تسمى جمعيةعن 

و ولد عبد هللا دحمأالمركزية يسلم وزير الداخلية و ال

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال 

 .باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

الصادر بتاريخ  362864تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

خصوصا القانون  و النصوص الالحقة و 7664يونيو  36

و القانون رقم  7620يناير  70الصادر بتاريخ  332820رقم 

 . 7620يوليو  37الصادر بتاريخ  772820

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 

على النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في 

إدارتها في األشهر الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات 

يونيو  36الصادر بتاريخ  362864من القانون رقم  74المادة 

 .معياتالمتعلق بالج 7664

 تنموية: لجمعيةأهداف ا

 غير محدودة: لجمعيةمدة صالحية ا

  انواكشوط: لجمعيةمقر ا

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 الداه ديديا دحان :الرئيــــــــس

  محمد المختار أبك: مين العا األ

  عل أحمدافاطمة : ة الماليةأمين

*************** 
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ي يقض 1829 أغسطس 85بتاريخ  8190وصل رقم 

نادي لمجاد للرماية : تسمى جمعيةباإلعالن عن 

 التقليدية

و ولد عبد هللا دأحمالمركزية يسلم وزير الداخلية و ال

بواسطة هذه الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال 

 .باإلعالن عن الجمعية المذكورة أعاله

الصادر بتاريخ  362864تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

خصوصا القانون  لنصوص الالحقة وو ا 7664يونيو  36

و القانون رقم  7620يناير  70الصادر بتاريخ  332820رقم 

 . 7620يوليو  37الصادر بتاريخ  772820

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة 

على النظام األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في 

ذلك حسب مقتضيات إدارتها في األشهر الثالثة الموالية و

يونيو  36الصادر بتاريخ  362864من القانون رقم  74المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 7664

 رياضية: لجمعيةأهداف ا

 غير محدودة: لجمعيةمدة صالحية ا

  انواكشوط: لجمعيةمقر ا

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 محمد المختار محمد محمود  :الرئيــــــــس

  لمختار أمبخوخةسيدي ا: مين العا األ

  سيد أحمد سيدي جامع: المالية أمين

*************** 

 

***************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 االشتراكات وشـــراء األعـــداد

 نشرة نصف شهرية 
 من كل شهر .03و  51تصدر يومي 

 
 إعـالنات وإشعــارات مختلفــة

 االشتراكات العادية
 جديدة ةأوقي 0333: الشركاتاشتراك 

 

 جديدة أوقية 9333: اإلدارات

 5333: األشخاص الطبيعيين

 أوقية جديدة

 أوقية جديدة 13 :ثمن النسخة 

 لالشتراكات و شراء األعداد،

الرجاء االتصال بمديرية نشر الجريدة 

 الرسمية

jo@primature.gov.mr 
تتم االشتراكات وجوبا عينا أو عن طريق 

 .صك أو تحويل مصرفي

 انواكشوط -025البريدي  رقم الحساب

 
تقدم اإلعالنات لمصلحة الجريدة 

 الرسمية
 ---------

ال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية في ما 
يتعلق بمضمون اإلشعارات و 

 اإلعالنات

 نشـــر مـــديرية الجــــريدة الرسميــــة 

 لوزارة األولىا


