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 قانونية أوامر و قوانين -1

البرنامج يسمح بالمصادقة على  300-9352 قانون رقم 
الموقع بتاريخ / أ.ح.و.ش/ص.ص.م.و/34التعاقدي رقم 

بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية  ،9352 مايو 99
 9399-9352للفترة  -أ. ح.و.ش -اآلبارو حفر لل

 بعد مصادقة الجمعية الوطنية 
 يصدر رئيس الجمهورية القانون التالى

ح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على يسم: المادة األولي 
الموقع / أ.ح.و.ش/ص.ص.م.و/40التعاقدي رقم البرنامج 
بين الدولة الموريتانية والشركة  ،2412 مايو 22بتاريخ 
 .2422-2412للفترة  -أ. ح.و.ش -اآلبار و حفرلالوطنية ل

ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة وينشر في  : 9المادة 
 .سمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانيةالجريدة الر

 
 2412 أغسطس 41 بتاريخ انواكشوطفي حرر 

 
 زمحمد ولد عبد العزي

 الوزير األول
 محمد سالم ولد بشير

 المياه والصرف الصحي ةوزير

 الناها بنت حمدي ولد مكناس

 -قرارات –مقررات –مراسيم -9

 تعميمات

 رئاسة الجمهورية

 نصوص تنظيمية

 9900 أغسطس 90صادر بتاريخ  9900-140مرسوم رقم 

 يحدد يوم عطلة معوضة

، 2412أغسطس  13سيكون يوم الثالثاء : المادة األولي 
، عطلة معوضة على كامل التراب ىالموالي لعيد االضح

 .الوطني

ينشر هذا المرسوم وفق إجراءات االستعجال وفي :  9المادة 
 .تانيةالجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموري

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

 نصوص مختلفة

  9352ابريل  59صادر بتاريخ  312-9352مرسوم 
 يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ميناء نواذيبو المستقل 

يعين أعضاء لمجلس إدارة ميناء نواذيبو :  المادة األولى
 :المستقل لمأمورية مدتها ثالث سنوات

والبنى التحتية في  المدير العام للدراسات واالستصالح -
 الحرة ممثال لسلطة منطقة نواذيبو الحرة ومنطقة نواذيب

المدير العام للمصادر في منطقة نواذيبو الحرة ممثال لسلطة  -
 منطقة نواذيبو الحرة

المستشار المكلف بالتنمية الجهوية في وزارة االقتصاد  -
 والمالية ممثال لوزارة االقتصاد والمالية

المالية بوزارة االقتصاد والمالية ممثال  مدير الوصاية -
 لوزارة االقتصاد والمالية 

رئيس مصلحة المتابعة والتقييم بمديرية البرمجة والتعاون  -
بوزارة الصيد واالقتصاد البحري ممثال لوزارة الصيد 

 واالقتصاد البحري
 األمين العام لوزارة التجهيز والنقل  -
 و ممثال لوالي داخلت نواذيبوالوالي المساعد لداخلت نواذيب -
 ممثال للبحرية الوطنية , ضابط سامي  -
 ممثال لالتحادية الوطنية للصيد -
 ممثال لعمال ميناء نواذيبو المستقل -

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم : 9المادة 
. 

 ،يكلف الوزير األمين العام لرئاسة الجمهورية :0المادة 
ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية بتنفيذ ه

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

 9900يوليو  10صادر بتاريخ  9900-119مرسوم رقم 

يقضي بتعيين أعضاء مجلس االحتراز والتسوية واالستقرار 
 المالي بالبنك المركزي الموريتاني

 أعضاء تالية أسماؤهمتم تعيين األشخاص الي:  المادة األولى
االحتراز والتسوية واالستقرار المالي بالبنك  لمجلس

من القانون رقم  82المركزي الموريتاني تطبيقا للمادة 

المتضمن النظام  8102أغسطس   2بتاريخ  8102-130

 :األساسي للبنك المركزي الموريتاني 

 محمد حمود عمر. 0

 محمد حنشي محمد صالح. 8

 الواالسان دمبا ج. 3

 احمد عبد الودود االفضل. 0

 محمد ولد جاهلول. 5

يكلف محافظ البنك المركزي الموريتاني بتنفيذ هذا :  9المادة 

المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 
 .اإلسالمية الموريتانية

------------------ 
أغسطس  35صادر بتاريخ  9352-000مرسوم رقم 

 قرض الموقعةال اتفاقية علىيقضي بالمصادقة  9352
بين حكومة الجمهورية  الكويتفي  9352بريل أ 91بتاريخ 

والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي اإلسالمية الموريتانية 
واالجتماعي، والمخصصة للتمويل اإلضافي لمشروع مياه 

 الشرب وتنمية الواحات في المناطق الريفية

بتاريخ  قرض الموقعةال يصادق على اتفاقية : االولىالمادة 
بين حكومة الجمهورية  الكويتفي  2412بريل أ 25

والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي اإلسالمية الموريتانية 
دينار ( 3.444.444)واالجتماعي، بمبلغ ثالثة ماليين 

كويتي والمخصصة للتمويل اإلضافي لمشروع مياه الشرب 
 وتنمية الواحات في المناطق الريفية

المرسوم في الجريدة الرسمية سينشر هذا  : 9ادة الم
 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية
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أغسطس  30صادر بتاريخ  9352-004مرسوم رقم 
 يقضي بتعيين الوزير األول 9352

يعين السيد إسماعيل ولد بّد ولد الشيخ سيديا :  المادة األولى
 .وزيرا أوال

ات االستعجال إجراء حسبينشر هذا المرسوم :  9المادة 
 .الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانيةوفي 

-------------------- 
أغسطس  30صادر بتاريخ  9352-001مرسوم رقم 

 يقضي بتعيين مدير ديوان رئيس الجمهورية 9352
يعين السيد محمد احمد ولد محمد األمين :  المادة األولى

 .مديرا لديوان رئيس الجمهورية
الجريدة الرسمية ينشر هذا المرسوم في :  9دة الما

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

أغسطس  31صادر بتاريخ  9352-001مرسوم رقم 
مين العام لرئاسة يقضي بتعيين الوزير األ 9352

 الجمهورية
محمد سالم ولد بشير وزيرا أمينا يعين السيد :  المادة األولى

 .سة الجمهوريةعاما لرئا
الجريدة الرسمية ينشر هذا المرسوم في :  9المادة 

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

أغسطس  30صادر بتاريخ  9352-000مرسوم رقم 
 من الغذائييقضي بتعيين مفوض لأل 9352

من الغذائي السيد محمد يعين مفوضا لأل:  المادة األولى
 .هعسريمحمود ولد بو

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

------------------ 
أغسطس  30صادر بتاريخ  9352-002مرسوم رقم 

يقضي بتعيين مفوض لحقوق اإلنسان والعمل  9352

 اإلنساني والعالقات مع المجتمع المدني

وق اإلنسان والعمل اإلنساني لحقيعين مفوضا :  المادة األولى

 .والعالقات مع المجتمع المدني السيد حسنه ولد بوخريص

الجريدة الرسمية ينشر هذا المرسوم في :  9المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 وزارة الداخلية والالمركزية

 نصوص مختلفة

 9900 أغسطس 90بتاريخ صادر مكرر  9090مقرر رقم 

وضعية اإلدارية لموظف بوزارة الداخلية يقضي بتسوية ال

 .والالمركزية

تمت مالحظة توقيف لخدمة السيد ماحي ولد :  المادة األولى

، الرقم 53603Nحامد إداري مدني، الرقم االستداللي 

وذلك لمدة تكوين سنتين  0224240112الوطني للتعريف 

بسينلوي  Gaston Berger   بجامعة كستون برجي

الصادر  252وذلك طبقا للمقرر رقم ( غالجمهورية السين)

 .المبين أعاله 2442يوليو  12بتاريخ 

الجريدة الرسمية للجمهورية ينشر هذا المقرر في :  9المادة 

 .اإلسالمية الموريتانية

 وزارة النفط والطاقة والمعادن

 نصوص تنظيمية

 9352يوليو  03صادر بتاريخ  2019-180 مرسوم رقم

لعقد  0الملحق رقم  ة علىبالمصادقأ، يقضي .و

من الحوض  C13اإلنتاج المتعلق بالمقطع -االستكشاف

 الدولة بين 9359 ابريل 31الساحلي، الموقع بتاريخ 

 لالستثمار المحدودة موريتانيا BP وشركة الموريتانية

أنيرجي موريتانيا بعد عقد تنازل صار  المستبدلة لكوسموس

 9351ديسمبر  92نهائيا بتاريخ 

لعقد  3تتم المصادقة على الملحق رقم  :ة األولىالماد

من الحوض  C13اإلنتاج المتعلق بالمقطع -االستكشاف

 الدولة بين 2412ابريل  45الساحلي، الموقع بتاريخ 

 موريتانيا لالستثمار المحدودة BP وشركة الموريتانية

أنيرجي موريتانيا بعد عقد تنازل صار  المستبدلة لكوسموس

 .المرسوم بهذا ، و المرفق2412ديسمبر  22 نهائيا بتاريخ

هذا  يكلف وزير النفط والطاقة والمعادن بتنفيذ :9لمادة ا

المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .اإلسالمية الموريتانية

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

 9352أغسطس  31صادر بتاريخ  3714 ر رقممقر

من للتجديد الثاني المتض و ن ط م/150المعدل للمقرر رقم 

للترخيص الحصري لالستكشاف الموافق عليه بموجب عقد 

من الحوض  C-8بالمقطع  اإلنتاج المتعلق-اإلستكشاف

 .الساحلي

 إحداثيات محيط البحث :األولىالمادة 

و ن ط م المتضمن  /513 رقممن المقرر  3يتم إلغاء المادة 

فق عليه للتجديد الثاني للترخيص الحصري لالستكشاف الموا

من  C-8بالمقطع  اإلنتاج المتعلق-بموجب عقد اإلستكشاف

 : واستبدالها بما يلي الحوض الساحلي

يحدد محيط البحث خالل الفترة الثالثة من مدة البحث 

 :باإلحداثيات التالية
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يكلف األمين العام لوزارة النفط والطاقة والمعادن  :9المادة 

يعنيه، بتنفيذ هذا  للمحروقات، كل فيما والمدير العام
المقررالذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية
-------------- 

 نصوص مختلفة
 9352أغسطس  31صادر بتاريخ  3754مقرر رقم 

يقضي بمنح رخصة لالستغالل المعدني الصغير رقم 

لصالح  (والية تكانت)منطقة أكوف في  ملحلل 9019

  GIE- les sels du Batenشركة 

تمنح رخصة اإلستغالل المعدني الصغير : المادة األولى

سنوات ابتداء من تاريخ ( 3)لمدة ثالث  ملحلل 9019رقم 

 GIE- les  شركة  توقيع رسالة تسلم هذا المقرر، لصالح

sels du Baten. 

منطقة اكوف تخول هذه الرخصة الواقعة في : 9المادة 

عمق  ىي حدود محيطها و حت، لصاحبها ف(والية تكانت)

 .الملحمترا حقا حصريا، للتنقيب والبحث و إستغالل  154

، 2كم 2يحدد محيط هذه الرخصة، التي تساوي مساحتها 

، ذات اإلحداثيات المبينة في الجدول 0و  3، 2، 1بالنقاط 

 :التالي

المنطقة  النقاط

UTM 

 (ص)العرض  (س)الطول 

1 29 444 306 2.021.000 

2 29 444 306 2.022.000 

3 29 444 308 2.022.000 

0 29 444 308 2.021.000 

les sels du  -GIEيجب على شركة  :0المادة 

Baten  أن تقوم برسم حدود مساحة رخصتها خالل أجل

أشهر، إبتداء من تاريخ منح الرخصة، و سوف ( 3)ثالث 

يقوم بهذا الترسيم متخصصين من السجل المعدني و ذلك 

 .بمقرر طبقا للطرق التي سيتم تحديدهاقة الشركة على نف

،  GIE- les sels du Baten شركة و يجب على

أشهر ابتداء من منح الرخصة، أن تقيم ( 2)خالل ستة 

سياجا حول كامل محيط رخصتها كما يجب عليها أن تترك 

 .ممرات عمومية، عند الحاجة، داخل رخصتها

sels du les  -GIEيجب على شركة  (:4)المادة 

Baten  ( 12)أن تنجز، في أجل ال يتجاوز اثني عشر

شهرا، ابتداء من توقيع رسالة تسلم هذا المقرر، برنامج 

 :أشغال يتضمن خصوصا

 تقييم اإلمكانات الجيولوجية و المعدنية للمنطقة ؛/ 

و ( المعدات)مخطط بناء المنجم والوسائل المادية / 

 المالية الضرورية لالستغالل،

 .ين الطريقة المتبعة لمعالجة المعدنتبي/ 

شهرا الممنوحة، ( 12)و بعد مضي فترة اثني عشر 

 GIE- les sels شركة إلنجاز برنامج األشغال تلتزم

du Baten  بتحمل تكاليف نفقات بعثة للتقييم تضم، على

األقل، إطارين من إدارة المعادن للتأكد من إنجاز البرنامج 

 .التكفل بهذه المهمة بمقرر وسيتم تحديد طرق .المذكور

وعلى خلفية هذه المهمة سيتم إعداد تقرير يقدم للتقييم 

 .والموافقة من طرف اإلدارة المكلفة بالمعادن

les sels du  -GIEكما يجب على شركة  :1المادة 

Baten  أن تسدد إتاوة االستغالل على أساس سعر البيع

هذه اإلتاوة عند للمنتج وفق أحكام المدونة المعدنية و تدفع 

  (.ثالثة أشهر)نهاية كل فصل 

les sels du  -GIEيجب على شركة  :1المادة 

Baten  أن تقدم إلدارة المعادن مذكرة حول التأثير البيئي

و مخطط إلعادة تأهيل المنطقة مصدقة من طرف الوزارة 

المكلفة بالبيئة، طبقا للنظم و التشريعات المعمول بها، و 

أشهر، ابتداء من تاريخ ( 3)يتجاوز ثالث ذلك في أجل ال 

 .منح الرخصة

أن تقوم فورا  GIE- les sels du Batenيجب على 

بإعادة تأهيل األماكن التي قامت فيها بأشغال اإلستغالل و 

 .قبل البدء  في أشغال حفر جديدة

كامل المسؤولية  GIE- les sels du Batenتتحمل 

قص التي يقوم بها عن األفعال وحاالت اإلغفال والنوا

وكالؤها و عمالها أو أي شخص آخر يتصرف داخل حيز 

 .الرخصة

يجب أن تراعي أشغال اإلستغالل كافة  :7المادة 

المتطلبات و االلتزامات المتعلقة بأمن و صحة العمال 

وكذلك المحافظة على البيئة طبقا للنظم المعمول بها و 

 40خ الصادر بتاري 420 – 2440خاصة المرسوم رقم 

 2442، و المعدل والمكمل بالمرسوم رقم 2440نوفمبر 
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، المتعلق 2442أبريل  13الصادر بتاريخ  145 –

 .بدراسة التأثير على البيئة

les sels du  -GIEيجب على شركة  :0المادة 

Baten  احترام مدونة الشغل في موريتانيا، خاصة ،

شغيل النظم المعمول بها فيما يتعلق بمرتنة الوظائف و ت

األجانب و أن تعطي األولوية للموريتانيين في مجال تقديم 

 .الخدمات حال تكافؤ شروط الجودة و األسعار

يؤدي أي إخالل بترتيبات هذا المقرر إلى إلغاء : 2المادة 

 .الرخصة

يكلف األمين العام لوزارة النفط والطاقة  :53المادة 

هذا المقرر  ، كل فيما يعنيه، بتنفيذتكانتوالمعادن و والي 

الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية 

 .الموريتانية

 

الوزارة المنتدبة لدى وزير االقتصاد والمالية 

 المكلف بالميزانية

 نصوص تنظيمية

  9900يوليو  10صادر بتاريخ   080-9900 مرسوم رقم

 ةموميالميزانية والمحاسبة الع لتسييرالعام  نظامال يتضمن

 التطبيق مجال: تمهيديزء الالج

العام  نظامال" المتضمنهذا المرسوم  يهدف :األولىالمادة 
تحديد القواعد  إلى" ة والمحاسبة العموميةتسيير الميزانيل

سبتها االمتعلقة بتسيير عمليات تنفيذ الميزانية العمومية ومح
تدخلين في العموميين الموكالء ومراقبتها وكذلك مسؤوليات ال

 .تنفيذها

الهيئات العمومية التالية وفق ما يخص كل هيئة  ويطبق على
 :على حدة

 الدولة ؛ -

 المؤسسات العمومية الوطنية ؛ -

 .الملحقة بها عموميةالتجمعات المحلية والمؤسسات ال -

تطبق المبادئ األساسية للجزء األول على جميع  :8المادة 

 .ومالهيئات المذكورة في المادة األولى من هذا المرس

 .تسري أحكام الفصل الثاني على الدولة:3 المادة

تسري أحكام الفصل الثالث على المؤسسات  :0المادة 

 .العمومية الوطنية

تسري أحكام الفصل الرابع على التجمعات المحلية  :5المادة 

 .الملحقة بهاوالمؤسسات العمومية 

 المبادئ األساسية: الجزء األول

 يوالمحاسب ويزاناطا  المياإل: األول الباب 

 من خاللها رصدالذي ت   وثيقةالميزانية هي ال: 0المادة 

من هذا المرسوم  األولىالهيئات المشار إليها في المادة 
 تضمنيمكن أيضا أن تكما . اإليرادات والنفقاتإجمالي 

 .اإلنفاقب االستخدامات والتعهدات المتعلقة

يت عليها ها وإقرارها والتصوتقديمالميزانية و يتم إعداد
 .ة لقوانين الماليةنظاميوتنفيذها وفقا للقوانين ال

تقع العمليات المتعلقة بتنفيذ الميزانية على عاتق :7المادة 

 .اآلمرين بالصرف والمحاسبين العموميين وحدهم

مع وظيفة اآلمر بالصرف  ةوظيفتتعارض : 8المادة 

 .المحاسب

سب في وظيفة محا شغلاآلمرين بالصرف  زواجوال يمكن أل
 .مؤسسة عمومية يمارس أزواجهم وظائفهم بها

 اآلمرون بالصرف والمحاسبون: الثاني  الباب

 اآلمرون بالصرف: الفصل األول

 .اآلمرون بالصرف  بتنفيذ اإليرادات والنفقاتيقوم  :0المادة 

القيام بتنفيذ  يخول مهمةاآلمر بالصرف هو كل شخص 
 .الميزانية

ويمكنه تفويض  ،سيا أو ثانويااآلمر بالصرف رئي قد يكونو
 .اإلعاقةأو إنابته في حالة الغياب أو سلطاته 

أو من ينوب عنهم لدى يجب اعتماد اآلمرين بالصرف 
المحاسبين المكلفين باإليرادات والنفقات التي يأمرون 

 .بتنفيذها

ينوب عنه أو من يفوضه أو من اآلمر بالصرف عتماد ايتم 
ويتم . تهتثبيته تحت مسؤوليبمجرد اآلمر بالصرف  بإشراف

مكلفين بوثيقة التعيين ذلك عن طريق إخطار المحاسبين ال
 .وبنموذج من التوقيع

اآلمرون بالصرف مسؤولون عن اإلفادات التي :09المادة 

 .يصدرونها بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون

 واجباتيحدد اآلمرون بالصرف الحقوق وال:00المادة 

كما تحصيل الاإليرادات وإصدار أوامر  ةبتصفيويقومون 
يقومون بالتعهد والتصفية وإصدار أوامر الدفع بالنسبة 

 .للنفقات

 المحاسبون العموميون: الفصل الثاني

المحاسب العمومي هو أي موظف أو وكيل :09المادة 

لتنفيذ، باسم الدولة أو مؤسسة عمومية ذات  مؤهل عمومي
إيرادات أو نفقات  عمليات طابع إداري أو مجموعة ترابية،

القيم  ، إما عن طريق األموال أوسنداتأو عمليات تداول 
، سجالتالتحويالت الداخلية للالتي يحتفظ بها، أو عن طريق 

أو عن طريق محاسبين عموميين آخرين أو حسابات سيولة 
 .خارجية يأمر بها أو يراقب حركتها

الوزير  طرفين من ومين المحاسبين العميعييتم ت:01المادة 

 .المكلف بالمالية أو بموافقته

يتم تعيين المحاسبين الثانويين للدولة بناًء على اقتراح 
 .المحاسب الرئيسي

يتم اتخاذ إجراء التعيين ونشره وفقا للقواعد الخاصة بكل فئة 
 .من فئات المحاسبين العموميين

المحاسبون العموميون إدارة المراكز  ىيتول:04المادة 

يتم تحديد تنظيم الوظائف . هايكلفون بة التي المحاسبي
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من  المحاسبية وفقا للقواعد الخاصة بكل هيئة عمومية 
 .من هذا المرسوم األولىفي المادة  الهيئات الواردة 

 .ديإلى محاسب عمومي وح يعهد المركز المحاسبي
يزاول المحاسب العمومي وظائفه بمقر المركز المحاسبي 

 .المعهود إليه
في نسخة )م إقامة المحاسب العمومي بمقر عمله تقديم وتستلز

 (:أصلية أو صورة مصدقة
سيزاول فيه التعيين أو التحويل إلى المركز الذي  وثيقة  -

 أو المستند الذي يحل محله ؛ مهامه
 محضر أداء اليمين ؛  - 
من  55تبرير الضمانات المنصوص عليها في المادة   - 

 0882دجمبر  80 بتاريخ صادرال 180-82المرسوم رقم 

 .محاسبين العموميينالمتضمن النظام األساسي لل

مر بالصرف أو اآلالتعيين اعتماد المحاسب لدى  وثيقةشتمل ت
 .بالصرف عدد من اآلمرين

يؤدي المحاسبون العموميون اليمين أمام محكمة :09المادة 

 .الحسابات قبل تنصيبهم

 ا أو ثانويايكون المحاسب العمومي رئيسي: 00المادة 

يقدم المحاسبون العموميون تقاريرهم مباشرة إلى محكمة 
 .الحسابات

عن ن الثانويين ة للمحاسبيعمليات المحاسبيال ةمركزتم ت
 .المحاسب الرئيسي الذي يتبعون له طريق

من الوزير المكلف بالمالية، ال  تفويضباستثناء :07المادة 

خاضعين لسلطة يجوز تعيين المفوض إال من بين الوكالء ال
 .المحاسب

عن  وماليا االمحاسب العمومي مسؤول شخصي:18 المادة

، ووضع حسابات التي يحتفظ بها القيمحفظ األموال أو 
حركتها أو نظم يو يشرف عليهاالسيولة الخارجية التي 

تحصيلها، ب إليرادات التي يتم تكليفلالتحصيل المنتظم 
فيذ النفقات المطلوبة وانتظام النفقات التي يصفونها وكذلك تن

 .منهم

 :بالمحاسبون العموميون وحدهم يكلف :00المادة 

لمبادئ والقواعد اا وضمان احترام إعدادهمسك الحسابات و -
السجالت المحاسبية على  صدقيةالمحاسبية من خالل ضمان 

وجه الخصوص واالمتثال لإلجراءات وجودة الحسابات 
 العمومية ؛

سلمها لهم اآلمرون بالصرف يات التي التكفل بأوامر اإليراد -
 ؛

تحصيل الرسوم النقدية واإليرادات المتعلقة بتنفيذ أوامر  -
 التحصيل ؛

تحصيل أوامر التحصيل والديون المقررة بموجب عقد أو  -
 ؛تنفيذيسند ملكية أو أي سند آخر 

بناء النفقات، إما بأمر من اآلمرين بالصرف، أو  صرف -
 من الدائنين، أو بمبادرة منهم ؛المقدمة  على السندات

 األخرى ؛رد على المعارضات واإلبالغات ال -

 القيم غير النشطة ؛ تسجيل -

حفظ وتأمين األموال والقيم الخاصة بالهيئات المذكورة في  -
 من هذا المرسوم أو الموكلة إليها ؛ األولىالمادة 

 ؛ والعمليات على حسابات الموجوداتالتعامل مع األموال  -

المحولة من طرف اآلمر  تبريرية  للعملياتال وثائقحفظ ال -
 .المحاسبية وثائقبالصرف وال

 الرقابة ممارسةالمحاسبين العموميين  يتولى:99المادة 

 :التالية

 :اإليرادات في مجال( 0

اإلذن بتحصيل اإليرادات بموجب الشروط المحددة لكل فئة  -
 من الهيئات العمومية ؛

التخفيضات وإلغاء والتأكد من شرعية ديون تحصيل ال -
، في حدود العناصر الموجودة تحت تحصيلأوامر ال
 تصرفهم؛

 :النفقات في مجال( 8

 ؛ من ينوب عنهه أو فوضاآلمر بالصرف أو م صفة -

 توفر االعتمادات ؛ -

 حسب طبيعتها أو غرضها ؛ لتبويبها لنفقاتا مطابقة -

يها في المادة الشروط المنصوص عل وفقالدين  صالحية -
 أدناه ؛ 80

 .المبرئة التسديد طبيعة -

 :األمالك في مجال( 3

 الحقوق واالمتيازات والرهون ؛ حفظ -

 .يضعون لها محاسبة ماديةالممتلكات التي  حفظ -

 :، تتضمن الرقابةبصالحية الدينفيما يتعلق :90المادة 

 ؛ وصحة حسابات التصفيةتبرير الخدمة المنجزة  -

 الوثائق الداعمة ؛ تقديمو للرقابة النظاميةلمسبق التدخل ا -

 ة ؛تبريريالوثائق ال عدادإ -

 .لغاءتطبيق قواعد التقادم واإل -

وفي الحاالت التي تنص القواعد الخاصة باإلضافة إلى ذلك، 
 المحاسبون العموميونبكل هيئة عمومية على ذلك يقوم 

عهدات من وجود تأشيرة المراقب المالي على الت بالتحقق
 .بالصرف مرينوأوامر الصرف الصادرة عن اآل

يقوم المحاسبون العموميون بتسليم الحسابات في :99المادة 

 .نهاية السنة المالية

محكمة  إلىعلى المحاسبين العموميين تقديم حساباتهم  لزمي
المالية المكلفة بوزارة الالحسابات بعد فحصها من قبل مصالح 

 .المحددة جالوفي اآل

تكليف قيمين على عمليات القبض أو يمكن :91دة الما

 .المحاسبين العموميين لحساب الصرف

يخول هو وكيل، بغض النظر عن انتمائه اإلداري، قيم ال
محددة بدقة، إما  راداتالمحاسب العمومي بتحصيل إي لحساب
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أو على أساس تصفية يقوم بها ،على أن  وصلعن طريق 
 .سب العموميع هذه المبالغ في حساب المحادفي

السلف هو وكيل، بغض النظر عن انتمائه اإلداري،  القيم على
محددة  تسديد مصروفاتالمحاسب العمومي  يخول لحساب

بدقة، على أساس الوسائل الموضوعة تحت تصرفه وعليه أن 
 .ها في القيود المحاسبية العموميةدمجبررات وميجمع ال

ن قيميال وتعيينإنشاء الصناديق وتسييرها  يتم تحديد شروطو
 .ن الوزير المكلف بالماليةعليها بموجب مقرر صادر ع

 هامم ةوظائف المحاسب العمومي مع أيتتعارض :94المادة 

نتج تانتخابية ذات طابع سياسي في دائرته االنتخابية، والتي 
منظمة على المستوى الوطني أو اإلقليمي أو  ها استشارةعن

 .المحلي

  العمليات: الثالث  الباب

 عمليات اإليرادات: الفصل األول

تشمل إيرادات الهيئات المشار إليها في المادة :99المادة 

رسوم واإليرادات الضرائب وال إيراداألولى من هذا المرسوم 
األخرى التي تسمح بها القوانين، واألوامر القانونية والنظم 

أو  التي تترتب على قرارات عدلية المعمول بها أو
 .معوضوكذلك تلك الناتجة عن نشاط يستدعي ، التفاقياتا

ات يرادتتم تصفية الضرائب مهما كانت طبيعتها واإل
للشروط المنصوص عليها في ا المذكورة وتحصيلها وفق
القوانين األخرى الجمارك و مدونة، والمدونة العامة للضرائب

 .والنظم األخرى انونيةوامر القواأل

ها في القوانين أو وفقا للشروط المنصوص علي:90المادة 

المدونات أو النظم الخاصة بكل فئة من فئات اإليرادات، يتم 
 .تصفية اإليرادات قبل تحصيلها

ويتم تحصيل مبلغ اإليرادات كامال دون اختزال بين 
 .اإليرادات والنفقات

الدين على المكلف، ويتم التصريح  تحديد إلىالتصفية  تهدف
إصدار سندات إيرادات  بكافة الديون التي تمت تصفيتها أو

 .بها توضح أساس التصفية

العدالة أو وثيقة تقوم من قرار  نسخةأمر التحصيل من  ألفيت
مقام السند وقرار بحسم أو سند قبض صادر عن اآلمر 
بالصرف، إال في حالة ترخيص استثنائي من الوزير المكلف 

 .بالمالية

ائي وبالنسبة لإليرادات المقبوضة عن طريق الدفع التلق
 .للمكلفين يتم تحرير سند القبض بشكل دوري بهدف ضبطه

في حالة حدوث خطأ في التصفية، يصدر اآلمر بالصرف 
 خفضلتحصيل المبلغ، حسب الحالة، من أجل زيادة أو  اأمر

يشير هذا األمر إلى . مبلغ الدين المستحق الذي تمت تصفيته
وع بالنسبة للذمم المدينة موض. س الجديد للتصفيةااألس
س التصفية اإلى أس يشير تصريح ، يتم إقرار تعديلتصريحال

 .الجديدة

العمومية  هيئاتالمبالغ المستحقة لل يتم تسديد:97المادة 

المذكورة في المادة األولى من هذا المرسوم عن طريق الدفع 
المصرفية أو  وراقأو عن طريق شيك أو عن طريق األ انقد

 موجوداتى أحد حسابات العن طريق التحويل إلأو البريدية، 

الخارجية المفتوحة باسم محاسب عمومي، عن طريق الخصم 
وسيلة أو أداة  ةأي وأالمباشر أو بطاقة االئتمان أو اإلنترنت 

 .ص عليها القانون أو النظمأو غير المادي ينللدفع المادي 

ومع ذلك، ففي الحاالت التي ينص عليها القانون يجوز 
ريبة دفع ديونهم عن طريق لألشخاص الخاضعين للض

 .إصدار قيم

ويجوز لهم أيضا، وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين 
التي تحكم الهيئات العمومية أو فئة اإليرادات المعنية، سداد 

ة أو عن طريق مكفولدينهم عن طريق إيداع السندات ال
 .ةضمونإصدار األوراق التجارية الم

 من المحاسب العمومي رفيتم إصدار مخالصة ط:98 المادة

 .عن كل عملية دفع نقدي

يتم استصدار وصل من طرف المحاسب العمومي عن كل 
 .عملية استالم لوسيلة دفع

ت أو مخالصاتأخذ اإليصاالت شكل التذاكر أو الطوابع أو ال
األشكال التي يبرر حيازتها لها وحدها دفع الحقوق إذا  كافة

شكل اإليصال فقط إذا تعلق األمر بدافعي الضرائب وتأخذ 
 .نقيميتعلق األمر بال

بالنسبة للمدفوعات النقدية يتم إصدار اإليصاالت بشكل فوري 
 .يأو عن طريق شيك مصدق أو شيك مصرف

بالنسبة لطرق الدفع األخرى، يتم إصدار اإليصال في أسرع 
 .وقت ممكن بعد إجراء الدفع

الطوابع  المكلفومع ذلك، ال يتم إصدار إيصال عندما يتلقى 
 .األخرى مقابل الدفع غير النشطةوالقيم 

 لوثيقةكما ال يتم إصدار إيصال إذا كان هناك إشعار استالم 
 .لمكلفتم إرجاعه أو تسليمه إلى ا

يتم تحديد شكل اإليصاالت وشروط إصدارها بمقرر من 
 .الوزير المكلف بالمالية

مة مع مراعاة األحكام الخاصة في المدونة العا:90المادة 

للضرائب ومدونة الجمارك، يتم إبراء ذمة المدين من دينه إذا 
في حالة وقدم إيصااًل منتظًما أو وصل استالم منتظم، 

االحتجاج بالتقادم وكان ذلك فعليا أو إذا أعاد تأكيد حقيقة 
وراق المالية أو البريدية استالم المحاسب العمومي لأل

 .الصادرة لصالح الخزينة

 تنفيذياللمحاسب العمومي الذي يحمل سندا يجوز :19المادة 

يقوم بالتحصيل قسرا للديون المستحقة على المكلف بكل  أن
 .الوسائل القانونية

باستثناء طبيعة المطالبة أو الدين المتنازع عليه أو الحاجة إلى 
اتخاذ تدابير تحفظية دون تأخير، يسبق التحصيل القسري 

 .دين بصورة وديةمحاولة تحصيل لل التنفيذية للسندات

تتم متابعة تحصيل السندات التنفيذية حتى تكتمل من قبل 
المحاسب العمومي إال في حالة صدور قرار من المحكمة 

 .المختصة
 .أوامر اإليرادات قابلة للتنفيذ

تحدد القواعد الخاصة بكل من الهيئات العمومية،  :10المادة 

شروط التي وعند االقتضاء، على كل فئة من فئات الدين، ال
يجوز في ظلها تعليق تحصيل الدين أو التخلي عنه، وتلك 
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 التي بموجبها يمكن تخفيض الدين أو التوصل إلى اتفاق
 .بشأنه

 عمليات اإلنفاق: الفصل الثاني

يجب أن تكون نفقات الهيئات العمومية مقررة في  :19المادة 

 .والنظم القانونية للقوانين واألوامر مطابقةو اتهاميزاني

يتم التعهد بالنفقات وتصفيتها، وإذا استدعت  :33 المادة 

  .الضرورة األمر بدفعها، وذلك قبل تسديدها

من نشئ به هيئة عمومية تالذي  قرارالتعهد هو ال:34 المادة

ثبت تأو  األولى من هذا المرسومفي المادة  ةمذكورالهيئات ال
 .تترتب عليه أعباءالتزاما  اعلى نفسه

ذ هذا القرار إال من طرف ممثل مؤهل عن الهيئة وال يتم اتخا
 .العمومية يتصرف بموجب سلطاته

ويجب أن يبقى التعهد في حدود رخص الميزانية وأن يظل 
خاضعا للرخص أو اإلشعارات أو التأشيرات المنصوص 

بكل فئة عليها في القوانين واألوامر القانونية والنظم الخاصة 
 .من فئات الهيئات العمومية

تهدف التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين وتحديد :35مادة ال

مبلغ النفقة، ويتم القيام بها على أساس السندات التي تثبت 
وتشمل إفادة تأدية الخدمات التي يفيد . حقوق الدائن المكتسبة

 .من خاللها اآلمر بالصرف مطابقة التعهد للتسليم أو الخدمة

 اإلداري الذي يعطي قراراألمر بالصرف هو ال:36المادة 

 .األمر بدفع دين الهيئة العمومية طبقا لنتائج التصفية

يتم تحديد صيغ إصدار سندات الدفع بموجب مقرر صادر 
 .عن الوزير المكلف بالمالية

جوز دفع بعض ي من هذا المرسوم، 00وخروجا على المادة 

مر صرف غير مسبق، ويتم أدون أمر بالصرف أو  نفقاتال
 .من الوزير المكلف بالمالية مقررهذه النفقات ب تحديد طبيعة

ترد الشروط التي يجوز بموجبها دفع نفقات معينة دون النص 

عليها في الميزانية أو اإلجراءات المعدلة الخاصة بها في 

 .ين الثاني والثالث من هذا المرسومأالجز

 :عن طريق يحدد األمر بصرف النفقات:17المادة 

 ؛ الرئيسيين اآلمرين بالصرفإما مباشرة من قبل  -

 أو من قبل اآلمرين بالصرف الثانويين -

عملية التي تبرئ بها الهيئة العمومية الدفع هو ال :38المادة 

 .ذمتها من الدين

مع مراعاة االستثناءات المنصوص عليها في القوانين أو 
قبل  أن يتم التسديداألوامر القانونية أو النظم، ال يمكن 

ن أو تنفيذ الخدمة أو القرار الفردي بمنح استحقاق الدي
 .مخصصاتالمساعدات أو ال

للقواعد الخاصة بكل فئة من فئات الهيئات  اوفقوومع ذلك، 
وكذلك للمقاولين أقساط أو سلف للعمال  ، يجوز منحموميةالع

 .والموردين ومقدمي الخدمات

تتم تسوية النفقات نقًدا أو بشيك أو تحويل مصرفي :39المادة 

ومع ذلك، قد يتم دفع نفقات معينة عن طريق . و بريديأ

أي وسيلة أو أداة للدفع تجارة أو  تسليم قيم عمومية أو سندات
 .عليها القوانين أو األوامر القانونية أو النظم تنصالمادي 

عندما يحدث وفقا  مبرئا للذمةكون تسديد النفقات ي:49المادة 

مادة السابقة إلحدى طرق الدفع المنصوص عليها في ال
 .لوكلصالح الدائن أو ممثله الم

 لصالحتحدد الحاالت التي يجوز فيها إجراء التسويات 
ن صادر عر موجب مقرأشخاص غير الدائنين الفعليين ب

 .الوزير المكلف بالمالية

أي اعتراضات أو بالغات أخرى تهدف إلى إيقاف :40المادة 

 .لنفقةباكلف المحاسب العمومي الم إلىالدفع يجب تقديمها 

مخالفات، خالل إجراء الرقابة مالحظة  عند:49المادة 

، من هذا المرسوم (8الفقرة ) 81المنصوص عليها في المادة 

وإبالغ اآلمر  دفعون بتعليق اليممويقوم المحاسبون الع
 .بالصرف

يتم تعليق المدفوعات أيضا عندما يكون المحاسبون 
دات المذكورة في المادة فاالعموميون قادرين على إثبات أن اإل

 .تتطابق مع الحقيقةال من هذا المرسوم  01

من بشكل كتابي الدفع  يجوز لآلمر بالصرف أن يطلب
 .يالمحاسب العموم

، يتم دفععندما يرفض دائن لهيئة عمومية استالم ال:41 المادة

وتقوم هذه . ماناتلدى صندوق اإليداع واأل دفعإيداع ذلك ال
 .ببراءة ذمة العملية مقام إيصال

يعاد دفع أدناه،  00في المادة  المحددالتقادم  أجلفي نهاية 

 .قيمة اإليداع والفوائد إن وجدت إلى الهيئة العمومية المعنية

الديون غير  موجبهاب تتقادم الشروط التييتم تحديد :44المادة 

األولى من المادة  الواردة فيالعمومية المسددة لصالح الهيئات 
 :كما يلي مهذا المرسو

الهيئات العمومية المذكورة  يدائن تسقط المطالبة بحقوق
دجمبر من السنة الرابعة التي  31اعتبارا من  ةنهائي صورةب

 .تلي الحدث المسبب

 .من تاريخ رفع دعوى اإللغاء مماثلة ابتداءتبدأ فترة جديدة 

يعتبر نشاطا موقفا لسقوط الدين أي إجراء يستند إلى التعهد 
 .لحصول على دفع الدين المخصصوبهدف ا

ال يمكن االحتجاج على الدائنين بأجل السقوط في أربع 
 .سنوات إذا كان الخطأ يعود إلى الهيئة العمومية

رفع سقوط الدين عن الوزير المكلف بالمالية بصالحية  يخول
مفصل  تبريروذلك عن طريق قرار يتخذ على أساس  الدائن

 .المحاسب العمومي من اآلمر بالصرف وبعد استشارة

يمكن للمحاسب العمومي ممارسة الرقابة المحددة :49المادة 

من هذا المرسوم بطريقة  80والمادة  8الفقرة  81في المادة 

 .انتقائية وتسلسلية

شدة ودورية ونطاق الضوابط الخاصة كما يمكن له تكييف 
بهذه الرقابة من حيث خصائص العمليات التي تدخل في 

للمخاطر المتعلقة بهذه  ديرهتقمع بالصرف  اختصاص اآلمر
 .العمليات وأنظمة الرقابة الداخلية القائمة
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الرقابة الموضوعة وفقا  يجب على المحاسب التقيد بخطة
 .الوزير المكلف بالماليةمحددة بمقرر صادر عن  لقواعد

 عمليات الخزينة: الفصل الثالث

التي تتم نقدا عتبر عمليات خزينة، جميع العمليات ت:46المادة 

أو بقيم منقولة أو على حسابات اإليداع والحسابات الجارية، 
والعمليات التي تهم حسابات الديون إال في حالة استثناءات 

 .خاصة بكل فئة من الهيئات العمومية

يتم تنفيذ عمليات الخزينة من قبل المحاسبين :47المادة 

صرف أو بناء بال ينالعموميين إما تلقائًيا أو بأمر من اآلمر
 .على طلب من األشخاص المؤهلين

يتم وصف عمليات الخزينة بطبيعتها بالكامل :48المادة 

المصروفات  قييديتم تو ،بينها اختزال فيماوبدون 
الناتجة عن تنفيذ عمليات الخزينة على  موجوداتوال
 .المالية والمحاسبية ذات الصلةحسابات ال

ومية لدى الخزينة أو لدى تودع أموال الهيئات العم:49المادة 

المؤسسات المالية وفقا للشروط المحددة لكل فئة من الهيئات 
 .العمومية

 .يتوفر المركز المحاسبي على صندوق واحد:99المادة 

كما يمكن له أن يتوفر على حساب جاري بريدي وحساب 
جاري واحد، وإذا دعت الضرورة حساب واحد أو عدة 

 .حسابات إيداع

 عمليات أخرى: الفصل الرابع

غير المحددة في الفصلين األول  تتعلق العمليات:90المادة 

يتم والقيم التي  ،الهيئات العمومية متلكاتوالثالث أعاله بم
 .إصدارها والمواد والقيم التي تعود ملكيتها للغير

يتم تحديد طرق التكفل بالممتلكات والقيم وفق قواعد خاصة 
 عموميةمن الهيئات ال ئاتفبكل فئة من 

مبررات اإليرادات والمصروفات : الفصل الخامس
 والمعامالت النقدية

يجب دعم العمليات المشار إليها في الفصول :52 المادة

مدونة المنصوص عليها في  تبريريةالسابقة بالمستندات ال
 .التي يحددها الوزير المكلف بالمالية الوثائق التبريرية

كورة أعاله لعملية في حالة عدم النص على الشروط المذ
 تبريريةعلى اآلمر بالصرف تقديم مستندات  جباإلنفاق، ي

تمكن المحاسب العمومي من إجراء عمليات الرقابة 
من هذا  80و( 8الفقرة ) 81المنصوص عليها في المادتين 

 .المرسوم

التي ال  وجوداتة للنفقات والمتبريرييتم تحديد قائمة الوثائق ال
انية بمقرر صادر عن الوزير المكلف فضي إلى تنفيذ الميزت

 .بالمالية

 تبريريةيجوز إنشاء المستندات والوثائق ال:91المادة 

ورقية وفقا  غيرواالحتفاظ بها ونقلها في صورة ورقية أو 
فضل إصدار ي. للشروط التي يحددها الوزير المكلف بالمالية

 .الوثائق التبريرية في شكل غير ورقي

المحاسبين العموميين والوثائق حسابات تقدم 94المادة 

التبريرية للعمليات والمستندات المحاسبية المنصوص عليها 

من القانون النظامي  00و 01و 8و 7، الفقرات 00في المادة 

المتعلق  8102أكتوبر  8الصادر بتاريخ  8102-138

 .الحسابات للبت فيمحكمة الحسابات  إلىبقوانين المالية 

ال يمكن إتالفها سواء ف، بهذه الوثائق عندما يحتفظ المحاسبون
قبل الحكم على الحسابات، أو قبل نهاية فترة التقادم المطبقة 

 .عمليةعلى ال

ت حدد فترة التقادم المنطبقة على كل فئة من فئات العمليات في 
دجمبر من السنة الخامسة التالية للسنة التي أصدر فيها  30

عندما ال يكون ملزماً  المحاسب حساباته لقاضي الحسابات، أو
 .بذلك التعهد، الذي قدم خالله دليال على عملياته

ال يمكن أن يتم اإلجراء األول المتمثل في تفعيل مسؤولية 
 .المحاسب العمومي بعد فترة التقادم هذه

عندما ال يتم اإلخطار بأي تهمة في هذه الفترة، يتم إخالء 
ق بتسيير السنة مسؤولية المحاسب العمومي المعني فيما يتعل

وفي حالة ترك المحاسب لوظيفته خالل هذه السنة . المعنية
ولم يتم توجيه أية تهم حالية أو سابقة تتعلق بفترة تسييره يتم 

 .إخالء مسؤوليته

 المحاسبة: الرابعالباب 

 المحاسبة العمومية: الفصل األول

المحاسبة العمومية هي نظام لتنظيم المعلومات :99المادة 

 :ية يسمح بما يليالمال

تصنيف وتسجيل ومراقبة بيانات عمليات الميزانية  -
 حسابات الهيئات العمومية عدادوالمحاسبة والخزينة من أجل إ

 ؛األولى من هذا المرسومفي المادة  الواردة

العمومية بما يعكس الصورة  هيئاتإعداد البيانات المالية لل -
 ؛ يجةب النتوحسا ةالمالي يةالحقيقية لألصول والوضع

أو الخدمات المختلفة  نشاطاتالمساهمة في حساب تكاليف ال -

 للهيئات العمومية ؛

 .دمج العمليات في المحاسبة الوطنية -

القواعد المحاسبية المطبقة على كل فئة  تحديديتم :90المادة 

من هذا  األولىمن فئات الهيئات العمومية المذكورة في المادة 

 .الوزير المكلف بالمالية عنصادر  مقرربالمرسوم 

تتضمن المحاسبة العمومية محاسبة الميزانية :97المادة 

 .لإليرادات والنفقات ومحاسبة عامة لجميع عملياتها

باإلضافة إلى ذلك، يجوز للهيئات العمومية المذكورة في 

تنفيذ محاسبة لتحليل تكاليف  األولى من هذا المرسومالمادة 

 .والخدمات نشطةاأل

األولى من هذا المرسوم بمسك الهيئات العامة في المادة  قومت
وفقا للشروط محاسبة مادية تسمح بتسجيل القيم غير النشطة 

 .التي تحددها القوانين والنظم

 المحاسبة العامة: الفصل الثاني

الحقوق  معاينةتقوم المحاسبة العامة على مبدأ :98دة االم

ل السنة المالية التي خال عملياتال يتم اعتبار. لتزاماتواال
 .قبضتجري فيها، بغض النظر عن تاريخ الدفع أو ال
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العامة عن تلك  محاسبةالقواعد المطبقة على ال ال تختلف
الهيئات  نشاطاتخصوصيات  إال فيت لشركاعلى ا المطبقة

 .األولى من هذا المرسومالعامة المذكورة في المادة 

سنة المالية التي يتم مسك المحاسبة على أساس ال:90المادة 

 .تمتد لسنة مدنية

اإليرادات والنفقات  عملياتتشمل المحاسبة لمدة عام جميع 
 .المرتبطة بالسنة المالية التي تتعلق بها

دجمبر من  30يناير إلى  0من  عمليات الخزينةويشمل أيضا 

 .سنة تسليم الحسابات

 تقدم حسابات الهيئات العمومية المشار إليها في :09المادة 

إلى محكمة الحسابات خالل  األولى من هذا المرسومالمادة 
 .الزمنية المنصوص عليها في القوانين والنظم جالاآل

في حالة التأخير، قد يتم فرض غرامات على المحاسبين 
عجز يمكن أن في حالة . العموميين من قبل محكمة الحسابات

عادة قيما فعليا يعهد إليه بإ المكلف بالماليةيكلف الوزير 
 .الحسابات

 محاسبة الميزانية: الفصل الثالث

 :ب الميزانية محاسبةتعني :00المادة 
اإليرادات التي يتم اعتبارها برسم السنة المالية التي يتم فيها  -

 .قبضها من طرف محاسب عمومي
النفقات التي يتم اعتبارها برسم السنة المالية التي يقوم فيها  -

على أوامر الدفع أو الحواالت، المحاسب المكلف بالتأشير 
ويتم صرفها من خالل اعتمادات تلك السنة بغض النظر عن 

 .تاريخ الدين
 المحاسبة التحليلية: الفصل الرابع

تسعى إدارة المالية العامة من بين أمور أخرى، :09المادة 

إلى تحقيق أهداف االقتصاد والكفاءة، من خالل ضمان 
نتاج عالية الجودة، الحصول على أفضل سعر لعوامل إ

 اتخدمالالتحكم في تكاليف إنتاج  ضمان وكذلك من خالل
 .العامة

 :وتهدف إلى
إظهار عناصر حساب تكلفة الخدمات المقدمة أو سعر تكلفة  -

 البضائع والمنتجات المصنعة ؛
 .السماح بالتحكم في أداء الخدمات -

اسبة فهي تتأسس على بيانات المح. المحاسبة التحليلية مستقلة
أهداف بناًء على طبيعة الهيئات العمومية، يتم تحديد . العامة

تنظيمها من قبل الوزير المكلف المحاسبة التحليلية وطرق 
 .بالمالية

 القيم غير النشطة محاسبة: الفصل الخامس

يقوم المحاسب العمومي بمسك محاسبة القيم غير :01المادة 

ات النشطة والتي تسمح برصد المدخالت والمخرج
والمخزون والسندات واإليصاالت والطوابع المخصصة 

 .للنشر والبيع
 المحاسبة المادية: الفصل السادس

وصف إلى المحاسبة الخاصة للمواد  تهدف:04المادة 

الموجودات وحركات مخزون السلع والمستلزمات والنفايات 
والمواد الخام والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات النهائية 

 .التغليفوالتعبئة و
 ةالرقاب :الخامس الباب 

تمارس الرقابة على تسيير اآلمرين بالصرف :65المادة 

 .تسيير المحاسبين العموميينكذلك على و

تخضع عمليات تنفيذ ميزانية الدولة لرقابة إدارية وقضائية 
 .وبرلمانية
يجب ضمان مراقبة تسيير اآلمرين بالصرف، :66المادة 

في المادة  مذكورة هيئة عموميةكل خاصة بوفقا للقواعد ال
ة المؤهلة، لمداول، من قبل الهيئات ااألولى من هذا المرسوم

 .لماليةالمكلف باوأسالك ولجان الرقابة المختصة والوزير 
تتم رقابة تسيير المحاسبين العموميين وفقا للقواعد :07المادة 

الخاصة بكل فئة من فئات المحاسبين، بواسطة الوزير 
مالية والرؤساء الهرميين والهيئات الرقابية المكلف بال

 .المختصة
الرقابة تشمل الرقابة اإلدارية التسلسل الهرمي و:08المادة 

 رقابة الالحقةالمصاحبة والوالرقابة ة، سابقوالرقابة ال ةالداخلي
 .الداخلي تدقيقوكذلك ال

وتمارسه األجهزة والهيئات الرقابية المنصوص عليها في 
 بها النظم المعمول

في المادتين  الواردةيمارس الوزير المكلف بالمالية الرقابة 

من خالل المفتشية العامة للمالية وغيرها من  67و 66

الهيئات أو الوكالء المعتمدين لهذا الغرض من خالل 

 .ذات الصلةالنصوص 

تمارس محكمة الحسابات صالحياتها وفقا لقواعد :00المادة 

 رقابتهاوتمارس . بها االختصاص واإلجراءات الخاصة
 .القضائية على جميع حسابات الهيئات العمومية

 .تبت محكمة الحسابات في حسابات المحاسبين الرئيسيين

محكمة الحسابات بعد فحصها من قبل  إلىالحسابات  تقديميتم 

اآلجال القانونية الشؤون المالية وفي كلفة بالمصالح الم

 .المحددة

بشأن جودة وصدق الحساب  تصدر محكمة الحسابات رأياً 

العام للدولة وكذلك بشأن مطابقة الميزانية المعتمدة مع 

 .لميزانية المنفذةا

 اإلدا ة المالية والمحاسبية للدولة: الجزء الثاني
 تنظيم تسيير الميزانية والمحاسبة : األولالباب 

 الميزانية تسييرإاطا  : الفصل األول

 :ىعل قوانين الماليةتعمل : 79المادة 
 عرض إيرادات ميزانية الدولة حسب نوع اإليرادات ؛ -
الخاصة سابات الحاإلنفاق للميزانية العامة و وفتحديد سق -

 ؛ملحقةة والميزانيات الساهموصناديق الم للخزينة
مبلغ اعتمادات كل وزارة  تحديد بالنسبة للميزانية العامة -

ن وكل مؤسسة من مؤسسات الدولة الخاضعة لنظام القانو
 النظامي المتعلق بقوانين المالية ؛

للخزينة حسابات الخاصة الإيرادات ونفقات  حديدت -
 ة ؛ملحقوالميزانيات ال ساهمةوصناديق الم

 ؛ةتحديد سقف كل قرض وسلف -
ضمانات الدولة لصالح المؤسسات و كفاالت تحديد سقف -
 ة ؛موميالع
 .تحديد سقف تصاريح العمل بأجر -

وحسب أو الهيئة ت الميزانية حسب الوزارة يعد توفير اعتمادا
 .معدلطوال العام ما لم يتدخل قانون مالي  االبرنامج ساري

من  8خالل الفترة االنتقالية المحددة في النقطة :71المادة 

الصادر  المتعلق بقوانين المالية من القانون النظامي 72المادة 

 بواب، يتم تصنيف االعتمادات أل8102أكتوبر  8في 

 .الميزانية وتخصيصها حسب الفصل والمادة
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أو الهيئات تنفيذه، يتم توفير االعتمادات للوزارات ضمان لو
 .حسب البرنامج وحسب الميزانية الجزئية

البرنامج عبارة عن مجموعة متماسكة من اإلجراءات تمثل 
األجل وتندرج تحت سياسة عامة محددة من منظور متوسط 

 .نفس الوزارة أو المؤسسة

أو  تجميع كل أو جزء من اعتمادات إدارة للبرنامج  يمكن
أو  مجموعة من المديريات أو المصالح التابعة لنفس الوزارة

 .المؤسسة

الميزانية التشغيلية للبرنامج، وفقا لمعايير  وقد يقتصر على
 .وظيفية أو جغرافية

دة تتكون الميزانية التشغيلية للبرنامج من وحدة تشغيلية واح
أو أكثر تتوزع االعتمادات فيما بينها وعلى مستوى تنفيذها، 

 .تراخيص االستخداموعند االقتضاء، تستهلك 

تشمل بعض األعباء  يمكن إنشاء برامج دعم:79المادة 

 .البرامج مختلفلتحقيق المشتركة 

تصف البرامج األهداف المحددة وفقا ألهداف :71المادة 

توقعة التي تقاس من خالل المصلحة العامة، والنتائج الم
 تعدهالمؤشرات المقدمة في مشروع األداء السنوي الذي 

 .الوزارة أو المؤسسة المعنية

يتم تخصيص اعتمادات الميزانية للنفقات التي ال يمكن أن 
أهداف للسياسات العمومية ومؤشرات األداء في شكل  تحدد

 .مخصصات للميزانية

ر االعتمادات المنصوص تحقيق الرقابة على توفل:74المادة 

، يتم تقييم من هذا المرسوم( 8الفقرة ) 81عليها في المادة 

على مستوى البرنامج الذي يحمل نفس  لسيولةا مدى توفر
 .الباب أو الميزانية التشغيلية للبرنامج أو الوحدة التشغيلية

يتم حصر االعتمادات المالية لنفقات العمال ويتم تقديرها على 
 .أو البرنامجمستوى الباب 

يخضع كل برنامج لبرمجة تهدف إلى توقع :79المادة 

االعتمادات واالستخدامات الضرورية للنشاط المتوقع 
 .للمصالح

البرمجة لمدة ثالث سنوات ويصاحبها توقعات عن تتم 
يتم تقسيمها إلى ميزانيات . اإلجراءات الرئيسية لتسيير السنة
 .أثناء التسيير البرامج التشغيلية ويتم اإلبالغ عنها

يتعين على البرمجة وتنفيذها أن تدعم استقرار المالية العامة 
وأن تستجيب اللتزامات الدولة بشأن التوازنات المالية 

 .والميزانوية
البرمجة المالية بموجب مرسوم  طرقصيغ ويتم تحديد 
 .مجلس الوزراءصادر عن 

لوزير قانون المالية يباشر مقرر من ا فور إصدار:70المادة 

وفق مدونة اعتمادات الميزانية توزيع  المكلف بالمالية
 .للميزانية معتمدة بهذا الشأن

يحدد هذا المقرر أيضا سقوف االستخدامات المسموح بها لكل 
 .وزارة

بالنسبة لكل وزارة، تعرض وثيقة التوزيع األولي 
، حسب البرنامج، التوزيع بين ستخداماتللمخصصات واال
ات المفتوحة، ومقدار عتمادالبرنامج، واالميزانيات تشغيل 

المتوقعة خالل العام، وكذلك عند  المخصصات األخرى

سقف االستخدامات المسموح بها بين  االقتضاء توزيع
 .البرامج

 .التحويالت بين المواد من نفس الجزء مسموحة:77المادة 

 قدمبمشروع التحويل، ي طالعفعالية اال مدى من أجل ضمان
مالحظاته على القدرة على تحمل التدفقات  ماليالمراقب ال
 .المخطط لها

من المبلغ % 05إن حساب الحد األقصى البالغ :78المادة 

، ال يأخذ حددم بابالسنوي التراكمي لالعتمادات المخصصة ل
في االعتبار التحويالت بين المواد في نفس الجزء من 

 .البرنامج

 .ألجزاء والبرامجويقتصر على مراعاة التحويالت فقط بين ا

بالنسبة للتحويالت بين أجزاء البرنامج، يبرر :70المادة 

 .اآلمر بالصرف مشروع التحويل

 وذلك فيالتحويل  مدى تحملالمراقب المالي رأيه بشأن يبدي 
 .غضون أربعة أيام

في حالة وجود رأي سلبي، يجب أن يقدم اآلمر بالصرف 
 .أسباًبا لقراره تجاهل التحويل

نفس  فييقتصر نقل االعتمادات بين البرامج :89المادة 

من القانون النظامي  58الباب، المنصوص عليها في المادة 

المتعلق بقوانين  8102أكتوبر  8بتاريخ  138-8102رقم 

من مخصصات الوزارة المعنية، %  01المالية، على 

 .لتلك السنةالمصادق عليها في قانون المالية 

في االعتبار التحويالت التي تتم ال يأخذ حساب هذا السقف 
من القانون  83حتياطي المنصوص عليه في المادة االمن 

 .النظامي

المنصوص عليه  السلفةال يجوز استخدام مرسوم :80 المادة

 8بتاريخ  138-8102من القانون النظامي رقم  55في المادة 
المتعلق بقوانين المالية، إال بعد استنفاد  8102أكتوبر 

المعنية،  بوابت إعادة التوزيع داخل البرامج واألإمكانيا
من  83وكذلك استخدام االحتياطي المنصوص عليه في المادة 

 .هذا القانون النظامي

 .بإلغاء أرصدة بنفس المبلغ مرسوم السلفةال يقترن استخدام 

 خالل سويةرصيد الميزانية الناتج عن ذلك للت تراجعيخضع 
اق مشروع قانون الميزانية يوًما في سي 31فترة أقصاها 

 .من القانون النظامي المذكور 55المعدل وفقا ألحكام المادة 

 0يتم توفير اعتمادات لآلمرين بالصرف بحلول :89المادة 
 .كحد أقصى فبراير

 .دجمبر 05 بآخر موعد لألمر بالصرف ويحدد 

تجميد األرصدة المنصوص عليها في المادة يمكن :81المادة 

أكتوبر  8بتاريخ  138-8102ن النظامي رقم من القانو 58

المتعلق بقوانين المالية فقط في حالة تدهور الوضع  8102

 .االقتصادي وفي سياق إعداد قانون المالية المعدل

 رصيداحترام على ضمان الوزير المكلف بالمالية  سهري
 .الميزانية
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من القانون  53و 58و 85تطبيقا ألحكام المواد :84المادة 

المتعلق  8102أكتوبر  8بتاريخ  138-8102امي رقم النظ

الملحة وغير  يةنفقات االستعجالالبقوانين المالية تمكن تغطية 
 :المتوقعة من خالل عدة إجراءات

اللجوء إلى حركة االعتمادات المقررة في المادتين  -
 مع العلممن القانون النظامي المذكور  58و 85

على منع  لتحايليسمح باأن تحويل االعتمادات ال ب
اتب من خالل اقتطاع من ورفع اعتمادات كتلة الر

أجزاء البرنامج نفسه األخرى أو من برامج أخرى 
 من نفس الباب؛

اللجوء، في حالة االستعجال المبرر، إلى تحويل  -
من القانون  83من مخصصات االحتياط بالمادة 

النظامي المذكور عن طريق مقرر من الوزير 
لصالح األبواب أو الفصول أو  المكلف بالمالية

 قييدوال يمكن ت. البرامج التي تظهر الحاجة لديها
 . أي نفقة على هذه المخصصات مباشرة

من  55المادة سلفة الوارد في اللجوء لمرسوم ال -

مكن بعد استنفاد ا يالقانون النظامي المذكور وهو م
إمكانية الحاالت المشار إليها في النقطتين 

 . السابقتين

اعتمادات من الجزء  لمبادلةيجب تبرير أي طلب :89مادة ال

مسبق من الوزير المكلف  شعارويخضع إلنفقات العمال، : 
 .مثلهن يبالمالية أو م

االعتمادات إلى تغطية  مبادلةيجب أن يسعى أي طلب ل
النفقات األساسية على جزء آخر ويكون ذلك رهنا بعدم وجود 

ي البرامج األخرى ف 0حاجة إلى اعتمادات في الجزء 

ال يمكن تنفيذ هذا االستبدال إال في الربع األخير من . للوزارة
 .العام

األجور يتطلب توجيه ومتابعة الحد األقصى لكتلة :80المادة 

 طرفوضع ميزانية وبرمجة صارمة من  واالستخدامات
 .الوزارات والمؤسسات

 :ما يلي تتضمن ملفات المتابعة

 توى التنظيمي ؛حسب المس لعمالتوزيع ا -

 ؛ نظام األساسيحسب ال عمالتوزيع ال -

 .اتحسب الفئ العمالتوزيع  -

حسب الوزارة المنصوص  لوائح العمالتتضمن :87المادة 

من القانون النظامي رقم  08من المادة  00عليها في الفقرة 

المتعلق بقوانين المالية،  8102أكتوبر  8بتاريخ  8102-138

أو الفصل بما . اب وحسب البرنامجعدد الوظائف حسب الب
 .يعادل عمل دوام كامل

سيتم تضمين عرض مفصل لما يعادل دوام كامل في مشروع 
 .األداء السنوي لكل برنامج
المناسب للميزانية خالل السنة  تسييرمن أجل المساهمة في ال

لترخيص البرلماني، تقدم وثيقة احترام االمالية ولضمان 
مج أو فصل، التوقعات الشهرية تسيير متوقع، لكل برنا

للتدفقات الداخلة والخارجة للموظفين وتوقعات االستهالك 
وتوقعات نفقات الموظفين  لتراخيص االستخداماتالشهري 

 .بما في ذلك تأثير التدابير القانونية

، ومحددة حسب تكون سقوف االستخدامات سنوية:88المادة 

بير عنها بما يعادل الوزارة، موزعة حسب البرنامج، ويتم التع
 .دواما كامال

 .على مدار العام ستخداماتيتم تقييم التعهد بسقوف االو

وال . يتم تقسيم السقوف حسب الميزانية التشغيلية للبرنامجكما 
مخصصات ما يعادل عمل دوام كامل في الميزانيات  تخضع

ي التشغيلية للبرنامج وعمليات إعادة التوزيع المحتملة أل
 .ميجراء تنظيإ

يمثل سقف االستخدام ترخيصا من قانون المالية كما هو 
نفقات : 0الحال بالنسبة للحد األقصى لالعتمادات في الجزء 

 .العمال، حسب البرنامج

من  80ال يمكن لتحويالت االستخدامات الواردة في المادة 

القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية أن تقود إلى رفع 
الستخدامات الوزارات المحدد من طرف  السقف المسموح به

 .البرلمان

يضمن احترام هذه القواعد مراجعة استهالك االستخدامات 
 .المقدمة كل عام في تقارير األداء السنوي

من القانون النظامي رقم  35تطبيقا ألحكام المادة :80المادة  

المتعلق بقوانين المالية،  8102أكتوبر  8بتاريخ  8102-138

الدولة في رأس مال الشركات والمؤسسات  همةمسافإن 
 :5شكل نفقات استثمار ينبغي تحميلها على الجزء تالمعنية 

 .نفقات االستثمار للبرنامج المعني

فمخصصات رأس المال في المؤسسات الوطنية أو المنظمات 
رأس المال أو التي قد يترتب عليها حق للدولة في الدولية، 

هي نفقات رأسمالية يئة الدولية، صافي أصول المؤسسة أو اله
 .يسمح بها قانون المالية

يتم تسيير هذه المساهمات من طرف الوزير المكلف بالمالية 
 .من خالل حساب مساهمات

البضائع المزمع االحتفاظ  ال يتم احتساب مقتنيات:09المادة 

التي تقل قيمة الوحدة فيها وبها بشكل دائم في أصول الدولة، 
ويتم  محدد بأمر من الوزير المكلف بالمالية،عن المبلغ ال

السلع  ياتقتنم نفقات: 8تحميلها على نفقات الميزانية للجزء 

 .والخدمات
 دفعةالتعهد  عتمادلكل عملية استثمار، يغطي ا:00المادة 

. دون إضافةن مكونة من وحدة فردية تشكل كاًل متماسًكا وم
الوظيفية  دفعاتللتسهيل التسيير المتعدد السنوات المالية ل

يتم وضع إجراءات لتجميد اعتمادات المتعددة السنوات، 
 .التعهد

توقيف اعتمادات التعهد هو اإلجراء الذي يحتفظ بموجبه 
اآلمر بالصرف بمبلغ من رصيد التعهد قبل استهالكه، 

 .ويجعل مخصصات التعهد هذه غير متاحة لعملية أخرى

لقانون النظامي رقم من ا 56وفقا ألحكام المادة :09المادة 

، المتعلق بقوانين 8102أكتوبر  8بتاريخ  8102-138

يترتب على االعتمادات المفتوحة برسم سنة معينة المالية، ال 
 .أي حق بالنسبة للسنوات التالية

ومع ذلك، فإن ترحيل مخصصات الدفع غير المستهلكة 
م ة والتي تتم تغطيتها بمدفوعات، يتنجزالمقابلة للتعهدات الم

بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناًء على تقرير 
 .الوزير المكلف بالمالية
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من  88وفقا ألحكام الفقرة األخيرة من المادة :01المادة 

 8102أكتوبر  8بتاريخ  138-8102القانون النظامي 

المتعلق بقوانين المالية، بالنسبة لعمليات االستثمار بالشراكة 
، فيما يتعلق تعهداعتمادات مع القطاع الخاص، تفتح 

 للمدفوعات العموميةبالشراكات بين القطاعين العام والخاص 
السلع المتعلقين بمقتنيات  من الميزانية  5و 8، في الجزء 

 .يةنفقات االستثمارالو ،والخدمات

 تسيير الميزانية المتدخلون في: الفصل الثاني

مكلفة ال اتتكلف المصالح المختصة بالوزار:04المادة 

بتسيير الميزانية والبرمجة بتنسيق الميزانية وتحضيرها 
ومتابعتها وخصوصا تحضير إطار النفقات على المدى 

ي واالستراتيجيات القطاعية بالتعاون مع وزارالمتوسط ال
 .مسؤولي البرامج

يتم تعيين مسؤول برنامج لكل برنامج طبقا : 09المادة 

دات التي يتم وضعها للقوانين المعمول بها، وذلك لالعتما
 .تحت تصرفه

 :إعدادويقوم مسؤول البرنامج بـ

 المشروع السنوي لألداء -

 التوجيهات االستراتيجية للبرنامج -

 أهداف البرنامج -

 تبرير االعتمادات -

 المطلوبة ستخداماتتبرير اال

 التقرير السنوي لألداء -

الميزانيات التشغيلية للبرنامج  حدودويحدد مسوؤل البرنامج 
 .دات التشغيليةوالوح

يعين مسؤول لكل ميزانية تشغيلية في البرنامج :00المادة 

يتم وضع اعتمادات الميزانية طبقا للقوانين المعمول بها و
 .التشغيلية تحت تصرفه

في إطار حوار األداء وباقتراحات من مسؤولي :07المادة 

 :الميزانية التشغيلية للبرنامج، يحدد مسؤول البرنامج

نوية على مستوى الميزانية التشغيلية البرمجة الس -
 للبرنامج

توزيع أهداف األداء على مستوى الميزانية  -
 التشغيلية للبرنامج

االعتمادات، وعند االقتضاء، تراخيص  -
 .للميزانية التشغيلية للبرنامج ستخداماتاال

يوزع مسوؤل الميزانية التشغيلية للبرنامج :08المادة 

للبرنامج بين الوحدات التشغيلية  اعتمادات الميزانية التشغيلية
تحت  ستخداماتويضع االعتمادات، وعند االقتضاء، يضع اال

ويشعر مسؤول البرنامج بتنفيذ الميزانية . تصرف مسؤوليها
 .التشغيلية للبرنامج وكذلك النتائج المتحصل عليها

ينفذ مسؤول الوحدة التشغيلية إيرادات الوحدة ونفقاتها 
 .ية التشغيلية للبرنامج على تسييرهويطلع مسؤول الميزان

تمتع بالشخصية تكل هيئة  مشغل للدولةيصنف 
ساهم في تنفيذ سياسة عمومية تحددها الدولة تاالعتبارية 

. مباشرةال وتخضع لرقابتهاوغالب تمويلها من الدولة 
لبي تال  هيئةللدولة أي  مشغلكما يمكن أن يصنف ك

 االسابقة، إال أنه المعايير المذكورة في الفقرة إجماال
 .مهمة للدولة تشترك معها في قضايا

بمقرر من الوزارة الوصية  لمشغلينويتم إصدار قائمة با
على أساس معايير القرب بالنسبة للميزانية واألهمية 
بالنسبة للسياسات العمومية للدولة، بعد رأي مطابق من 

 .المديرية العامة للميزانية

 رفن بالصواآلمر: الفصل الثالث

 الوزراء ومسؤولو المؤسسات الخاضعة لنظام:00المادة 

 8102أكتوبر  8بتاريخ  138-8102القانون النظامي 

المتعلق بقوانين المالية، يعتبرون آمرين بالصرف رئيسيين 

 .لكافة االعتمادات المسجلة في ميزانيتهم

 وحيدويكون الوزير المكلف بالمالية اآلمر بالصرف ال
اآلمر بالصرف  كما أنه. زانية األخرىفي اعتمادات المي

ته أو سلطاإليرادات الدولة ويمكنه تخويل كل  وحيدال
 .جزء منها

يتدخل اآلمرون بالصرف الثانويون بموجب :099المادة 

تفويض اعتماد من اآلمرين بالصرف الرئيسيين في إطار 
 سلطاتكل هذه ال فويضت مويمكنه. وظيفية أو ترابية سلطات

 .أو جزء منها

مر اآلصفة بالوالة ورؤساء البعثات الدبلوماسية  يتمتع
 .للدولة ثانويالبالصرف 

يعهد إلى نفس آلمر بالصرف أن ليمكن :090المادة 

المسؤول بتنفيذ بعض أو كل العمليات المتعلقة بتسجيل 
اإليرادات والنفقات، وإذا لزم األمر إدخالها في نظام 

 .المعلومات الموضوع تحت تصرفه

هذا المسؤول لحساب اآلمر بالصرف وتحت  ويتدخل
 .مسؤوليته

 العمومية ونبسحامال: الرابعالفصل 

 :يتمتع بصفة محاسب عمومي للدولة:099المادة 

 الخازن العام -

 مركزمالمحاسب ال -

أو عند االقتضاء، المراقبون /محاسبو الوزارات و -
الماليون ومحاسبو الوزارات المحددين بأحكام 

 .تنظيمية خاصة

الوكالة العامة للدفع، : ددون بالمراكز التاليةالمس -
وكالة النفقات غير الممركزة للدولة، وكالة المراكز 

 .المحاسبية الديبلوماسية والقنصلية

ت والميزانيات الملحقة همامحاسبو أموال المسا -
ترتيبات ومحاسبو الحسابات الخاصة المحددة ب

 .خاصة تنظيمية

ة يكزالمرلح الشبكة المحاسبين العموميين للمصا -
 العامة للخزينة والمحاسبة العمومية مديريةلل

 .شبكة محاسبي المديرية العامة للضرائب -
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في إطار تأدية  حاسب الرئيسي للدولةميمكن لل:091المادة 

 .مهامه أن يتوفر على شبكة محاسبين ثانويين للدولة

 عدادالمحاسبون العموميون بمسك وإيكلف :094المادة 

والسهر على احترام المبادئ والقواعد  حسابات الدولة
المحاسبية وذلك بالتأكد من سالمة القيود المحاسبية واحترام 

 .اإلجراءات وجودة الحسابات العمومية
يجب أن تكون حسابات الدولة منتظمة وسليمة وتعطي صورة 

 .صحيحة لتنفيذ الميزانية وتطور أصولها ووضعيتها المالية

ابات، يتأكد المحاسب العمومي، وفي سبيل ضمان جودة الحس
اختصاصات اآلمرين بالصرف، من خالل المساس بدون 

التي يمارسها من جودة الرقابة الداخلية المحاسبية  رقابةال
ويبلغ اآلمر . احترام المبادئ والقواعد المذكورة آنفاو

بالصرف بكل االختالالت التي يالحظها في إطار الرقابة 
ويمكن أيضا، وبمبادرة منه، . يتهاالتي يقوم بها وذلك لتسو

في ظل الشروط التي تحددها  اتعمليالتسجيل أو تصحيح 
 .القوانين والنظم

العمليات  بمركزة المحاسبون الرئيسيون يقوم:099المادة 

التي أجريت لحساب الدولة من طرف المحاسبين العموميين 
ويتبعون للمديرية . اآلخرين والمسيرين ومراسلي الخزينة

 .امة للخزينة والمحاسبة العموميةالع

 :يقوم الخازن العام بـ:090المادة 

 مركزهل التابعة بعمليات اإليرادات والنفقات -

مركزة نتائج عمليات خزينة الدولة مع البنك  -
المركزي وحسابات البريد الجارية والبنوك األولية 

 .الوطنية والدولية هيئاتوال

ررات من الوزير طبقا للشروط المحددة بمق:097المادة 

 :المكلف بالمالية، يكلف محاسبو الوزارات بما يلي

 مسك وإنشاء حسابات الدولة -

التأكد من سالمة القيود المحاسبية والسهر على  -
 احترام اإلجراءات المحاسبية للدولة

فحص ومراجعة وتأشير نفقات الدولة للوزارة في  -
والتي هم محاسبون مكلفون دائرة اختصاصهم، 

 .لدفع فيهابأوامر ا

مكلفين بأوامر  أن يكونوا محاسبينلهم عند االقتضاء، يمكن و
 .التحصيل لآلمرين بالصرف في دائرة اختصاصهم

يمكن لمحاسبي الوزارات في نفس الظروف أيضا أن يكونوا 
بدون نفقات الو وأوامر الصرف أوامر الدفعمكلفين بمحاسبين 

 .خرينأمر بالصرف وأوامر التحصيل آلمرين بالصرف آ

طبقا للشروط المحددة بمقرر من الوزير المكلف بالمالية، 
 .مكلف بالرقابة المحاسبية والرقابة الماليةجهاز يمكن إنشاء 

طبقا للشروط المحددة بمقرر من الوزير المكلف :098المادة 

التابع للوزير المكلف بالمالية محاسب الوزارة يقوم بالمالية، 
تعلقة بديون الدولة أو التي تضمنها العمليات المبتنفيذ وتسجيل 

الدولة وعمليات تغطية المخاطر المالية للدولة وكذلك 
 بين يتم إنجازهاالعمليات المتعلقة بالسيولة لدى الدولة التي 

 . الخزينة والمؤسسات الدولية

المساهمات تسجيل  هذا المحاسب العمومي أيضا ضمني
 .مساهماتالمالية للدولة والديون المرتبطة بهذه ال

 .كما يقوم بمسك محاسبة لسلف الدولة

كما يمسك حساب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بغية 
التحويالت بين الجمهورية اإلسالمية الموريتانية وهذه  رصد

 . المؤسسات

تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، ينفذ : 090المادة 

قات المحاسبون العموميون كل عمليات اإليرادات والنف
 وأموال المساهماتللميزانية العامة والحسابات الخاصة 

الملحقة وكل عمليات السيولة وبصورة عامة كل  اتوالميزاني
 .الدولة وم بهاالعمليات المالية التي تق

يقوم محاسبو أموال المساهمات والميزانيات : 009المادة 

الملحقة والحسابات الخاصة في الظروف المحددة بمقرر من 
ير المكلف بالميزانية بأية عمليات إيرادات أو نفقات أو الوز

 .تعلق بتنفيذ هذه الميزانياتت خزينة

 :ب المحاسب الممركزيقوم :000المادة 

محاسبة عمليات الميزانية العامة وصناديق  ةمركز -
 والميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة؛ اهمةالمس

لمالية ل العمليات التي تمكن الوزير المكلف بايسجت -
 الحساب العام للدولة؛ إقرارمن 

ولصالحهم القيود  ينيباسم المحاسبين الرئيس إنجاز -
 التكميلية لعمليات ختم السنة المالية؛

وضع تنفيذ  رصدالجداول المحاسبية التي ت إعداد -
والسيولة ووضع الممتلكات لختم السنة  يةالميزان
 .المالية

فال يتمتع المحاسب  ،من هذا المرسوم 06من المادة  استثناءو

الممركز بصفة المحاسب الرئيسي وال صفة المحاسب 
و 07و 06و 05و 00طبق عليه أحكام المواد نوال ت. الثانوي

 .من هذا المرسوم 02

يكلف المحاسبون العموميون للمديرية العامة : 009المادة 

للضرائب تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية بتحصيل 
ات واإليرادات عائدقوق واإلتاوات والالضرائب والرسوم والح

ذات المختلفة وكذلك العقوبات ومصاريف المتابعة والقضاء 
وفق الظروف المحددة في المدونة العامة للضرائب  الصلة

 .والنظم القانونية ومدونة الجمارك والقوانين واألوامر

صادر عن مرسوم موجب ويمكن تكليف هؤالء المحاسبين ب
الوزير المكلف بالمالية وعند  ع منمجلس الوزراء وموق

 .االقتضاء الوزراء المعنيون بتنفيذ فئات خاصة من اإليرادات

 المراقبون الماليون: الفصل الخامس

المحددة  شروطتتم ممارسة الرقابة المالية في ال:001المادة 

 . بمقرر من الوزير المكلف بالمالية

 :004المادة 

والوثائق المشار إليها  ثائقالو تخضع للرقابة المالية مشاريع
في هذا المرسوم التي تصدر عن سلطة إدارية لها سلطة 
البرمجة والتخصيص وتفويض االعتمادات أو التعهد 

 .بالنفقات
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يعين المراقب المالي من طرف الوزير المكلف : 009المادة 

 .بالمالية الذي يقدم إليه تقريرا عن مهمته

لتوالي أن ينتمي لسلك يشترط في المراقب  المالي  على ا
سنوات على األقل على مستوى اإلدارات  5اإلداريين بخبرة 

سنوات على  01االقتصادية والمالية أو سلك المفتشين بخبرة 

 .األقل على مستوى اإلدارات االقتصادية والمالية

يمكن تكليف نفس المراقب المالي برقابة قطاع واحد أو عدة 
 .قطاعات وزارية

ويتمتع . ف المراقب المالي بأية وظيفة أخرىال يمكن تكلي
 .بامتيازات مكلف بمهمة

يتم إقرار تنظيم كل مصلحة مركزية بالرقابة المالية، وكل ما 
يتعلق بتوزيع وتعيين العمال المحولين للرقابة، والمباني 

الوزير المكلف  ووسائل التشغيل من خالل مقرر مشترك بين
 .الوزير المعنيوبالمالية 

تنفيذ القوانين  ضبطيشارك المراقب المالي :000ة الماد

 .المالية سواء على مستمى االعتماد أو العمال

 :وبهذه الصفة

المالية للقوانين ترتيبات يساعد في احترام ال -
والنظم وفي تحديد المخاطر القانونية واألوامر 

وكذلك تحليل العوامل . المالية والوقاية منها
لغرض يستعرض الوثيقة ولهذا ا. ة للنفقاتمفسرال

والتقارير يير، وتعديالتها الجارية سالتقديرية للت
ومشاريع عن حالة االعتمادات واالستخدامات 

قرارات التخصيص وتفويض االعتمادات وكذلك 
 مشاريع قرارات التعهد واألمر بالنفقات؛

يساعد الوزير المكلف بالمالية في تنفيذ اإلجراءات  -
 توازن الميزانية؛في  حدوث خلل تفاديالموجهة ل

يمسك محاسبة  الميزانية بشكل تعارضي مع  -
اآلمرين بالصرف لالعتمادات التابعة له، وفي 
حالة مسك هذه المحاسبة من قبل نظام تسيير 
مندمج معتمد من قبل الوزير المكلف بالمالية 
يستطيع المراقب المالي االطالع عليه، يمكن إعفاء 

لوزير المكلف هذا األخير بمقرر صادر عن ا
 .بالمالية من مسك محاسبة الميزانية

في بداية السنة وثيقة  يعد كل آمر بالصرف:007المادة 

سنوية لبرمجة الميزانية األولية لالعتمادات واالستخدامات 
وكذلك خطة التعهد، من أجل استباق الظروف التي سينفذ فيها 

 .قانون المالية
 .قيؤشر المراقب المالي على هذه الوثائ

 .تنفيذ االعتمادات المصدقة هذه الوثائق تتيح
أثناء دراسة الوثيقة السنوية لبرمجة الميزانية األولية وخطة 

المالي  االنسجامالتعهد، تتضمن تأشيرة المراقب المالي 
سالمة توقعات النفقات  مع مراعاةلمجمل الوثائق المقدمة 

العامة  المقررة على المالية األعباءونتائج  ستخداماتواال
 .والحتميةوعلى تغطية النفقات اإللزامية 

تقارير عن  المراقب المالي بصورة دورية لقىيت:008المادة 

الموضوعة تحت تصرف  ستخداماتاالعتمادات واالحالة 
 .اآلمر بالصرف

قطاع وزاري كل نصف سنة  أي ويصدر المراقب المالي لدى
 .قطاعهتقرير حول وضعية تنفيذ ميزانية 

 .ا التقرير للوزير المكلف بالمالية والوزير المعنييوجه هذ

التي تؤثر بصورة  وثائقتخضع مشاريع ال:000المادة 

نفقة أو إنشاء اعتماد التعهد بالمباشرة أو غير مباشرة على 
لتأشيرة المراقب المالي وفق الشروط  يةلعملية استثمار

من هذا  086المقررة في المقرر المشار إليه في المادة 

المحولة للمراقب المالي يجب أن تعتمد أو  وثائقال. مرسومال
ساعة ابتداء من تسليم الملف كامال وليس  78ترفض في أجل 

 .على نظام معلومات تنفيذ الميزانية عرض الوثيقةمن تاريخ 

 وثائقأوامر الدفع أو تفويض االعتمادات أو ال:099المادة 

أشيرة المراقب الدفع تخضع أيضا لت حواالتالتي تحل محلها 
في المقرر المشار إليه في المادة  واردةالمالي وفق الشروط ال

 .من هذا المرسوم 086

المقررة في  ترتيباتفي حالة عدم احترام ال:090المادة 

النفقات السنوية  أن من هذا المرسوم أو 002و 007المادتين 

النفقة العمومية، يمكن غير متوافقة مع أهداف ضبط  المتوقعة
يقترح المراقب المالي على الوزير المكلف بالمالية تعزيزا  أن

 .للرقابة

ال يمكن تجاوز تأشيرة المراقب المالي إال :099المادة 

الوزير  يحيله إلىبترخيص خاص من الوزير المكلف بالمالية 
 .المعني

حول  بررايعطي المراقب المالي رأيه م:091المادة 

دات اإلضافية مهما كانت مقترحات الميزانية وطلبات االعتما
 .الصادرة عن المصالح التي يعمل فيهاوطبيعتها، 

 .الوثائق والمعلومات المفيدةكشف كافة  ويستقبل بهذا الصدد

تحال هذه اآلراء إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني 
في نفس الوقت كما هو الحال بالنسبة للمشاريع والمقترحات 

 .أو الطلبات ذات الصلة

المشار  وثائقيدرس المراقب المالي مشاريع ال:094المادة 

 حيثمن هذا المرسوم، من  081و 008إليها في المادتين 

تطبيق أحكام العروض المالية للقوانين والنظم ومن حيث 
تأثيرها على المالية العامة وتحميل النفقة وتوفر االعتمادات 

وفي هذا الصدد . وصحة تقييم وتنفيذ الميزانية ستخداماتواال
 .الوثائق التبريرية جميعبشأن  يتلقى كافة المعلومات 

وهو . ة النفقةمالئم ال يبت المراقب المالي في:099المادة 

عضو استحقاقي بصفة مراقب في كل لجان الصفقات للقطاع 
 .أو القطاعات التي يعمل بها

 .ويضع تأشيرته قبل المصادقة على الصفقات
صادر عن الوزير المكلف بالمالية  يحدد مقرر:090المادة 

في وزارة أو عدة وزارات  المركزيةللمصالح المركزية وال
إن لم يكن في كافة الوزارات، طرق ممارسة الرقابة المالية 

 080و 081و 008و 002و 007و 006المقررة في المواد 

 .من هذا المرسوم
 :حدد هذا المرسوميو

التنفيذ  اريرتقية للتسيير وديرمحتوى الوثائق التق -
المحالة للرقابة المالية من طرف اآلمرين بالصرف 

 .ويحدد آجال تحويلها
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يحدد ما إذا كان المراقب المالي معفيا من مسك  -
 محاسبة ميزانية معارضة لآلمر بالصرف

يحدد رصد االعتمادات والتعهدات واألوامر  -
ترتيبات ، وفقا لماليالخاضعة لتأشيرة المراقب ال

 .من هذا المرسوم 081و 008المادتين 

وفي هذا الصدد، يمكن أن يحدد هذا المقرر طرق التقييم من 
واإلجراءات التي يضعها اآلمر المسار  ماليطرف المراقب ال

 .النفقاتلضبط إعداد وثائق  بالصرف

وضع رقابة معززة المقررة في المادة  شروطيحدد  -
من هذا المرسوم، والظروف التي ترفض  080

 ة من طرف المراقب الماليفيها التأشير

يحدد، على مستوى المصالح الالممركزة للدولة،   -
الظروف والطرق التي يؤمن وفقها محاسب 
الخزينة العامل بعاصمة الوالية التي تتبع لها هذه 

 . المصالح، بصورة مؤقتة مهام المراقب المالي

المرسوم على المؤسسات هذا  ترتيباتتطبق :097المادة 

الطابع اإلداري والهيئات العمومية وشبه  العمومية ذات
العمومية والهيئات التي تستلم من ميزانية الدولة أهم مواردها 
وفقا للشروط التي سيحددها مقرر من الوزير المكلف 

بعد التشاور مع الوزير الذي تتبع له هذه  يتم اتخاذهبالمالية، 
 .منظماتالمؤسسات أو الهيئات أو ال

، يحدد مقرر الوزير المكلف لدولةل لكل مؤسسة عمومية
بالمالية والوزير الذي تتبع له هذه المؤسسة شروط تطبيق 

، 083، 088، 080، 081، 008، 002، 007، 006المواد 

 .من هذا المرسوم 080

 تنفيذ عمليات اإليرادات والنفقات والخزينة: الثاني الباب 

 عمليات اإليرادات: الفصل األول

 قوق الجما ك واإليرادات المشابهةالضرائب وح: 1القسم 

تتم تصفية وتحصيل الضرائب وحقوق الجمارك : 098المادة 

الواردة في المدونة العامة شروط واإليرادات المشابهة وفق ال
 القانونية للضرائب ومدونة الجمارك والقوانين واألوامر

 .والنظم

ال تقبل التسوية بتسليم التعهدات الرهنية لحقوق الجمارك 
المحددة في  شروطال وفقلضرائب والحقوق المباشرة إال وا

 .المدونة العامة للضرائب ومدونة الجمارك

 الدومين: 9القسم 

تتم تصفية الديون العقارية واإليرادات المشابهة :090المادة 

 الواردة في القوانين واألوامروكذلك تحصيلها وفقا للشروط 
 .والنظم القانونية

 إلدانات الماليةالغرامات وا: 1القسم 

 : تشمل اإلدانات المالية: 019المادة 

 الغرامات -
وتعويض  تسديداتالمصادرات والتعويضات وال -

تكاليف التي لها طابع التعويضات األضرار وال
 .والفوائد على اإلمهال

 العدالةمصاريف  -

 .وتعتبر حقوق الطابع والتسجيل المناسبة إدانات مالية

يل اإلدانات المالية ضد المدانين تتم متابعة تحص: 010المادة 

والمدينين المتضامنين مع األشخاص المسؤولين مدنيا ومن 
 .يرتبطون بهم بالتبعية والحجز والبيع

 .يكون التحصيل قبل المتابعة موضع إرسال أمر إلى المكلف

في حالة  ويتم القيام بتسجيل الرهون القانونية والقضائية
 .وجودها

بعة تحصيل اإلدانات المالية عن وفضال عن ذلك يمكن متا
وكذلك عن طريق اإلكراه  من خالل الحجزطريق المعارضة 

 .البدني

يتم استعراض المطالب المتعلقة بالمتابعة الممارسة من أجل 
تحصيل اإلدانات المالية من قبل الوزير المكلف بالمالية 

 .بتعليمات من المدير العام المكلف بالخزينة

 خلي عن تحصيل الغرامات عندما يستفيديتم الت:019المادة 

 .المدين من إجراء عفو أو تظلم ليس مرتبطا بدفع الغرامات

كما يتم التخلي عن التحصيل إذا ما قام المدين بتنفيذ شروط 
 .التقادم الواقع لصالحه دعيأو عند ما ي صفقةال

تقبل اإلدانات المالية التي استحال تحصيلها كقيم معدومة 
 .كمة الحساباتتحت رقابة مح

 إيرادات أخرى: 4القسم 

رادات الدولة غير تلك المشار إليها يتتم تصفية إ: 011المادة 

أعاله حسب طبيعة الديون على األسس  3 8و 0 قسامفي األ

والنظم أو قرارات القانونية المبينة في القوانين واألوامر 
 .يةأو عن مصالح الوزارة المكلفة بالمال معاهداتالعدالة أو ال

يوضح كل أمر بالتحصيل أساس  يجب أن:014المادة 

إصدار أمر  في التصفية خطأأي ويترتب على . التصفية
س التصفية اباإللغاء أو بخفض اإليراد؛ ويشمل هذا األمر أس

 .الجديد وكذلك سبب إصدارها

ال يتم إصدار أوامر اإليرادات المتعلقة بالديون :019المادة 

هذا ويمكن مراجعة . أوقية 01عن  التي يقل مبلغها األصلي

 .بصفة سنوية من خالل قوانين الماليةالحد األدنى 

تبلغ أوامر اإليرادات للمكلفين طبقا لتعليمات :010المادة 

 .الوزير المكلف بالمالية عن طريق المحاسبين العموميين
تدعى أوامر اإليرادات الصادرة عن الوزير :017المادة 

في صفقة وكذا  تعهداول أو مورد أو مالمكلف بالمالية ضد مق
 ."مقررات باقي الحساب المدين"ب أي محاسب عمومي 

وكذلك األمر بالنسبة ألوامر اإليرادات الصادرة عن الوزير 
تقارير سواء عن المكلف بالمالية ضد أي شخص ملزم بتقديم 

استخدامه سلفة استلمها أو عن إيرادات مخصصة لهيئة 
 .عمومية

إجبار  للدولة عن طريق المدين نفيذ باقي الحسابتتم متابعة ت
 .الوزير المكلف بالماليةيصدره 
موضع تحصيل  تحصيل األخرىتكون أوامر ال: 018المادة 

 .ودي أو باإلكراه
في هذه الحالة األخيرة تصبح أوامر اإليرادات تنفيذية من قبل 

التي تحمل عبارة وأوامر اإليرادات . الوزير المكلف بالمالية
 ."كشوف نافذة"التنفيذ 
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توكل عند االقتضاء مقررات باقي الحساب :010المادة 

والقرارات من هذا المرسوم  037في المادة المدين الواردة 

عدلي من وكيل قضاء الخزينة الإلى  والكشوف النافذةة عدليال
 .المحاسبين الرئيسيين للدولةطرف 

تي لها تكون مقررات باقي الحساب المدين ال:049المادة 

أمام صبغة الجبر نافذة تلقائيا، وال يمكن أن تكون محل نزاع 
 .المحاكم القضائية

من قبل  الكشوف النافذةتتم متابعة تحصيل :040المادة 

المحاسبين العموميين لغاية معارضة المدين أمام القضاء 
 .المختص

 .كما هو الحال بالنسبة للمساهمات المباشرةتمارس المتابعات 

العامة  مدونةالواردة في ال ا للشروطوفق:049المادة 

 القانونية للضرائب ومدونة الجمارك والقوانين واألوامر
وبعد إذن مكتوب من الوزير المكلف بالمالية تصبح  ،والنظم

صالحية المصالحة أو قبول الصلح  للمحاسبين العموميين
 .الودي أو القضائي أو منح تخفيضات نسب الفائدة

اإلبراء المجاني من الديون بموجب مقرر من م يت:041المادة 

 .الوزير اآلمر بالتحصيل

ة وغير قبول القيمة المعدومة للديون المتعذريتم :044المادة 

 .قابلة للتحصيل بمقرر من الوزير اآلمر بالتحصيل

 ترتيبات مشتركة: 9القسم 

يتم الترخيص فقط بتحصيل اإليرادات التي :049المادة 

من القانون النظامي  00لواردة في المادة تستجيب للشروط ا

المتعلق  8102أكتوبر  18الصادر بتاريخ  138-8102رقم 

 .بقوانين المالية، ويحظر تحصيل أو قبض أية إيرادات أخرى

يعرض للعقوبات  تحاياليشكل أي خرق للفقرة السابقة 
المحددة في القانون الجنائي كما أنه يتعرض لنفس العقوبات 

نح إعفاءات أو تنازالت أو تخفيضات في أي وكيل يم
اإليرادات الميزانية أو يقوم مجانا بتسليم منتجات أو خدمات 

 .مدفوعة للدولة

تتم تصفية وتحصيل كافة أنواع الضرائب :040المادة 

 85حسب الترتيبات المحددة في المواد من وإيرادات الدولة 

 .من هذا المرسوم 30إلى 

سنة المالية، يعد المحاسبون عند اختتام ال:047المادة 

لضرائب والحقوق والرسوم االمكلفون باإليرادات حالة 
مع شرح وتبرير عدم التحصيل لكل والديون غير المحصلة 

 .مادة على حدة
 .مؤشر على كل مادة منها بعدم التحصيل

، يحدد الوزير المبالغ المتبقية للتحصيلهذه على ضوء و
ح من المدير العام للخزينة المكلف بالمالية بناء على مقتر

 : والمحاسبة العمومية في جدول تلخيصي المبالغ التي يتعين
 تحصيلها الحقا؛ -
قيمتها والتي ينبغي أن ي عفى منها  انعدامقبول  -

 المحاسبون؛
 .في عهدة المحاسب المكلف هاوضع -
للتحصيل لصالح  المبالغ المتبقيةتصفية  يجب: 048المادة 

الواردة في النصوص التنظيمية  يغصالدولة في اآلجال وال
 .المعمول بها

وفيما يتجاوز هذه الحدود، فإن المبالغ المتبقية للتحصيل والتي 
لم يتسنى للمحاسب تبريرها بالعناية المناسبة لتحصيلها، يتم 
وضعها في ذمة المحاسب المكلف عن طريق مقرر باقي 

 .الحساب المدين يصدره الوزير المكلف بالمالية

يمكن تعليق تحصيل ديون الدولة في الحاالت : 040ة الماد

 :األربع التالية
بأمر مكتوب من اآلمر بالصرف إذا كان الدين  -

 موضع نزاع؛
في حالة الطعن أمام القضاء المختص من قبل  -

 المدين
اآلمر بالصرف كون الدين ال يمكن  الحظإذا  -

المحاسب وبطلب من المحاسب  رعايةتحصيله بعد 
 العمومي

الة منح أجل للدفع من قبل المحاسب في ح -
 .العمومي

وفي حالة التعليق الممدد لتحصيل الديون بطلب من اآلمر 
 .بالصرف، فيخول المحاسب تقديمها كقيمة معدومة

تحدد ترتيبات تطبيق هذه المادة بمقرر من الوزير المكلف 
 .بالمالية
تتخذ قرارات التخفيف المترتبة على طلبات :099المادة 

الواردة في التشريعات الجبائية  صيغفين المقدمة في الالمكل
والجمركية وكذلك القبول بالقيمة المعدومة من قبل الوزير 

 .المكلف بالمالية
من  الذين يخفضانهذا التخفيف وهذا القبول بانعدام القيمة 

بالوثائق التبريرية لحساب  يتم إرفاقهمامبلغ تكفل المحاسبين 
 .تسيير المحاسب المعني

 عمليات النفقات: الفصل الثاني

 التعهد: 1القسم 

 :ال يمكن التعهد بأي نفقة إال إذا كان:090المادة 

ـ نظامها القانوني محددا مسبقا بنص تشريعي أو تنظيمي وتم 
مما يعطيه أساسا قانونيا ويحدد  ونشره اعتماده بشكل قانوني

طبيعة وموضوع النفقة بصفة خاصة والمستفيدين منها 
 احتساب مبلغها؛ طرقو

 .ـ االعتمادات المخصصة لمبلغ التعهد متوفرة

يقتصر التعهد بنفقات الدولة على اآلمرين : 099المادة 

من هذا  011و 88 المشار إليهم في المادتينبالصرف 

 شروطمكنهم أن يفوضوا التعهد بالنفقات وفق الالمرسوم، وي
 .الواردة في هذه المواد نفسها

الخاصة المتعلقة  اعاة الترتيباتمع مر: 091المادة 

باالعتمادات التقييمية، تقتصر التعهدات على مبلغ 
على مبلغ االعتمادات الملتزم بها بشكل  أواالعتمادات، 

 .قانوني المفتوحة بقوانين المالية

يكمن التعهد الميزاني للنفقة العمومية في :094المادة 

 .نفقةتخصيص اعتمادات سيكون من الضروري تسديدها لل

التعهد القانوني بالنفقة العمومية عبارة عن التصرف الذي 
 .بمقتضاه تنشأ الدولة أو تعاين التزاما ينشأ عنه العبء

 :ال يمكن للمبلغ اإلجمالي للتعهدات أن يتجاوز مبلغ

 يةنفقات االستثمارلل بالنسبةـ اعتمادات التعهد المتوفرة 
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 .ـ االعتمادات المتوفرة ألي نفقات أخرى

 لذي يتصرفال يمكن اتخاذه إال من قبل اآلمر بالصرف او
 .بمقتضى سلطاته

وزير المكلف بالمالية في أي وقت تعليق ليمكن ل:099المادة 

تفادي حدوث أي خلل  أي قرار بالتعهد باالعتمادات من أجل
من  58في المادة  مبينحسب الشكل ال ةفي توازن الميزاني

 .المالية المتعلق بقوانين القانون النظامي

 التي يمسكهايتم تتبع التعهدات في المحاسبات : 090المادة 

التي تتم مركزتها ن وووالثانوي رئيسيونن بالصرف الواآلمر
 .ر المكلف بالماليةيالوزودمجها من طرف 

يتم مسك محاسبة التعهد بالنفقات بشكل تعارضي :097المادة 

 .من طرف اآلمر بالصرف والمراقب المالي المختص

 التصفية: 2لقسم ا

نفقات الدولة من قبل اآلمرين  تتم تصفية: 098المادة 

من هذا  011و 88تين الماد مع مراعاة تطبيقبالصرف 

 .المرسوم

 صرف النفقات المدفوعة دون أوامر مسبقة أو دون أوامر
يمكن تصفيتها من من هذا المرسوم  36مشار إليها في المادة 

 .ة المكلفين بالتسديدقبل المحاسبين العموميين للدول

الدين أكد من حقيقة تهدف التصفية إلى الت: 090المادة 

يتم القيام بها على طلب من . ي للنفقةفعلوإقرار المبلغ ال
الدائنين بالنظر إلى السندات والوثائق التبريرية التي تبرر 

 .الحقوق المكتسبة
مدونة الوثائق وسيحدد مقرر من الوزير المكلف بالمالية 

 .بريرية لنفقات الدولةالت
منتظم ومعاينة للخدمة  تعهدإال بعد  النفقة وال يمكن تصفية

 سلعخصوم من صفقات األشغال والالالمقدمة بما في ذلك 
 .والخدمات

 تعهددون  هادينفقات العمال وتسد تتم تصفية: 009المادة 

 .بالصرف وال أمر مسبق
 وفرتيتولى المراقب المالي الوزاري المختص مراقبة 

 .االعتمادات
يتم إنجاز هذه الرقابة قبل التسديد المترتب خالل شهر 

 .دجمبر
تنفذ نفقات المعاش المقدمة من قبل الدولة دون : 000المادة 

 .بالصرف ودون أوامر تعهد
بة توفر االعتمادات قبل التسديدات المتعلقة بها ايتم القيام برق

 .في شهر دجمبر من كل سنة
 لصرفاألمر با: 3القسم 

 ينيتم األمر بصرف نفقات الدولة من قبل اآلمر: 009المادة 

من هذا  011و 88في المادتين  مبالصرف المشار إليه

 .المرسوم

ولهذا يصدر اآلمرون بالصرف الرئيسيون أوامر بالتسديد 
 .واآلمرون بالصرف الثانويون حواالت بالدفع

ين تخصم الحواالت من االعتمادات المفوضة من قبل اآلمر
بالصرف الرئيسيين لآلمرين بالصرف الثانويين عن طريق 

 .أمر تفويض لالعتمادات

هو اإلجراء اإلداري الذي  مر بالصرفاأل: 001المادة 

، يصدر اآلمر بالصرف أمرا لنتائج التصفية ابموجبه ووفق
 .بدفع دين الدولةإلى المحاسب المكلف 

ن يوقع اإلداري شكل سند أمر ينبغي أ جراءيأخذ هذا اإل
أثناء  ويوجه إلى المحاسب العمومي للدولة فورا دون أجل

 .األمر والصرف عادلالتصفية التي ت

لتأشيرة لاالعتمادات  تفويضتخضع أوامر : 004المادة 

 .مسبقة للمراقب الماليال

تودع أوامر الدفع لدى المحاسبين الرئيسيين : 009المادة 

 .سيون بالصرفللدولة الذين يعتمد لديهم اآلمرون الرئي

وفيما عدا استثناء مخول من قبل الوزير المكلف بالميزانية، 
تودع حواالت الدفع لدى المحاسب الرئيسي للدولة على 

آلمر بالصرف لاإلدارية مجال الترابي لإلقامة مستوى ال
 .الثانوي

يحدد مقرر صادر عن الوزير المكلف بالمالية صيغ هذه 
تأشيرة المحاسب العمومي االستثناءات خاصة فيما يتعلق ب

 .الرئيسي

يتم تحديد اآلجال النهائية إلصدار أوامر الصرف :000المادة 

 نوالحواالت وكذلك شكلها ومضمونها بمقرر صادر ع
 .  الوزير المكلف بالمالية

يقوم المحاسبون العموميون للدولة المكلفون :007المادة 

ع أوامر من هذا المرسوم بدف 065المشار إليهم في المادة 

 .الصرف والحواالت

الدفع هو اإلجراء الذي تتحرر الدولة من خالله :008المادة 

 .من دينها

يمكن  من هذا المرسوم ال 36مع مراعاة بترتيبات المادة 

وقوع الدفع إال عند حلول أجل الدين وبعد تنفيذ الخدمة أو 
 .تسليم السلعة

لها دفع  يتم تحديد اإلجراءات التي يمكن وفقا:000المادة 

بعد تأشيرة  -نفقات الدولة من طرف المحاسب الثانوي للدولة 
بمقرر صادر عن الوزير المكلف  -المحاسب الرئيسي 

 .بالمالية

عندما يعلق المحاسبون العموميون للدولة دفع :079المادة 

أعاله، فإنه يمكن آلمري الصرف،  08النفقات، طبقا للمادة 

من هذا  070ر إليها في المادة ومع مراعاة االستثناءات المشا

المرسوم، أن يطلبوا كتابيا وعلى مسؤوليتهم من المحاسبين 
 . المذكورين القيام بالدفع

يقوم المحاسبون العموميون للدولة باالمتثال لألمر ويشعرون 
 .الوزير المكلف بالمالية بذلك

تتم إحالة أوامر التسخير إلى محكمة الحسابات بصفة مشتركة 
زير المكلف بالمالية والمحاسبين العموميين للدولة بين الو
 .المعنيين

من هذا  071خروجا على ترتيبات المادة :070المادة 

على المحاسبين العموميين للدولة رفض  بالمرسوم فإنه يج
 :االمتثال ألوامر التسخير عندما يكون تعليق الدفع مبررا ب 

 عدم توفر االعتمادات -
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 دمةغياب تبرير الخدمة المق -
 طابع الدفع غير المحرر من االلتزام -
غياب تأشيرة األمر بالصرف من طرف المراقب  -

 .المالي

يقوم المحاسبون العموميون للدولة المعنيون، في حالة رفض 
 .أمر التسخير، بإشعارالوزير المكلف بالمالية فورا

يمكن لمحاسبي الدولة القيام بالدفع عن طريق  ال:079المادة 

المستحقة إال في الحاالت والشروط الواردة في حجز المبالغ 
القوانين واألوامر القانونية والنظم، وذلك تطبيقا لترتيبات 

 .أعاله 03المادة 

 ترتيبات خاصة ببعض المصالح: القسم الخامس

يمكن تحديد القواعد الخاصة بالتعهد والتصفية :071المادة 

واألمر بالصرف وتسديد نفقات أسالك فرق الجيش 
لوحدات واألجهزة أو المصالح التي تتم إدارتها بنفس وا

طريقة إدارة تلك األسالك، بمقرر مشترك بين الوزير المكلف 
بالمالية والوزير الوصي على تلك األسالك والوحدات و 

 . األجهزة أو المصالح

 عمليات الخزينة والتمويل: الفصل الثالث

بالقيم القابلة  تشمل عمليات الخزينة تلك المتعلقة:074المادة 

 :للتحويل فورا إلى نقود بمبالغها االسمية 

 :عناصر األصول المكونة لسيولة الدولة هي كاآلتي 

الموجودات المقابلة لألموال المودعة في الحسابات  -
 .المصرفية واألموال الموجودة في الصندوق

 .القيم قيد اإليداع -
مكونات السيولة األخرى المقابلة لقيم يمكن  -

مها على المدى القصير والتي يظل احتمال استخدا
 ,تغير قيمتها ضئيال

 .قيم االدخار المنقولة -
 .الديون الثانوية الملحقة بعناصر األصول هذه -

وتشمل عناصر الخصوم جميع األموال الواجب دفعها على 
 : األمد القصير جدا وعند حلول أجلها والتي من بينها 

الودائع تحت الطلب أو الحسابات ألجل لمراسلي  -
 .الخزينة

الديون الناتجة عن القروض القصيرة األجل جدا و  -
 . المستخدمة في إطار تسيير سيولة الدولة

الديون الناتجة عن استخدام خطوط االعتمادات  -
المقابلة ألذون مسجلة على األمد القصير جدا لدى 

 .الوسطاء الماليين
 .ة المرتبطة بعناصر الخصوم هذهالديون الثانوي -

تتضمن عمليات التمويل مصادر وتكاليف :  079المادة 

 .التمويل
 :فأما مصادر التمويل فتشمل 

 فائض الميزانية -
 ناتج بيع األصول -
 القروض على المدى القصير والمتوسط والطويل -
 الودائع في حسابات مراسلي الخزينة العمومية -
 من طرف الدولة تسديد الديون والسلف الممنوحة -

 :وأما تكاليف التمويل فتشمل 

 العجز في الميزانية  -
تسديد القروض على األمد القصير والمتوسط و  -

 الطويل
 السحوبات من حسابات مراسلي الخزينة العمومية -
 .القروض والسلف والممنوحة من طرف الدولة -

 الموجودات: القسم األول 

ولة وحدهم يخول المحاسبون العموميون للد:070المادة 

التصرف في أموال الخزينة مع مراعاة العمليات المقام بها 
 .أعاله 83تطبيقا لترتيبات المادة 

من هذا المرسوم  072و  077مع مراعاة ترتيبات المادتين 

 :يتم إيداع هذه األموال 

لدى البنك المركزي الموريتاني بالنسبة للتراب  -
 الوطني

 خارجلدى المؤسسات المصرفية بالنسبة لل -

أعاله يمكن الحصول  076خروجا على المادة :077المادة 

على ترخيص من طرف الوزير المكلف بالمالية بفتح حساب 
 :لدى مؤسسات القرض المعتمدة 

إما في البلدات النائية في الجمهورية اإلسالمية  -
الموريتانية أو في الخارج من طرف وكاالت البنك 

لة مصرفية المركزي الموريتاني أو من طرف وكا
 .تمثله

أو إما بشكل مؤقت من أجل إيداع بعض األموال  -
المعبأة في إطار اتفاقيات التمويل مع الممولين 
الدوليين، في حالة ما إذا كانت اتفاقية التمويل 
الموقعة بين الحكومة والممول تنص على ذلك 

 .بشكل صريح

ويجب أن تكون مؤسسات القرض هذه معتمدة مسبقا من 
ر المكلف بالمالية باالشتراك مع البنك المركزي طرف الوزي
 .الموريتاني

وحدهم المحاسبون العموميون ومسيرو صناديق :078المادة 

اإليرادات أو السلف أو محاسبو أموال أسالك الجيش 
والوحدات والمصالح المشابهة يمكنهم فتح حسابات 

 .موجودات

توحة يتم تحديد شروط فتح وتسيير حسابات الموجودات المف
باسم المحاسبين العموميين للدولة بمقرر من الوزير المكلف 

 .بالمالية
يقوم الوزير المكلف بالمالية، بواسطة مقرر، : 070المادة 

بتحديد القواعد الخاصة بسقف المبالغ الموجودة في صناديق 
المحاسبين ومسيري صناديق اإليرادات أوالسلف وسقف 

وحسابات اإليداع في أصول الحسابات البريدية الجارية 
المؤسسات المالية المفتوحة باسم هؤالء المحاسبين 

 .والمسيرين
 :089المادة 

تودع فورا جميع موارد الدولة بما فيها الموارد الخارجية 
المخصصة للمشاريع من طرف الممولين الدوليين في 

 .الحساب الوحيد للخزينة لدى البنك المركزي الموريتاني
يد للخزينة جميع الحسابات المفتوحة من يجمع الحساب الوح

طرف الدولة في البنك المركزي الموريتاني باسم المحاسبين 
 .العموميين في ظروف تضمن وحدة سيولة الدولة
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تحدد شروط وإجراءات تسيير الحساب الوحيد للخزينة 
 .باتفاقية بين الدولة والبنك المركزي الموريتاني

حيد للخزينة لدى البنك ال يمكن للحساب الو:080المادة 

 . المركزي الموريتاني أن يكون مدينا

ال يمكن للبنك المركزي الموريتاني أن يساهم في منح 
قروض مباشرة أو غير مباشرة ال للدولة وال ألي هيئة 
عمومية أخرى باستثناء القروض اليومية الالزمة لحسن سير 

 .أنظمة الدفع

لنقود التي يتطلبها تزويد باستثناء عمليات الدفع با:089المادة 

أو إفراغ صناديق المحاسبين فإن جميع عمليات الدفع بين 
المحاسبين العموميين للدولة تتم عن طريق التحويل بين 

 .الحسابات

يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يأمر المحاسبين ومراسلي 
الخزينة بكل إجراء من شأنه تبسيط عمليات الدفع وتقليص 

 .آجالها

 السندات المضمونة: م الثانيالقس

يقوم المحاسبون العموميون بتحصيل السندات :081المادة 

 .المضمونة عند حلول أجلها

 مراسلو الخزينة العمومية: القسم الثالث 

مراسلو الخزينة هم الهيئات أو الخواص الذين :084المادة 

يقومون بإيداع أموال لدى الخزينة بشكل إلزامي أو اختياري، 
أولئك الذين يسمح لهم بالقيام بعمليات إيرادات أو نفقات  أو هم

عن طريق محاسبي الخزينة، وذلك تطبيقا إما للقوانين 
 .واألوامر القانونية والنظم أو لالتفاقيات

ال يمكن فتح أكثر من حساب واحد لدى الخزينة لكل مراسل 
 .إال بإذن من الوزير المكلف بالمالية

الية شروط فتح وتسيير الحسابات يحدد الوزير المكلف بالم
 .المفتوحة باسم المراسلين

يمكن للمحاسبين العموميين للدولة القيام بعمليات :089المادة 

إيرادات ونفقات لحساب مراسلي الخزينة في إطار الشروط 
 .التي يحددها الوزير المكلف بالمالية

يلزم المحاسب العمومي للدولة، المخول بالقيام :080المادة 

خدمات إيداع أموال الخصوصيين،بإيداع جميع األموال أو ب
 .القيم الموكلة إليه في هذا اإلطار لدى الخزينة

ال يمكن للحسابات المفتوحة لدى الخزينة باسم :087المادة 

 .المراسلين أن تكون ذات رصيد سالب

يلزم المحاسبون العموميون للدولة بتسيير قيم : 088المادة 

ن طرف الدولة والمراسلين، في إطار الصندوق الصادرة م
 .الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالمالية

تصنف العمليات المتعلقة باألموال المحجوزة :080المادة 

لدى الخزينة من طرف الخصوصيين أو لفائدتهم و مدخالت 
ومخرجات الصندوق المؤقتة والتحويالت لحساب 

لخصوصيين، على الخصوصيين أو البواقي الواجب تسديدها ل
أنها عمليات سيولة في إطار الشروط التي يحددها الوزير 

 .المكلف بالمالية

 عمليات التمويل: القسم الرابع 

يتم تقييم عمليات التمويل وترخيصها بواسطة :009المادة 

ويجب أن تكون مصادر التمويل مساوية لنفقات . قانون المالية
 .التمويل

لدولة التكاليف الناتجة عن تتحمل ميزانية ا:000المادة 

أعاله ويتم تسديدها  075العمليات المشار إليها في المادة 

 .بنفس طريقة تسديد نفقات الميزانية األخرى

ال يمكن القيام بتحويل الدين العام إال طبقا للتراخيص التي 
 .يمنحها قانون المالية

في حالة تلف أو ضياع أو سرقة سندات القرض :009المادة 

لها والمطروحة من طرف الدولة، يمكن تعليقها أو لحام
استبدالها أو تسديدها، في إطار الشروط التي تحدد بمقرر من 

 .الوزير المكلف بالمالية

تمنح القروض والسلف والضمانات المشار إليها :001المادة 

من القانون النظامي  30و  33و  88على التوالي في المواد 

 8102أكتوبر  18يخ الصادر بتار 138-8102رقم 

المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية، حسب 
 :اإلجراءات التالية 

ترفق طلبات القروض والسلف أو الضمانات  -
المحالة من الوزير الوصي بالمبررات والوثائق 
التي يحددها مقرر صادر عن الوزير المكلف 

 .بالمالية
 مرسوم صادر في مجلس الوزراء يقضي بمنح -

القروض أو الضمانات وتحديد شروطها بناء على 
 .اقتراح من الوزير المكلف بالمالية

تخضع السلف والقروض للمتابعة فيما يتعلق : 004المادة 

باستهالكاتها وتسديداتها وموجوداتها في حساب السلف 
 . والقروض

يفتح حساب مستقل لكل مستفيد أو فئة من المستفيدين ويتم 
والقروض باإلضافة إلى ذلك في المحاسبة تسجيل هذه السلف 

 .العامة

في حالة تبين احتمال عدم التسديد فإنه يتم فتح اعتماد في 
ميزانية الوزارة المكلفة بالمالية لهذه القروض والسلف بمبلغ 

 .يساوي المبلغ الذي يبدو احتمال عدم تسديده واردا

عند  يتم تسجيل استهالك هذا االعتماد في محاسبة الميزانية
 .وقوع عدم الدفع

يتم تسجيل الضمانات في الملحق خارج الحصيلة في الحساب 
 .العام للدولة

عند ظهور احتمال طلب الضمانة يتم فتح اعتماد موازني 
مساو للمبلغ المحتمل طلب ضمانته في ميزانية الوزارة 

 .المكلفة بالمالية

و في حالة طلب الضمانة يتم االلتزام باعتماد موازني مسا
لمبلغ الضمانة يتم اقتطاعه من االعتمادات المسجلة في 
ميزانية الوزارة المكلفة بالمالية بحيث تكون هذه االعتمادات 

 .مساوية للنفقات المشتركة

في هذه الحالة فإن الدولة ملزمة بالرجوع إلى المدين المعسر 
والقيام بالمالحقات المنصوص عليها في اتفاقية الضمانة أو 

 .بغية الحصول على تسديد المبالغ المدفوعة للمقرضالكفالة 
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 .يتم تسجيل كل طلب ضمانة في المحاسبة العامة

يتم كل سنة إعداد برنامج سيولة يتوقع لكل شهر :009المادة 

جميع تدفقات سيولة الدولة ومراسلي الخزينة، الداخلة 
يتم إعداد . والخارجة التي تعبر الحساب الوحيد للخزينة

نامج السيولة هذا من طرف لجنة سيولة يتم تحديد وتحيين بر
 .طريقة عملها بمقرر من الوزير المكلف بالمالية

 أمالك الدولة: الفصل الرابع 

األمالك المالية للدولة هي جميع األصول المالية :000المادة 

المحازة، أي النقود والودائع ألجل والقيم المنقولة والديون 
 .المستحقة على الغير

األمالك غير المالية فهي مجموع األمالك والقيم العينية أما 
 .وغير العينية المملوكة للدولة

 .األمالك المالية وغير المالية للدولة غير قابلة للمصادرة

يجب تخصيص كل أصل من أصول الدولة آلمر :007المادة 

 :بالصرف محدد بشكل صريح، وهذا اآلمر يمكن أن يكون

مالية، فيما يتعلق بكل إما الوزير المكلف بال -
األمالك المالية وجميع األصول غير المالية 

 .المخصصة له
أو الوزراء أو مسؤولي المؤسسات المنصوص  -

عليهم في الدستور فيما يتعلق باألصول غير المالية 
 .المخصصة لهم

يتم تحديد طرق التكفل واالستخدام وحفظ وبيع أصول الدولة 
صول بمقرر من الوزير وكذلك تفتيش ومعاقبة مسيري األ

 .المكلف بالمالية

وحدها األمالك الخاضعة للدولة تتم إعادة :008المادة 

 .تسجيلها في الحصيلة المحاسبية للدولة

يجب تسجيل األصول الثابتة محاسبيا عندما تتوفر و في آن 
 :واحد الشروط التالية 

استفادة الدولة من العوائد االقتصادية المستقبلية أو  -
 .التشغيل المتعلقة باألصول غير العينيةطاقة 

 .إمكانية تقييم سعر أو قيمة األصول بطريقة فعالة -
 .أن تكون األصول خاضعة للدولة أو مملوكة لها -

يتم وضع مفهوم الرقابة قيد التنفيذ تدريجيا عندما تستوفي 
 :الهيئات العمومية والفاعلون العموميون الشروط التالية 

حاسبة أمالك ومحاسبة مسك محاسبة سنوية وم -
 .مادية

الميزان العام و : انجاز الجداول المالية التالية  -
 .الحصيلة و حساب النتيجة

مبررات عمليات اإليرادات والنفقات : الفصل الخامس 
 والخزينة

تتكون مبررات اإليرادات المتعلقة بالموازنة :000المادة 

زنات العامة والحسابات الخاصة وصناديق اإلعانات والموا
 :الملحقة من 

الجداول التجميعية بالمبالغ المتضمنة في القوائم  -
 .الضريبية ومستخرجات األحكام الصادرة

النسخ المصدقة من أوامر اإليرادات وأصول  -
سندات التخفيضات والكشوف التجميعية لهذه 
األوامر و السندات وإحالتها للموافقة عليها من 

ن يفوضه أو طرف الوزير المكلف بالمالية أو لم
آلمري صرف الحسابات الخاصة وصناديق 

 .اإلعانات والميزانيات الملحقة
جداول القيم التي تم تحصيلها والجداول التفصيلية  -

 .لسندات الدين المتبقي تحصيلها

تتكون مبررات النفقات الخاصة بالموازنة العامة :999المادة 

ملحقة والحسابات الخاصة وصناديق اإلعانات والميزانيات ال
 :من 

 .أوامر النفقات -
الوثائق التي تثبت حقيقة تقديم الخدمة وحقوق  -

 . الدائنين
 .تأشيرة أو رأي مسبق من المراقب المالي -
كشوف جميع أوامر صرف النفقات مؤشرة  -

 .وإحالتها إلي الوزير المكلف بالمالية
 .أوامر التسخير -
الوثائق التي تثبت صفة الدائنين وقدرتهم على  -

 .فادة بالتسديدإعطاء اإل
وصل بتسديد ديون الدائنين أو الكتابات التي تثبت   -

 .التسديد لهم

 :تتكون مبررات عمليات الخزينة من :990المادة 

 .شهادات الموافقة أو الجداول التفصيلية لألرصدة -
الشيكات وأوامر الدفع أو التحويل إلى الحساب،  -

 .المسلمة من طرف أصحاب حسابات الودائع

 811و  088تدرج المبررات الواردة في المواد :999المادة 

من هذا المرسوم في دليل محاسبي، في إطار  810و 

 التعليمات المحاسبية

التي تحدد طبيعة العمليات وطريقة تسيير الحسابات 
 .والمخططات المحاسبية

في حالة عدم ورود بعض العمليات في الدليل فإن المبررات 
، يجب أن تثبت صحة الدين أو المقدمة، مهما كانت األسباب

 .صحة التسديد

في حالة ضياع أو تلف أو سرقة المبررات :991المادة 

المقدمة للمحاسبين فإن الوزير المكلف بالمالية يمكنه أن يأذن 
لهؤالء المحاسبين باستبدال تلك  -بواسطة قرار يصدره  -

 .المبررات

لدولة يقوم المحاسبون العموميون الثانويون ل:994المادة 

بتقديم المبررات إلى المحاسبين العموميين الرئيسيين للدولة 
 .الذين يقومون بتقديمها إلى محكمة الحسابات

بواسطة مقرر  -غير أنه يمكن للوزير المكلف بالميزانية 
أن يسمح للمحاسبين العموميين للدولة بحفظ هذه  -يصدره 
 .المبررات

ن فيها إتالف هذه ويحدد هذا المقرر أيضا الظروف التي يمك
 .المبررات بعد تقييم الحسابات

يقوم اآلمرون بالصرف ومسيرو صناديق السلف :999المادة 

بتقديم الوثائق التبريرية لعملياتهم إلى المحاسب العمومي 
 .للدولة المكلف

يتم توجيه حسابات المحاسبين العموميين مباشرة :990المادة 

مة الحسابات قبل من طرف المحاسبين الرئيسيين إلى محك



 0111العدد  ..............................9302أغسطس  03الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية  بتاريخ 

 
 

549 
 

الثالثين من يونيو من السنة الموالية للسنة التي تتعلق بها  31

 .تلك الحسابات

 .يتقادم البت في الحسابات بعد خمس سنوات:997المادة 

البد أن يكون الفعل الذي يلقي بالمسؤولية على المحاسب 
العمومي قد وقع قبل الحادي والثالثين من دجمبر من السنة 

موالية لتلك التي تم فيها تقديم الحسابات إلى قاضي الخامسة ال
 .الحسابات

ال يمكن للفعل األول الذي يلقي بالمسؤولية على المحاسب 
العمومي أن يقع بعد هذا األجل وفي حالة غياب أي إشعار 
بتهمة إلى المحاسب العمومي للدولة في هذه الفترة فعندئذ ال 

أو )ن تسييره للسنة تتم مساءلة المحاسب العمومي المعني ع
 .المالية السابقة للسنوات الخمس المذكورة أعاله( تللسنوا

في حالة مغادرة المحاسب العمومي للدولة لمنصبه خالل هذه 
الفترة دون وجود أي تهم تتعلق بفترة أدائه لمهامه فيعتبر 

 .عندئذ تسييره سليما

مدة حفظ الوثائق التبريرية هي خمس سنوات :998المادة 

بارا من اليوم األول للسنة الموالية لتلك التي تم خاللها اعت
 .إحالة الحسابات إلى محكمة الحسابات

غير أن مدة أطول لحفظ الوثائق التبريرية يمكن إقرارها 
 .بمقرر من الوزير المكلف بالمالية

 محاسبات الدولة: الباب الثالث 

ت تقوم الدولة بمسك محاسبة ميزانية لإليرادا:990المادة 

 .والنفقات وبمحاسبة عامة لجميع هذه العمليات

باإلضافة إلى ذلك يمكنها أن تقوم بوضع محاسبة موجهة 
 .لتحليل تكاليف مختلف األعمال في إطار البرامج

 المحاسبة الموازنية: الفصل األول 

 :تتضمن المحاسبة الموازنية للدولة  :909المادة 

 .محاسبة التخصيصات واعتمادات االلتزامات -
 محاسبة اعتمادات الدفع -
 محاسبة اعتمادات اإليرادات -
 محاسبة أذون االستخدام -

تسجل وتستعرض هذه المحاسبة لميزانية الدولة، صناديق 
اإلعانات والميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة الواردة في 

 18القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية الصادر بتاريخ 

 .ليات فتح واستهالك االعتماداتوكذلك عم 8102أكتوبر 

يكلف اآلمرون بالصرف بمحاسبة التخصيصات :900المادة 

 .واعتمادات االلتزامات وأذون االستخدام

تتضمن االعتمادات الموازنية المتعلقة بنفقات :909المادة 

 .االستثمار اعتمادات االلتزامات واعتمادات الدفع

لنفقات التي يمكن تمثل اعتمادات االلتزامات الحد األعلى ل
ويغطي كل اعتماد التزام، بالنسبة لكل عملية . االلتزام بها

استثمار، دفعة تكون وحدة مجزأة تشكل مجموعا منسجما 
 .يمكن تشغيله بشكل منفصل

تمثل اعتمادات الدفع الحد األعلى للنفقات التي يمكن دفعها 
خالل السنة من أجل تغطية االلتزامات السابقة المبرمة في 

 .إطار اعتمادات االلتزام

يمثل إيقاف اعتمادات االلتزامات العملية التي : 901المادة 

من خاللها يقوم اآلمر بالصرف بحجز مبلغ من اعتمادات 
 .االلتزامات قبل استخدامها من أجل عمليات استثمارية

يتم إلغاء إيقاف اعتمادات االلتزامات، الموجهة للعمليات 
ستخدم خالل سنتين دون إمكانية تحويل االستثمارية والتي لم ت

هذه االعتمادات إلى السنوات الموالية باستثناء تلك المتأتية 
والتي يجب تسديدها  -إن وجدت  -من صناديق اإلعانات 

 .للجهة الدافعة

في حالة إلغاء إيقاف اعتمادات االلتزامات خالل :904المادة 

 .زةالسنة تصبح اعتمادات االلتزامات المقابلة جاه

يتم استخدام اعتمادات االلتزامات بمجرد اكتتاب :909المادة 

 .االلتزامات، بمقدار المبلغ القطعي الذي تلتزم به الدولة للغير

تؤدي النفقات التي ال تكون موضوع التزام مسبق إلى 
استخدام اعتمادات االلتزامات بمقدار مساو الستهالك 

 .اعتمادات الدفع

المكلف بالمالية بختم نتيجة المحاسبة  يقوم الوزير:900المادة 

الموازنية للدولة في  الواحد والثالثين من مارس كحد أقصى 
 .من السنة الموالية للسنة التي تم ختم محاسبتها

 المحاسبة العامة: الفصل الثاني 

يقوم اآلمرون بالصرف بإثبات حقوق : 907المادة 

 .والتزامات الدولة وكذلك بجرد األمالك

يقوم المحاسبون العموميون طبقا للقواعد  :908 المادة

من هذا  888و 880و  881و 808المحددة في المواد 

 .المرسوم بمسك المحاسبة العامة للدولة

تؤسس المحاسبة العامة للدولة على مبدأ إثبات :900المادة 

 .الحقوق وااللتزامات

تدرج العمليات تحت بند السنة المالية التي تتبعها بشكل 
 .قل عن تاريخ تسديدها أو قبضهامست

ال تختلف القواعد المطبقة على المحاسبة العامة للدولة عن 
 .تلك المطبقة على الشركات إال في حدود خصوصيات عملها

 .ترتكز المحاسبة العامة على المحاسبة المادية

يتم تحديد القواعد والمبادئ المطبقة على :999المادة 

ى العمليات المحاسبية للدولة المحاسبة العامة للدولة وعل
أعاله،  56بمقرر من الوزير المكلف بالمالية، طبقا للمادة 

 .يتضمن النظم المحاسبية للدولة

المطبقة  IPSASهذه القواعد المحاسبية مستوحاة من نظم 

 .على الهيئات العمومية ومن النظم المطبقة على الشركات

ي للعمليات في يتم تحديد طرق التسجيل المحاسب:990المادة 

المحاسبة بأمر محاسبي يتضمن طريقة تسيير حسابات 
 .الدولة

يتم تعريف دليل االصطالحات المحاسبية في األمر المحاسبي 
 .المذكور

يجب أن تكون حسابات الدولة منتظمة وسليمة :999المادة 

وأن تعطي صورة دقيقة عن تنفيذ وتطور أصولها ووضعيتها 
 .المالية
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ف المحاسبون العموميون بمسك وإعداد يكل:991المادة 

حسابات الدولة والسهر على احترام المبادئ والقواعد 
 .المحاسبية واحترام اإلجراءات وجودة الحسابات العمومية

يستند المحاسبون العموميون، من أجل بلوغ هذه األهداف، 
على إجراءات الرقابة المحاسبية الداخلية التي يقومون 

لها لدى اآلمرين بالصرف وذلك بعد القيام  بإدارتها والدعاية
بتحديد إطار مرجعي للرقابة المحاسبية الداخلية بالتنسيق مع 

 .هيئات الرقابة الداخلية

يتحقق اآلمرون بالصرف، طبقا لإلطار :994المادة 

المرجعي للرقابة المحاسبية الداخلية من جودة المعلومات 
الة إلى المحاسبين المسؤولين عنها ومن نوعية الوثائق المح
 . العموميين من أجل مسك المحاسبة العامة

يقوم الوزير المكلف بالمالية بختم نتيجة الحساب : 999المادة 

مارس، كأجل أقصى، من السنة الموالية  30العام للدولة في 

 .للسنة التي ختمت نتيجة حسابها

يقدم الحساب العام للدولة بعد توقيعه من الوزير المكلف 
من يونيو، كأجل  31الية إلى محكمة الحسابات في بالم

 .أقصى، من السنة المالية الموالية لتلك التي تم فيها إعداده

تنشر محكمة الحسابات رأيها حول جودة وصدقية الحساب 
سبتمبر  05العام للدولة من الناحية المحاسبية في أجل أقصاه 

 .ادهمن السنة المالية الموالية لتلك التي تم فيها إعد

يحدد قانون التسوية نتيجة المحاسبة العامة للسنة :990المادة 

المالية بعد إبداء محكمة الحسابات لرأيها حول جودة وصدقية 
 .الحسابات

 :يتضمن الحساب العام للدولة :997المادة 

 الميزان العام للحسابات -
 جدول تدفقات السيولة -
ملحقات تتضمن تقييما بالتزامات الدولة خارج  -

 صيلةالح
تفسيرا لتعديالت الطرق والقواعد المحاسبية  -

 .المطبقة خالل السنة المالية

تتضمن الجداول المالية حصيلة وحساب نتيجة :998المادة 

 .وملحقا للحسابات السنوية
تتوفر المحاسبة العامة على فترة تكميلية يتم  :990المادة 

تحديد مدتها وإجراءات منحها بمقرر من الوزير المكلف 
 . الماليةب

 .يوما 31وال يمكن لهذه الفترة أن تتجاوز 

وال يمكن أيضا القيام بأي عملية التزام بنفقات أو إصدار 
 .إليرادات خالل هذه الفترة

 المحاسبة المادية والقيم والسندات: الفصل الثالث 

المحاسبة المادية والقيم والسندات هي محاسبة : 919المادة 

األصول العينية واألمالك  جرد دائم تقوم على توصيف
المنقولة وغير المنقولة والمخزونات والقيم والسندات باستثناء 

 .األصول الثابتة غير العينية، وأموال وقيم الدولة

وتسجل هذه المحاسبة األصول المملوكة وكذلك حركة 
 .دخولها وخروجها

المحاسبة المادية هي محاسبة ثانوية يقوم بها اآلمرون 
قا من جدول األمالك وكشوف الحيازة بالصرف انطال

وكشوف المخزون التي يحدد نموذجها الوزير المكلف 
 .بالمالية

يعتبر اآلمرون بالصرف مسؤولين شخصيا عن المسك الجيد 
للمحاسبة المادية والقيم والسندات وكذلك عن الحفظ 

 .والتخصيص الجيدين

يتم بشكل دوري إجراء مقارنات بين معطيات المحاسبة 
 .مادية ومعطيات المحاسبة العامة للدولةال

 محاسبة تحليل تكاليف البرامج: الفصل الرابع 

يقوم اآلمرون بالصرف بمسك محاسبة تحليل :910المادة 

تهدف هذه المحاسبة إلى تحليل تكلفة مختلف . تكاليف البرامج
 .األعمال في إطار البرامج

 :موضوع محاسبة تحليل التكاليف هو :919المادة 

خبار البرلمان بجميع الوسائل المخصصة بصفة إ -
 .مباشرة أو غير مباشرة إلنجاز البرامج

إتاحة المقارنة بين الوسائل والنتائج المتحصل  -
 .عليها

وتستند هذه المحاسبة على معطيات المحاسبة العامة ومحاسبة 
 .الميزانية

يتم تحديد شروط وقواعد مسك محاسبة تحليل التكاليف بمقرر 
 .ير المكلف بالماليةمن الوز

 الرقابة: الباب الرابع 
 رقابة تسيير اآلمرين بالصرف: الفصل األول 

يقوم الوزراء بممارسة الرقابة بصفة مباشرة أو :911المادة 

بواسطة هيئات الرقابة، على عمليات النفقات التي يقوم بها 
 .اآلمرون بالصرف

رقابة يخضع اآلمرون بالصرف لتفتيش هيئات ال:914المادة 

الداخلية للدولة في إطار الشروط التي تحددها القوانين 
 .واألوامر القانونية والنظم

كل فيما  –يقوم المحاسبون العموميون بممارسة :919المادة 

من هذا  80و  81الرقابات المذكورة في المواد  –يخصه 

 .المرسوم على عمليات اآلمرين بالصرف

 سبينرقابة تسيير المحا: الفصل الثاني 

يقوم المدير العام للخزينة والمحاسبة العمومية :910المادة 

وهيئات الرقابة المختصة بممارسة الرقابة على تسيير 
 .محاسبي الدولة

يخضع جميع محاسبي الدولة لتفتيش هيئات :917المادة 

الرقابة الداخلية للدولة في إطار الشروط التي تحددها القوانين 
 .ظمواألوامر القانونية والن

يتم تقييم حسابات المحاسبين الرئيسيين للدولة من :918المادة 

طرف محكمة الحسابات المخولة وحدها منحهم شهادة حسن 
 .التسيير

انطالقا من الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين وللحساب 
العام لإلدارة المالية ولقانون التسوية، تقوم محكمة الحسابات 

صدقية الحساب العام للدولة وكذلك بإعطاء رأي حول جودة و
حول مطابقة الميزانية المصوت عليها مع تلك التي تم 

 .تنفيذها
يتم تقييم صدقية الحسابات باألخذ بعين االعتبار المعلومات 

 .المتوفرة والتوقعات التي يمكن منطقيا أن تنتج عنها

 الرقابة الداخلية والتدقيق: الفصل الثالث 
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زارة إجراءات للرقابة الداخلية تضع كل و:910المادة 

 .للميزانية ورقابة داخلية محاسبية

تهدف الرقابة الداخلية للمحاسبة إلى التحكم في المخاطر 
الناجمة عن السعي إلى تحقيق هدف جودة مسك محاسبة 

 .الميزانية، واستدامة البرمجة واستدامة تنفيذها

لمخاطر تهدف الرقابة الداخلية للميزانية إلى التحكم في ا
الناجمة عن السعي إلى تحقيق هدف جودة الحسابات من 

 .الفعل المولد لعملية ما حتى نهايتها المحاسبية

يحدد الوزير المكلف بالمالية اإلطارات المرجعية الوزارية 
 .للرقابة الداخلية المحاسبية وللرقابة الداخلية للميزانية

يزانية تخضع إجراءات الرقابة الداخلية للم:949المادة 

والرقابة الداخلية المحاسبية لتقييم سنوي من خالل التدقيق 
 .الداخلي لإلدارات والقطاعات الوزارية المعنية

يتم تحديد برمجة التدقيقات المحاسبية وتدقيقات الميزانية في 
كل وزارة أو مؤسسة من طرف اللجنة الوزارية للتدقيق 

بمقرر من الوزير ومهامها  االداخلي والتي يتم تحديد تشكيلته
 .المكلف بالمالية

تحال نتائج تدقيق الميزانية والتدقيق المحاسبي إلى الوزارات 
 .المعنية والمراقبين الماليين وإلى محاسب الوزارة

يعتبر المراقبون الماليون ومحاسبو الوزارات أعضاء 
ويمكنهم أن . باألحقية في اللجنة الوزارية للتدقيق الداخلي

 .ذه األخيرة إجراء تدقيقات محاسبية وموازنيةيقترحوا على ه

يمكن القيام بمهام التدقيق المبرمجة من طرف اللجنة 
الوزارية للتدقيق باالشتراك مع المدققين الخاضعين لسلطة 

 .الوزير المكلف بالمالية

ترسل جميع التقارير المعدة في نهاية مهام تدقيق الميزانية و 
إلى  -بها في إطار هذه البرمجة التي يقام  -التدقيق المحاسبي

 .الوزير المكلف بالمالية

 المؤسسات العمومية الوطنية: الجزء الثالث 

تصنف المؤسسات العمومية الوطنية حسب :940المادة 

ذات "موضوع نشاطها أو ضرورات تسييرها، على أنها 
 ".صناعي وتجاري"أو ذات طابع " طابع إداري

مومية الوطنية تحت توضع المؤسسات الع: 949المادة 

الوصاية الفنية لوزير معين وتحت الوصاية المالية للوزير 
 .المكلف بالمالية

وتتم إدارتها، في إطار الشروط التي يحددها النص المنشئ 
لها، من طرف المجالس واللجان أو الهيئات المشار إليها 

 ".مجلس إدارة"بشكل موحد في هذا المرسوم بمصطلح 

طرف الشخص الذي منحت له الصفة لهذا ويتم تسييرها من 
يتم تحديد ". بالمدير"الغرض والمدعو في هذا المرسوم 

اإلجراءات الخاصة للتسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات 
 .العمومية الوطنية بنظام خاص بالمؤسسة

يمكن لهذا النظام أن يضع بعض االستثناءات لقواعد 
ء شريطة حصولها المحاسبة العمومية المحددة في هذا الجز
 .المسبق على موافقة الوزير المكلف بالمالية

يتم انجاز العمليات المالية و المحاسبية :941المادة 

باستثناء ترتيبات مخالفة واردة في  -للمؤسسات العمومية
 -النص المنشئ للمؤسسة ومعتمدة من الوزير المكلف بالمالية 
ال من طرف آمر بالصرف أو محاسب عمومي يدعى وكي

محاسبيا بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري 
ومديرا ماليا بالنسبة للمؤسسات ذات الطابع الصناعي 

 .والتجاري

 المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع اإلداري - أ

 اآلمرون بالصرف والمحاسبون: الباب األول 

 اآلمرون بالصرف: الفصل األول 

ات تنظيمية مخالفة، يعتبر اآلمر باستثناء ترتيب:  944المادة 

 .بالصرف مدير المؤسسة

عندما يقوم الوكيل المحاسبي بتعليق دفع : 949المادة 

من هذا المرسوم فإن اآلمر  08النفقات، طبقا للمادة 

بالصرف يمكنه أن يطلب كتابيا وتحت مسؤوليته من الوكيل 
 .المحاسبي القيام بالدفع

 المحاسبون: الفصل الثاني 

في كل مؤسسة عمومية يوجد منصب محاسب : 940دة الما

 .رئيسي يرأسه وكيل محاسبي هو رئيس مصلحة المحاسبة

 .يعين الوزير المكلف بالمالية الوكيل المحاسبي:947المادة 

 :948المادة 

 .للوكيل المحاسبي صفة محاسب رئيسي

 .يتصرف مفوضو الوكيل المحاسبي تحت مسؤوليته

بصوت استشاري في اجتماعات يشارك الوكيل المحاسبي 
 .مجلس اإلدارة

يلزم الوكيل المحاسبي خصوصا، في إطار :940المادة 

من  80و  81و  08الواجبات الموكلة إليه بموجب المواد 

هذا المرسوم باإلسراع من أجل ضمان دخول جميع موارد 
المؤسسة وبإشعار اآلمر بالصرف بانتهاء عقود اإليجار 

وأن يطلب تسجيل الرهون العقارية  وبمنع سقوط المالحقات
 .للسندات الخاضعة لهذا اإلجراء

عندما يطلب اآلمر بالصرف من الوكيل : 999المادة 

أعاله فإن هذا  805المحاسبي القيام بالدفع تطبيقا للمادة 

األخير يمتثل لطلب التسخير ويشعر الوزير المكلف بالمالية 
 .بذلك

بات بصفة مشتركة يحال أمر التسخير إلى محكمة الحسا
 .بين الوزير المكلف بالمالية والوكيل المحاسبي

خروجا على ترتيبات الفقرة األولى أعاله، يجب على 
الوكيل المحاسبي رفض االمتثال ألمر التسخير عندما 

 :يكون تعليق الدفع مبررا بأحد األسباب التالية

 عدم توفر االعتمادات -
 غياب مبرر الخدمة المقدمة -
 غير المحرر من االلتزام طابع الدفع -
 نقص الموجودات -
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في حالة رفض الوكيل المحاسبي االمتثال للتسخير يقوم فورا 
 .بإشعار الوزير المكلف بالمالية بذلك

عمليات اإليرادات والنفقات والخزينة : الباب الثاني
 والعمليات األخرى والمبررات

 عمليات اإليرادات: الفصل األول 

إيرادات المؤسسة من طرف اآلمر يتم حساب :990المادة 

بالصرف بناء على القواعد التي تحددها القوانين واألوامر 
تبرم . القانونية والنظم والقرارات القضائية واالتفاقيات

 .االتفاقيات من قبل اآلمر بالصرف

في حالة تنازل عن أمالك عقارية وقبول هبات ووصايا 
يلزم  وشروط، أو تخصيصات عقارية أو إصدار قروض،

 .الحصول على إذن مسبق من مجلس اإلدارة

يجب على مجلس اإلدارة إقرار الشروط العامة لبيع السلع 
 .والخدمات

ال تعد مداوالت مجلس اإلدارة المتعلقة بإصدار القروض 
 .نافذة إال بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية

تحتفظ المنتجات التي تختص بها المؤسسة،والتي :999المادة 

ها وجهة محددة واإلعانات للهيئات العمومية والخاصة، ل
 .والهبات والوصايا بالوجهات المخصصة لها

يقوم اآلمرون بالصرف بإعداد أوامر اإليرادات :991المادة 

وتسليمها مرفقة بالوثائق التبريرية إلى الوكيل المحاسبي من 
 .أجل التكفل بها وإشعار المدينين

المكتسبة خالل سنة مالية يجب أن تكون جميع الحقوق 
 .موضوع أمر باإليرادات برسم تلك السنة

تكون ديون المؤسسة التي لم يتم تسديدها : 994المادة 

 .بالتراضي موضوع قوائم نافذة بقرار من اآلمر بالصرف

ويتابع . يتم إشعار المدينين بالقوائم النافذة مقابل وصل استالم
الهيئة القضائية  تحصيلها إلى أن يتم الطعن فيها أمام

 .المختصة

 .يقوم الوكيل المحاسبي بالمالحقات

يمكن تعليق هذه المالحقات بأمر من اآلمر بالصرف في حالة 
 .ما إذا كان الدين موضوع نزاع

يمكن أيضا لآلمر بالصرف تعليق المالحقات باالتفاق مع 
الوكيل المحاسبي في حالة ما إذا كان يرى أن إعطاء مهلة 

 .مصلحة المؤسسةيتطابق مع 
يمكن اعتبار ديون المؤسسة على أنها قيم :999المادة 

 .معدومة في حالة إعسار المدينين
يقوم اآلمر بالصرف باتخاذ القرار بناء على مداولة مجلس 

 .اإلدارة
يتم تحديد اإلجراءات العامة إلنشاء وتسيير :990المادة 

م صناديق اإليرادات في إطار الشروط التي يحددها نظا
 .المؤسسة

يتم تعيين قيمي اإليرادات من طرف المدير وبموافقة وكيل 
 .المحاسبة

يصدر الوكيل المحاسبي التوجيهات المتعلقة بمسك كتابات 
 .القيمين في إطار التوجيهات العامة للوزير المكلف بالمالية

 عمليات النفقات: الفصل الثاني 
اإلدارة، مع مراعاة السلطات الموكلة لمجلس :997المادة 

فإن اآلمر بالصرف للمؤسسة ومفوضيه لديهم لوحدهم صفة 
 .القيام بااللتزام بنفقات المؤسسة

ومع ذلك تطلب الموافقة المسبقة للجنة الصفقات المختصة 
 يبالنسبة القتناء العقارات وتأجير األمالك مدفوعة األجر ف

حال تجاوز مبلغها السقف المحدد للمشتريات التي تقوم بها 
 .دولة، بفاتورة بسيطةال

يحدد سقف التزامات النفقات بمبلغ االعتمادات :998المادة 

 .المتضمنة في الميزانية
يجب حساب وإعطاء األمر بالصرف لجميع :990المادة 

 .النفقات خالل السنة المالية التي تتعلق بها تلك النفقات
تتم إحالة أوامر النفقات المعدة من طرف اآلمر :909المادة 

من هذا  36لصرف في إطار الشروط الواردة في المادة با

المرسوم مرفقة بالوثائق التبريرية، إلى الوكيل المحاسبي 
 .الذي يقوم بالتكفل بها وتسديدها

في حالة رفض اآلمر بالصرف إصدار أمر نفقة :900المادة 

فإن الدائن بمقدوره اللجوء إلى القضاء المختص الذي يقوم 
مر بالصرف بشكل إلزامي في حدود عند االقتضاء باأل
 . االعتمادات المفتوحة

باإلضافة إلى األسباب العامة لتعليق الدفع :909المادة 

من هذا المرسوم، يجب على  08المستخلصة من المادة 

الوكيل المحاسبي وقف الدفع في حالة نقص األموال 
 .الموجودة
ير يتم تحديد اإلجراءات العامة إلنشاء وتسي:901المادة 

 .صناديق السلف في إطار الشروط الواردة في نظام المؤسسة
يتم تعيين قيمي النفقات من طرف المدير مع موافقة الوكيل  

 .المحاسبي
يقوم الوكيل المحاسبي بإعطاء األوامر المتعلقة بمسك قيود 

 .القيمين في إطار التعليمات العامة للوزير المكلف بالمالية
 لخزينةعمليات ا: الفصل الثالث 

يتم وضع أموال المؤسسة لدى المحاسب األعلى : 904المادة 

 .للخزينة في حساب إيداع مفتوح باسم المؤسسة
يمكن ادخار أموال مؤسسة عمومية في حساب :909المادة 

: إيداع ألجل لدى صندوق اإليداع و الحجز في حالة تأتيها 
 من فوائض سنوات مالية سابقة أو هبات أو من ناتج تنازل
عن عنصر من عناصر األمالك أو االقتراضات أو إهالكات 

 .الدين السنوية غير المستخدمة مؤقتا
يتم اتخاذ قرار االدخار من طرف اآلمر بالصرف باقتراح 
من الوكيل المحاسبي وباالتفاق مع المدير العام للخزينة 

 .والمحاسبة العمومية
 ىعمليات أخر: الفصل الرابع 

بات المؤسسة العمليات المتعلقة تفصل حسا:900المادة 

بجميع األمالك المنقولة وغير المنقولة واألمالك المخصصة 
 .وقيم االستغالل

عند القيام بالتكفل المحاسبي يتم تقييم عناصر :907المادة 

األمالك المنقولة وغير المنقولة واألمالك المخصصة المحتفظ 
كلفة أو بها، حسب الحالة إما بسعر الشراء وإما بسعر الت

 .استثنائيا بقيمة السوق
عندما تفقد هذه األمالك قيمتها مع الزمن تكون موضوع 

 .إهالك سنوي أو استثنائيا مؤونة فقدان قيمة
يحدد المخطط المحاسبي الخاص بالمؤسسة أو التعليمات 
الصادرة من الوزير المكلف بالمالية معايير تصنيف مختلف 
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ديدها لمعدالت اإلهالك عناصر األمالك والحدود الواجب تح
 .أو فقدان القيمة وإجراءات إعادة التقييم

يتم تحديد معدل اإلهالك وفقدان القيمة من طرف مجلس 
 .اإلدارة الذي يحدد أيضا إجراءات مسك الجرد

في إطار الشروط التي يحددها المخطط المحاسبي الخاص 
ت بالمؤسسة أو الوزير المكلف بالمالية، يتم تقييم التموينا

 .خالل يوم الجرد، وتقييم السلع النهائية بسعر التكلفة
 تبرير العمليات: الفصل الخامس 

يتم وضع الوثائق التبريرية لعمليات اإليرادات : 908المادة 

والنفقات في قوائم اصطالحية عامة يحددها الوزير المكلف 
 .بالمالية

ومع ذلك يمكن لمجلس اإلدارة أو اآلمر بالصرف، بالنسبة 
بعض العمليات غير الواردة في القوائم االصطالحية العامة، ل

إعداد قوائم خاصة وتقديمها للحصول على موافقة الوزير 
 .المكلف بالمالية

في حالة ضياع أو تلف أو سرقة المبررات التي تم تسليمها 
إلى الوكيل المحاسبي فإن الوزير المكلف بالمالية يمكنه أن 

 .خير في اللجوء إلى استبدالهايرخص، بقرار منه، لهذا األ
 :المحاسبة : الباب الثالث 

 المخطط المحاسبي: الفصل األول 
يقوم الوكيل المحاسبي بمسك المحاسبة العامة :900المادة 

 .وكذلك محاسبة االستغالل التحليلية عند االقتضاء
ويكلف أيضا بالمحاسبة المادية، وفي حالة عدم قدرته على 

ويجب أن تحصل التعليمات . بة عليهامسكها يقوم بالرقا
الممنوحة في هذا الصدد، على موافقة الوكيل المحاسبي الذي 

 .يقوم بإجراء الجرد السنوي للمخزونات
فيما يتعلق بالمحاسبة العامة فإن المخطط  :979المادة 

المحاسبي الخاص بالمؤسسة مطابق للمخطط المحاسبي 
بع اإلداري النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطا
 .والمصادق عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية

يستوحى المخطط المحاسبي النموذجي من المخطط المحاسبي 
 .العام

يتم تقديم المخطط المحاسبي الخاص المعد من :970المادة 

طرف المدير والوكيل المحاسبي والذي يقره مجلس اإلدارة، 
ه للحصول على إلى المجلس الوطني للمحاسبة وتتم إحالت

 .موافقة الوزير المكلف بالمالية
يتم إعداد وإقرار وتقديم والموافقة على المخطط :979المادة 

المحاسبي التحليلي في نفس الظروف كما هو الحال بالنسبة 
 .أعاله 870للمخطط المحاسبي المشار إليه في المادة 

 الحساب المالي: الفصل الثاني 

نة مالية يقوم الوكيل المحاسبي عند نهاية كل س:971المادة 

المعين بإعداد الحساب المالي للمؤسسة للسنة المالية 
 .المنصرمة

 :يتضمن الحساب المالي 
 الميزان النهائي للحسابات -
 تفصيل نفقات وإيرادات الميزانية في فصول -
 تفصيل نتائج السنة المالية  -
 الحصيلة -
 حساب النتيجة -
 الملحق -
 ميزان القيم الجامدة -

تتم إحالة الحساب المالي من طرف اآلمر :974ة الماد

بالصرف إلى مجلس اإلدارة قبل نهاية الشهر الثالث الموالي 
 .لختم السنة المالية

يقوم مجلس اإلدارة بتوقيف الحساب المالي بعد استماعه 
 .للوكيل المحاسبي

تتم إحالة الحساب المالي إلى الوصاية المالية :979المادة 

بمالحظات مجلس اإلدارة  -قتضاء عند اال -مصحوبا 
 .ومالحظات الوكيل المحاسبي بغية نيل مصادقتها عليه

يتم إرسال الحساب المالي قبل نهاية الشهر :970المادة 

العاشر الموالي لختم السنة المالية إلى الوزير المكلف بالمالية 
الذي يقوم بإخضاعه للتدقيق قبل إحالته إلى محكمة 

 .الحسابات
في حالة عدم التقديم في الفترة المحددة فإن :977المادة 

الوزير المكلف بالمالية بإمكانه أن يعين بنفسه وكيال مكلفا 
 .بتقديم الحسابات

 الرقابة: الباب الرابع 
تقوم الوصاية المالية بالرقابة على تسيير الوكالء :978المادة 

 .المحاسبيين
ف حسابات الوكيل وتقوم هذه األخيرة بختم السنة المالية وتوقي

بنظامية وصدقية  -في المحضر -المحاسبي واإلفادة 
 .الحسابات

يخضع الوكالء المحاسبيون باإلضافة إلى ذلك لتفتيش هيئات 
 .الرقابة الداخلية وأسالك الرقابة المختصة

المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي  –ب 
 والتجاري

فقرة الرابعة من المادة مع مراعاة ترتيبات ال:970المادة 

من هذا المرسوم، تخضع كافة المؤسسات العمومية  808

 .ذات الطابع الصناعي والتجاري للترتيبات أسفله
 اآلمرون بالصرف والمحاسبون: الباب األول 

 اآلمرون بالصرف: الفصل األول 

باستثناء ترتيبات قانونية مخالفة فإن اآلمر :989المادة 

 .لعام للمؤسسةبالصرف هو المدير ا
يجب اعتماد مفوضي اآلمر بالصرف الرئيسي من طرف 

 .مجلس اإلدارة
 المحاسبون: الفصل الثاني 

يوجد في كل مؤسسة عمومية منصب محاسب :980المادة 

رئيسي يكون على رأسه مدير مالي ورئيس مصالح 
 .المحاسبة

 .ووظيفة الوكيل المحاسبي يال تتعارض وظيفة المدير المال
يتم تعيين المدير المالي بناء على اقتراح المدير :989 المادة

العام من خالل مداوالت مجلس اإلدارة وموافقة الوزير 
 .المكلف بالمالية

 .للمدير المالي صفة محاسب رئيسي:981المادة 

يمكن تعيين محاسبين ثانويين حسب اإلجراءات التي ينص 
 .عليها النص المنظم للمؤسسة

 .المالي تحت مسؤوليته الخاصة يتصرف مفوضو المدير
في إطار الواجبات الموكلة إليه بموجب المواد :984المادة 

من هذا المرسوم، يلزم المدير المالي  80و 81و  08

خصوصا باإلسراع في تأمين دخول جميع موارد المؤسسة 
وأن يشعر اآلمر بالصرف بنهاية أجل عقود اإليجار وأن 

ل الرهن العقاري لجميع يمنع التقادمات وأن يطلب تسجي
 .السندات المحتمل خضوعها لهذا اإلجراء
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عمليات اإليرادات والنفقات والخزينة : الباب الثاني 
 ىوعمليات أخر

 عمليات اإليرادات: الفصل األول 
مع مراعاة تطبيق القواعد الخاصة بمجال الدولة :989المادة 

رف فإن إيرادات المؤسسة يتم حسابها من طرف اآلمر بالص
بناء على القواعد التي يحددها القانون واألوامر القانونية 

 .والنظم والقرارات القضائية واالتفاقيات
تبرم االتفاقيات من طرف اآلمر بالصرف بعد إذن من مجلس 
اإلدارة عند االقتضاء إذا ما تعلق األمر بالقروض والسلف و 
المقبوضات وتوسيع أو بيع مشاركات مالية وتنازل عن 

 .الك منقولة أو غير منقولة وقبول هبات ووصاياأم
يجب أن تحتفظ المنتجات الخاصة بالمؤسسة : 980المادة 

وذات الوجهة المحددة وكذلك المساعدات المالية للهيئات 
 .العمومية والخاصة والهبات والوصايا بتخصيصاتها

يتم تحصيل اإليرادات من طرف المدير المالي :987المادة 

 .وإما تنفيذا ألوامر اآلمر بالصرفإما تلقائيا 
يقوم المدير المالي بإرسال الفواتير المتعلقة بالمدينين ويستلم 

 .تسوياتهم
ال يمكن قبول تسوية بورقة تجارية حتى ولو كانت مضمونة 

 .من طرف مؤسسة مالية إال بموافقة اآلمر بالصرف
جميع الحقوق المكتسبة خالل سنة مالية يجب أن يتم التكفل 

 .ها برسم تلك السنةب
في حالة عدم التمكن من تحصيل ديون المؤسسة :988المادة 

. بالتراضي، فإن المالحقات تتم وفقا لألعراف التجارية
ويمكن أيضا أن تتم المالحقات حسب إجراءات الكشوف 

 .أعاله 850النافذة في إطار الشروط الواردة في المادة 

حقات ويمكن تعليقها في يقوم المدير المالي بالمال:980المادة 

أي لحظة بناء على أمر مكتوب من اآلمر بالصرف في حالة 
 .ما إذا كان الدين موضوع نزاع

يقوم اآلمر بالصرف أيضا بتعليق المالحقات باالتفاق مع 
المدير المالي إذا كان يرى أن الدين غير قابل لالسترجاع أو 

 .أن إعطاء مهلة مطابق لمصلحة المؤسسة
يمكن لديون المؤسسة أن تدمج في القيم المعدومة :909المادة 

يتم اتخاذ القرار في مداوالت . في حالة إعسار المدينين
 .مجلس اإلدارة بناء على مقترح من اآلمر بالصرف

 عمليات النفقات: الفصل الثاني 
مع مراعاة السلطات الموكلة لمجلس اإلدارة فإن :900المادة 

يتمتعون بصفة القيام  اآلمر بالصرف ومفوضيه وحدهم
يتم تحديد التزامات النفقات إما . بااللتزام بنفقات المؤسسة

بمبلغ االعتمادات أو بمبلغ أذون البرامج المسجلة في 
ويمكن لهذه االلتزامات أن تقع فور الموافقة على . الميزانية

 .هذه األخيرة
يتم مسك محاسبة التزامات النفقات في إطار :909المادة 

 .التي يحددها النظام الداخلي للمؤسسةالشروط 
يجب حساب واألمر بصرف جميع النفقات خالل :901المادة 

 .السنة المالية التي تتعلق بها هذه النفقات
يتم تسديد نفقات المؤسسة من طرف المدير المالي وبأمر من 

 .اآلمر بالصرف أو بعد قبولها من طرف هذا األخير
ئق التبريرية الضرورية يتم تدعيم أوامر الصرف بالوثا

والسيما الفواتير والمذكرات والصفقات وعقود اإليجار أو 
 .االتفاقيات
عبارة مؤرخة  ةيأخذ قبول النفقة إما صيغ:904المادة 

وموقعة ومختومة على المذكرة أو الفاتورة أو أي وثيقة تحل 

محلها وإما إفادة منفصلة بتنفيذ الخدمة بحيث توضح كلتا 
الدفع للمبلغ المشار إليه يمكن القيام به بصورة الصيغتين أن 

 .صحيحة
يمكن أن يسمح اآلمر بالصرف للمدير المالي :909المادة 

بدفع بعض النفقات بواسطة األوراق التجارية ذات اآلجال 
 .المرجأة والخاضعة للقواعد التجارية

يتم تحديد اإلجراءات العامة إلنشاء وتسيير :900المادة 

في إطار الشروط الواردة في نظام المؤسسة صناديق السلف 
 .بالتطابق مع النظم العامة

يتم تعيين القيمين على صناديق السلف من طرف المدير 
 .وبموافقة المدير المالي

يعطي المدير المالي التعليمات المتعلقة بمسك الكتابات 
المحاسبية للقيمين على صناديق السلف في إطار التعليمات 

 .المكلف بالمالية العامة للوزير
 عمليات الخزينة: الفصل الثالث 

يتم إيداع أموال المؤسسة إما في الخزينة أو في : 907المادة 

 .مصلحة الصكوك البريدية أو لدى مؤسسات مالية وطنية
 عمليات أخرى: الفصل الرابع 

تفصل حسابات الشركة العمليات المتعلقة بجميع : 908المادة 

ر المنقولة واألمالك المخصصة وقيم األمالك المنقولة وغي
 .االستغالل

يتم تقييم عناصر األمالك المنقولة وغير المنقولة :900المادة 

واألمالك المخصصة المحجوزة عند التكفل المحاسبي طبقا 
للقواعد والمبادئ المطبقة على محاسبة المؤسسات العمومية 

 .الصناعية والتجارية
مع الزمن تكون موضوع عند فقدان هذه األمالك قيمتها 

 .مؤونات انخفاض القيمة اإهالكات سنوية أو استثنائي
يمكن تحديد القواعد المطبقة فيما يتعلق بحجم وقيمة األصول 
وحساب اإلهالكات لكل مؤسسة أو صنف من المؤسسات من 
طرف الوزير المكلف بالمالية وبالرجوع إلى ترتيبات المدونة 

 .   العامة للضرائب
ة الترتيبات المذكورة في الفقرة السابقة يتم تحديد مع مراعا

معدالت اإلهالك وانخفاض القيمة، من طرف مجلس اإلدارة 
الذي يحدد أيضا وفي إطار المخطط المحاسبي الخاص 

 . بالمؤسسة، إجراءات مسك الجرد
 المحاسبة: الباب الثالث 

 المخطط المحاسبي: الفصل األول 
الي المحاسبة العامة في إطار يمسك المدير الم:199المادة 

الشروط التي يحددها المخطط المحاسبي للشركة والذي يتم 
إقراره بمقرر صادر عن الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ 

 .رأي المجلس الوطني للمحاسبة
يتضمن هذا المخطط الئحة الحسابات ويحدد قواعد عمل كل 

 .منها
 .حليليةيمسك المدير المالي محاسبة االستغالل الت

غير أنه يمكن توكيل مسك كل أو جزء هذه المحاسبة 
 .للمصالح الفنية للمؤسسة تحت رقابة المدير المالي

 .يقوم المدير المالي بمسك المحاسبة المادية:190المادة 

 .وعندما ال يمكنه ذلك يقوم بالرقابة عليها
ويكلف أيضا بالمحاسبة المادية، وفي حالة عدم قدرته على 

ويجب أن تحصل التعليمات . قوم بالرقابة عليهامسكها ي
الممنوحة في هذا الصدد، على موافقة الوكيل المحاسبي الذي 

 .يقوم بإجراء الجرد السنوي للمخزونات
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يمكن لآلمر بالصرف وباستشارة المدير المالي :199المادة 

أن يضيف إلى الئحة الحسابات اإلجراءات التي تتطلبها 
مراعاة احترام هيكل المخطط  ضرورات االستغالل مع

المحاسبي العام وكذلك المبادئ الحاكمة للمخطط المحاسبي 
أعاله وأن يأخذ، عند االقتضاء،  311المشار إليه في المادة 

اإلجراءات الضرورية من أجل القيام بجميع المقارنات ذات 
الفائدة بين السنوات المالية المتتالية والسيما تلك المتعلقة 

 .كلفةبسعر الت
يرفع اآلمر بالصرف إلى علم الوزير المكلف بالمالية أن 

 .جميع هذه التعديالت تمت إضافتها
تتاح للوزير مهلة شهر لالعتراض عليها، ويمكنه خالل هذه 
المهلة عدم قبول تطبيقها إال كإجراء مؤقت حتى يقدم المجلس 

 .الوطني للمحاسبة رأيه
 الحساب المالي: الفصل الثاني 

يتم إعداد الحساب المالي للمؤسسة من طرف :191 المادة

المدير المالي تبعا لترتيبات المخطط المحاسبي للشركة وطبقا 
 .لتوجيهات اآلمر بالصرف

يتضمن الحساب المالي خصوصا الميزان العام للحسابات عند 
نهاية السنة المالية والحصيلة وحساب النتيجة وجدول التمويل 

 .المعتبرة المتعلق بالسنة المالية
يقوم رئيس مجلس اإلدارة في األشهر الثالثة :194المادة 

الموالية إلغالق السنة المالية بتوجيه األمور التالية لمفوضي 
 :الحسابات 

 .الحساب المالي مرفقا بجميع مراحل تطوره .0
 .تقرير تسيير مدير المؤسسة للسنة المالية المعتبرة .8
االعتمادات  مداوالت مجلس اإلدارة المتعلقة بحالة .3

المرصودة والتعديالت الممكن إضافتها خالل السنة 
 .لهذه االعتمادات وإلى الحساب المالي

عند الضرورة، نسخة من مختلف اإلبالغات  .0
 .أعاله 088المذكورة في المادة 

 .أي وثائق أخرى يطلبها الوزراء أو المفوضون .5
تتم إحالة الحساب المالي وتقرير المفوض أو :199المادة 

فوضي الحسابات إلى رئيس مجلس اإلدارة في مدة أقصاها م
 .أربعة أشهر تلي السنة المالية المعتبرة

يتم إقرار الحساب المالي من طرف مجلس اإلدارة بحضور 
 .مفوض أو مفوضي الحسابات والمدير المالي

في حالة عدم أخذ مجلس اإلدارة بالمالحظات المقدمة من 
دير المالي بإمكانه أن يطلب طرف الوكيل المحاسبي فإن الم

 .إلحاق جدول يفصل تلك المالحظات إلى الحساب المالي
ال تعد مداوالت مجلس اإلدارة المتعلقة بالحساب :190المادة 

المالي وبتخصيص النتائج نافذة إال بعد الموافقة في إطار 
الشروط التي تحددها القوانين واألوامر القانونية والنظم 

 .الدولة على المؤسسات العموميةالمتعلقة برقابة 
 316و 315تحال الوثائق المشار إليها في المواد :197المادة 

أعاله فور النظر فيها والموافقة عليها إلى محكمة الحسابات 
في إطار الشروط المحددة بالقوانين واألوامر القانونية 

 .والنظم
 الرقابة: الباب الرابع 

لطابع التجاري تخضع المؤسسات ذات ا: 198المادة 

والصناعي لتفتيش هيئات الرقابة الداخلية للدولة وعند 
 .االقتضاء لتفتيش أسالك الرقابة المختصة

يقوم مفوضو الحسابات بالرقابة الالحقة : 190المادة 

للحسابات وبرقابة تسيير المؤسسة في إطار الشروط التي 
 .تحددها القوانين واألوامر القانونية والنظم

ة الحسابات بالبت في تسيير المؤسسات ذات تقوم محكم
الطابع التجاري والصناعي في إطار أصول االختصاص 

 .القضائي
 التجمعات اإلقليمية: الجزء الرابع 

 اآلمرون بالصرف والمحاسبون: الباب األول 
 اآلمرون بالصرف: الفصل األول 

يتصف بصفة اآلمرين بصرف ميزانيات الهيئات :109المادة 

 :المعنية 
 رؤساء المجالس الجهوية -
 عمد البلديات -

يمكن لآلمرين بالصرف المشار إليهم في الفقرة السابقة أن 
يفوضوا صفة األمر بالصرف لمساعديهم من أجل استبدالهم 

 .في تنفيذ عمليات الميزانية
يصدر اآلمرون بالصرف أوامر اإليرادات :100المادة 

 .النافذة والموجهة لتأمين تحصيل الديون
المكلفين بالتحصيل  -قومون بإشعار المحاسبين العموميين وي
 .بهذه األوامر -

يصدر اآلمرون بالصرف أوامر النفقات :109المادة 

ويقومون بإرسالها للمحاسبين العموميين المكلفين مرفقة 
 .بالمبررات الضرورية

 المحاسبون: الفصل الثاني 

المعينون يعتبر المحاسبون المباشرون للخزينة :101المادة 

في عاصمة الوالية أو في المقاطعة أو في المركز اإلداري 
 .والذين تتبع لهم التجمعات اإلقليمية إداريا، محاسبين رئيسيين

ويحملون لقب الخازن الجهوي بالنسبة للجهة والمحصل 
 .البلدي بالنسبة للبلدية

يمكن الجمع بين وظائف محاسب ثانوي للدولة ومحاسب 
 .قليمية متعددةرئيسي لتجمعات إ

ويحضر المحاسب اجتماعات مجلس التجمع اإلقليمي بصوت 
 .استشاري
يقوم المحاسب العمومي بتنفيذ جميع عمليات :104المادة 

النفقات واإليرادات لميزانية التجمعات اإلقليمية الخاضعة 
 .لمنصبه
يمكن تكليف قيمين بعمليات التحصيل أو الدفع :109المادة 

 .العموميينلحساب المحاسبين 
المسير هو وكيل، مهما كان انتماؤه اإلداري، مخول لحساب 
المحاسب العمومي بتحصيل اإليرادات المحددة إما من خالل 
بطاقة أو بناء على احتساب يقوم به ويكلفه بالقيام بتحويل 
 .المبالغ المحصلة من طرف مصالحه إلى المحاسب العمومي

ا كان انتماؤه القيم على صندوق السلف هو وكيل مهم
اإلداري، مخول لحساب المحاسب العمومي بالقيام بنفقات 
محددة، بواسطة األموال التي يتم وضعها تحت تصرفه 
 .ويكلف بجمع المبررات ودمجها في قيود المحاسب العمومي

يتم تحديد شروط إنشاء السلفة وتسيير وتعيين القيمين بمقرر 
 .صادر عن الوزير المكلف بالمالية

 العمليات: ب الثالث البا
 عمليات اإليرادات: الفصل األول 

 الضرائب واإليرادات المشابهة: القسم األول 
يتم احتساب وتحصيل الضرائب واإليرادات :100المادة 

المشابهة المتعلقة بميزانية التجمعات اإلقليمية والتي يرخصها 
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قانون المالية، في إطار الشروط الواردة في المدونة العامة 
 .للضرائب والقوانين واألوامر القانونية والنظم

 الرسوم: القسم الثاني 
يتم احتساب واألمر بصرف وتحصيل الرسوم :107المادة 

ودفع خدمات المستخدمين وكذلك حقوق األمالك العامة 
والمحددة بالحدود الواردة في المدونة العامة للضرائب 

من  -حسب األصول  -وبقرار من المجلس موافق عليه 
السلطة الوصية، في إطار الشروط التي تحددها القوانين 

 .واألوامر القانونية والنظم
 ىإيرادات أخر: القسم الثالث 

تقوم مصالح التجمعات اإلقليمية بحساب :108المادة 

اإليرادات األخرى لهذه التجمعات عدا تلك المذكورة في 
اء على وذلك حسب طبيعة اإليرادات وبن. أعاله 8و 0األقسام 

القواعد المحددة بقرار من المجلس مصادق عليه حسب 
األصول، وتلك التي وردت في القوانين والنظم وأحكام 

 .القضاء والعقود واالتفاقيات
أوامر اإليرادات المقابلة للديون التي يكون : 100المادة 

مبلغها األصلي األساسي أصغر من سقف يحدده مقرر صادر 
 .اليةعن الوزير المكلف بالم

يحدد مقرر صادر عن الوزير المكلف بالمالية :199المادة 

 .شكل سندات اإليرادات والصيغ الواجب ورودها فيه
 :يجب أن يشير كل سند إيراد إلى قواعد االحتساب التالية

 بند اإلدراج في الميزانية والمحاسبة -
 الموضوع -
 الطبيعة  -
 المدين -
 المبلغ -
 األجل -
 الوثائق التبريرية  -
 ر بالصرفاسم اآلم -

كل خطأ في احتساب مبلغ اإليراد من شأنه اإلضرار بالمدين 
السند األصلي و إصدار سند  ءيؤدي إلى إصدار أمر بإلغا

 .جديد
يتم إشعار المدينين بأوامر اإليرادات من طرف :190المادة 

المحاسبين العموميين في نفس الظروف كما هو الحال بالنسبة 
 .أجل تحصيل ديون الدولة لألوامر التي يتم إصدارها من

يتم تحصيل أوامر اإليرادات بالجبر من طرف :199المادة 

المحاسب العمومي بعد انتهاء األجل الذي تحدده األوامر 
 .المذكورة ويمكنه أن يستعين بموظفي المالحقات المحلفين

يتابع المحاسب العمومي تحصيل سندات :191المادة 

حددها القوانين واألوامر اإليرادات في إطار الشروط التي ت
 .القانونية والنظم المعمول بها

اآلمر بالصرف هو من يسمح بالخصومات :194المادة 

المجانية للديون بناء على قرار من المجلس وافقت عليه سلطة 
الوصاية حسب األصول بناء على طلب من المدين مبرر 

 .ومرفق باألدلة
محصلة في القيم إدماج سندات اإليرادات غير ال:199المادة 

المعدومة يصدر بقرار من المجلس توافق عليه سلطة 
 .الوصاية حسب األصول بناء على طلب المحاسب

يمكن تلقي إيرادات الميزانية التي تقوم مصالح :190المادة 

و في هذا .نقدا مقابل تسليم قيم جامدةبتحصيلها تسيير السلف 
ت السلف الصدد يستعين المحاسب العمومي بمسيري إيرادا

 .طبقا للتشريعات

ر إيرادات السلف يتم تحديد إجراءات إنشاء وتسيي:197دة الما

 .بنظام صادر عن الوزير المكلف بالمالية
يتم تعيين المسيرين من طرف اآلمر بالصرف مع موافقة 

 .المحاسب العمومي
يتم تحديد التعليمات المتعلقة بمسك قيود القيمين وإجراءات 

مدة في إطار التعليمات العامة للوزير المكلف تسيير القيم الجا
 .بالمالية
يمكن للمدينين تسديد ديونهم بإحدى طرق الدفع :198المادة 

من هذا المرسوم باستثناء السندات  87الواردة في المادة 

 .المضمونة وكذلك الخصومات على القيم
 :190المادة 

قليمية شروط تحلل المدينين من ديونهم المستحقة للتجمعات اإل
وتسليم أوصال التسديد هي نفسها الشروط المطلوبة في حالة 

 .من هذا المرسوم 88و 82الدولة، والواردة في المواد 

 عمليات النفقات: الفصل الثاني 
 االلتزامات: القسم األول 

رئيس المجلس الجهوي والعمدة أو مفوضوهم :119المادة 

 .هملهم وحدهم فقط صفة االلتزام بنفقات تجمعات
يحدد سقف االلتزامات بمبلغ االعتمادات الواردة :110المادة 

 .في الميزانية
يلزم اآلمر بالصرف بااللتزام بالنفقات اإلجبارية وكذلك 

 .النفقات الناتجة عن التزامات قانونية في اآلجال
يتم تفصيل االلتزامات في قيد محاسبي يمسكه :119المادة 

 .اآلمر بالصرف
سك محاسبة االلتزامات المشار إليها في يتم م:111لمادة ا

أعاله من طرف المراقب المالي بشكل متعارض  338المادة 

 .في إطار نفس الشروط المحددة للدولة
 التصفية : القسم الثاني 

تتمثل التصفية في التأكد من حقيقة الدين وتحديد :114المادة 

 .المبلغ الذي يتعين دفعه
مر بالصرف الذي يفيد تتم تصفية النفقات من طرف اآل

 .بحقيقة الخدمة المقدمة للتوصيل أو بتنفيذ الخدمة
 األمر بالصرف: القسم الثالث 

يتم األمر بصرف النفقات من طرف اآلمر :119المادة 

 .بالصرف ولهذا الغرض يقوم بإصدار حواالت الدفع
يتم إخضاع حواالت الدفع للتأشيرة المسبقة :110المادة 

المراقب المالي في إطار الشروط  للمحاسب العمومي و
 .الواردة في القوانين واألوامر القانونية والنظم

خروجا على هذا المبدأ، تحدد النفقات التي يمكن دفعها دون 
أمر مسبق بالصرف بواسطة مقرر مشترك بين الوزير 

 .المكلف بالمالية والوزير المكلف بالالمركزية
دفع والصيغ الواجب يتم تحديد شكل حواالت ال:117المادة 

 .ورودها فيها بمقرر من الوزير المكلف بالمالية
 :يجب أن تتضمن كل حوالة قواعد االحتساب التالية 

 بند اإلدراج في الميزانية والمحاسبة -
 الموضوع -
 الطبيعة -
 المستفيد -
 المبلغ -
 الوثائق التبريرية -
 اسم اآلمر بالصرف -

 الدفع: القسم الرابع 
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ون العموميون للتجمعات اإلقليمية يقوم المحاسب:118المادة 

 .بدفع الحواالت
الدفع هو اإلجراء الذي من خالله تتحرر :110المادة 

 36مع مراعاة ترتيبات المادة . التجمعات اإلقليمية من ديونها

من هذا المرسوم، ال يمكن للدفع أن يقع إال بحلول أجل الدين 
 .وتنفيذ الخدمة أو توريد السلعة

الة عدم استيفاء النفقة للشروط الواردة في في ح:149المادة 

من هذا المرسوم عندئذ يكون بمقدور  80و 81المواد 

المحاسب العمومي تعليق الدفع حتى تسوية الوضعية من 
طرف اآلمر بالصرف أو رفض الحوالة نهائيا مع تبيان 

 .أسباب الرفض
يقوم المحاسب العمومي أيضا بتعليق دفع النفقات في حالة 

في هذه الحالة يقوم اآلمر . أو عدم كفاية السيولةغياب 
بالصرف بتحديد أولوية النفقات الواجب دفعها بناء على طلب 

 .المحاسب العمومي
عندما يعلق المحاسبون العموميون للتجمعات :140المادة 

فإن  - 08مع مراعاة ترتيبات المادة  -اإلقليمية دفع النفقات

راعاة االستثناءات المشار اآلمرين بالصرف بمقدورهم، مع م
، أن يطلبوا كتابيا وعلى مسؤوليتهم من 338إليها في المادة 

 .المحاسبين المذكورين القيام بالدفع
يقوم المحاسبون العموميون للتجمعات اإلقليمية باالمتثال 

 .للطلب ويشعرون الوزير المكلف بالمالية بذلك
مشتركة تحال أوامر التسخير إلى محكمة الحسابات بصفة 

بين الوزير المكلف بالمالية والمحاسبين العموميين للتجمعات 
 .اإلقليمية المعنية

أعاله، يجب  301خروجا على ترتيبات المادة :149المادة 

على المحاسبين العموميين للتجمعات اإلقليمية أن يرفضوا 
االنصياع ألوامر التسخير عندما يكون تعليق الدفع مبررا 

 :الية بأحد األسباب الت
 عدم توفر االعتمادات -
 غياب تبرير للخدمة المقدمة -
 طابع الدفع غير المحرر من االلتزام -
 غياب تأشيرة المراقب المالي -

في حالة رفض طلب التسخير فإن المحاسبين العموميين 
 .المعنيين يقومون فورا بإشعار الوزير المكلف بالمالية

النقود أو  تتم تسوية النفقات من خالل تسليم:141المادة 

غير أن . الصكوك أو من خالل تحويل مصرفي أو بريدي
بعض النفقات يمكن دفعها بواسطة قيم عمومية أو أوراق 
تجارية أو أي وسيلة دفع مادية أخرى أو غير مادية تنص 

 .عليها القوانين واألوامر القانونية والنظم
ن ال يمكن للمحاسبين العموميين القيام بتسويات م:144المادة 

خالل احتجاز المبالغ المستحقة إال في الحاالت والشروط 
الواردة في القوانين واألوامر القانونية والنظم، تطبيقا 

 .من هذا المرسوم 03لترتيبات المادة 

 عمليات الخزينة: الفصل الثالث 
توضع أموال التجمعات اإلقليمية لدى الخزينة :149المادة 

 .يه فوائدفي حساب إيداع منفرد التترتب عل
في حالة تأتي أموال التجمعات المحلية من :140المادة 

فوائض السنوات المالية السابقة أو من تبرعات أو من ناتج 
التنازل عن أحد عناصر األمالك أو االقتراضات غير 
المستخدمة مؤقتا، يمكن توظيف هذه األموال في حساب إيداع 

افقة مجالس ألجل لدى صندوق اإليداع والحجز وذلك بعد مو
 .التجمعات

يتم هذا التوظيف طبقا لإلجراءات المعمول بها لإليداعات 
 .والحجوز من طرف اآلمر بالصرف والمحاسب العمومي

 ىعمليات أخر: الفصل الرابع 
تسجل حسابات التجمعات اإلقليمية العمليات :147المادة 

المتعلقة بجميع األمالك المنقولة وغير المنقولة وكذلك 
 .ك المخصصةاألمال

يتم تقييم عناصر األمالك المنقولة وغير المنقولة :148المادة 

واألمالك المخصصة عند التكفل المحاسبي طبقا للقواعد 
عندما . والمبادئ المحاسبية المطبقة على التجمعات اإلقليمية

تكون هذه األمالك عرضة لالضمحالل يتم وضعها قيد 
 .اإلهالك السنوي حسب الترتيب

 تبرير العمليات: الخامس الفصل 

تعد الئحة الوثائق المبررة لعمليات النفقات :140المادة 

واإليرادات في قوائم اصطالحية عامة يحددها الوزير المكلف 
 .بالمالية

في حالة ضياع أو تلف أو سرقة المبررات التي تم تسليمها 
إلى المحصل البلدي أو الخازن الجهوي، فإن الوزير المكلف 

 -بقرار يصدره  -ة يمكن أن يسمح لهذا األخير بالمالي
 .باستبدالها

 المحاسبة العامة: الباب الثالث 
تتضمن محاسبة التجمعات اإلقليمية محاسبة :199المادة 

 .عامة ومحاسبة خاصة للقيم والسندات
 المحاسبة العامة: الفصل األول 

يمسك المحاسب العمومي المحاسبة العامة طبقا : 190المادة 

 .خطط محاسبي يعده الوزير المكلف بالماليةلم
 . يستوحى هذا المخطط من المخطط المحاسبي العام

 المحاسبة الخاصة: الفصل الثاني 
تحدد قواعد المحاسبة المتعلقة بالقيم والسندات :199المادة 

المملوكة للبلديات أو الجهات بمقرر صادر عن الوزير 
 .المكلف بالمالية

محاسبة الخاصة بإعداد الجرد وتسجيل تعنى ال:191المادة 

 .قيمة السندات والقيم التي تطبق عليها هذه المحاسبة
 : 194المادة 

يمسك الخازن الجهوي أو المحصل البلدي المحاسبة الخاصة 
ويقوم سنويا بإعداد حساب تسيير القيم والسندات في إطار 

 .الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالمالية
 النتائج السنوية وحسابات نهاية السنة: ث الفصل الثال

يحدد مقرر صادر عن الوزير المكلف بالمالية : 199المادة 

الشروط واآلجال التي يتم خاللها تنفيذ عمليات إغالق و تقديم 
 .الحسابات السنوية

يؤشر اآلمر بالصرف على حساب التسيير ويفيد :190المادة 

 .ر النفقات لقيودهبمطابقة مبالغ أوامر اإليرادات وأوام
يقوم اآلمر بالصرف في التاريخ المحدد لتوقيف :197المادة 

الحسابات بإعداد الحساب اإلداري الذي يفصل لكل فصل 
ومادة في الميزانية فتح االعتمادات وتنفيذها بالنسبة 

 .لإليرادات والنفقات
من أجل دمج النتائج التجميعية السابقة فإن الحساب اإلداري 

مالية يظهر نفس النتائج كما هو الحال في حساب للسنة ال
 .التسيير الذي يعده المحصل البلدي أو الخازن الجهوي

يحال حساب التسيير والحساب اإلداري بشكل :198المادة 

متزامن من طرف اآلمر بالصرف إلى مجلس التجمع 
 .اإلقليمي قبل نهاية الشهر الثاني الموالي الختتام السنة المالية
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لس التجمع اإلقليمي حساب التسيير والحساب يقر مج
 .اإلداري
يحال حساب التسيير والحساب اإلداري لموافقة :190المادة 

وزراء الوصاية المالية والوصاية اإلدارية في إطار الشروط 
التي يحددها مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية 

 .والوزير المكلف بالالمركزية
التسيير مرفقا بالوثائق التبريرية يرسل حساب :109المادة 

قبل نهاية الشهر السابع الموالي لختم السنة المالية إلى المدير 
حسب أهمية  –العام للخزينة والمحاسبة العمومية الذي يقوم 

إما بإخضاعه للتدقيق قبل إحالته إلى محكمة  –الهيئة 
 .الحسابات أو بإخضاعه للتدقيق اإلداري للحسابات

ق حسابات التجمعات اإلقليمية من طرف يمكن أن تدق
المحاسب األعلى للخزينة بناء على أمر من رئيس محكمة 

ويعتبر قرار هذا المحاسب قابال للطعن أمام . الحسابات
محكمة الحسابات ويبقى خاضعا لحق الطعن في إطار 

 .القوانين واألوامر القانونية والنظم
 الرقابة: الباب الرابع 

 ابة تسيير اآلمرين بالصرفرق: الفصل األول 
يخضع رؤساء الجهات والعمد بصفتهم آمرين :100المادة 

بالصرف للميزانية لرقابة المفتشية العامة للمالية والرقابة 
العامة للدولة في إطار الشروط التي تحددها القوانين و 

 .األوامر القانونية والنظم
ابة يمارس محاسبو التجمعات اإلقليمية الرق:109المادة 

من هذا المرسوم على عمليات  81و  08الواردة في المواد 

 .اآلمرين بالصرف
 رقابة تسيير المحاسبين: الفصل الثاني 

يقوم مدير الخزينة والمحاسبة العمومية وأسالك :101المادة 

الرقابة المختصة والمفتشية العامة للمالية ومحكمة الحسابات 
 .المحليةبالرقابة على تسيير محاسبي التجمعات 

ترتيبات عامة مطبقة على التجمعات : الباب الخامس 
 ىالمحلية األخر

تنطبق الترتيبات المطبقة على التجمعات :104المادة 

على جميع أنواع التجمعات  301اإلقليمية والمحددة في المادة 

 .اإلقليمية المحتمل إنشاؤها في إطار الالمركزية
انية التجمع تمنح صفة اآلمر بصرف ميز:109المادة 

اإلقليمي إما إلى رئيس الجمعية المداولة للتجمع المذكور أو 
 .إلى أي شخص آخر يعينه اإلجراء المنشئ لهذا التجمع

يمارس المحاسب المباشر للخزينة والموجود في :100المادة 

 .مقر الهيئة العامة اإلقليمية وظيفة محاسب التجمع المحلي
 ترتيبات نهائية

وتوضح مقررات صادرة عن الوزير  تكمل:107المادة 

 .المكلف بالمالية ترتيبات هذا النظام العام، عند االقتضاء
 :108المادة 

 .تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية :100المادة 

 .للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 إعالنـــــات -4

 

 911/9191ع سند عقا ي  قم إفادة بضيا

في يوم اإلثنين الموافق لألول من يوليو من سنة ألفين و تسعة  

 .عشر

محمد يسلم ولد محمد األمين، موثق عقود / نحن ذ حضر أمامنا

 :بانواذيبو 50مكتب رقم لبا

 62/05/0896: محمد السالك الحضرامي برو، المولود بتاريخ: السيد

يبو، الرقم الوطني للتعريف ذوافي إزويرات، و القاطن في ان

 .65625082: رقم الهاتف، 1870700018

التصرف  نلية القانونية و بال مانع مهو صرح لنا و هو في كامل اال

 NDB A: الخاص بالقطعة األرضية رقم 0551أن السند العقاري رقم 

قد ضاع  عليه، في وقت سابق، و قد حررنا له هذه اإلفادة  595

 .اإلقتضاء لإلدالء بها عند

 .و قد قمنا بقراءة هذا التصريح على المعني ثم وقع عليه

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

 911/9191إفادة بضياع سند عقا ي  قم 

في يوم اإلثنين الموافق لألول من يوليو من سنة ألفين و تسعة  

 .عشر

محمد يسلم ولد محمد األمين، موثق عقود / ذ حضر أمامنا نحن

 :بوبانواذي 50مكتب رقم لبا

 62/05/0896: محمد السالك الحضرامي برو، المولود بتاريخ: السيد

يبو، الرقم الوطني للتعريف ذفي إزويرات، و القاطن في انوا

 .65625082: رقم الهاتف، 1870700018

التصرف  نلية القانونية و بال مانع مهو صرح لنا و هو في كامل اال

 NDB A: ألرضية رقمالخاص بالقطعة ا 0550أن السند العقاري رقم 

قد ضاع  عليه، في وقت سابق، و قد حررنا له هذه اإلفادة  591

 .لإلدالء بها عند اإلقتضاء

 .و قد قمنا بقراءة هذا التصريح على المعني ثم وقع عليه

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

 201/9191إفادة بضياع سند عقا ي  قم 

و تسعة  في يوم اإلثنين الموافق لألول من يوليو من سنة ألفين 

 .عشر

محمد يسلم ولد محمد األمين، موثق عقود / نحن ذ حضر أمامنا

 :بانواذيبو 50مكتب رقم لبا

 62/05/0896: محمد السالك الحضرامي برو، المولود بتاريخ: السيد

يبو، الرقم الوطني للتعريف ذفي إزويرات، و القاطن في انوا

 .65625082: رقم الهاتف، 1870700018

التصرف  نلية القانونية و بال مانع مهو في كامل االو صرح لنا و ه

 NDB A: الخاص بالقطعة األرضية رقم 0552أن السند العقاري رقم 

قد ضاع  عليه، في وقت سابق، و قد حررنا له هذه اإلفادة  590

 .لإلدالء بها عند اإلقتضاء

 .و قد قمنا بقراءة هذا التصريح على المعني ثم وقع عليه

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

  0331/9191إعالن ضياع  قم 
في يوم األربعاء الموافق الرابع و العشرين من شهر يوليو من سنة 

 .ألفين و تسعة  عشر

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

 :معتمد بانوكشوط

في إركيز،  8590، المولود سنة امحمدن عبد هللا السالم أحمدو: السيد

 .9000817995الوطني للتعريف  الحامل للرقم

 .دائرة انواذيبو 918: و ذلك ليعلن عن ضياع السند العقاري رقم

و عليه فإننا نطلب تسجيل هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية طبقا 

 .لإلجراءات القانونية المتبعة

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

 91/10/9191بتا يخ  99119/9191إفادة  قم 

ة تسعسنة ألفين و  أغسطسشهر  منجمعة السادس عشر في يوم ال

 .عشر

، ولد السنهوري، موثق عقود بانوكشوط وأحمد/ نحن األستاذ نفيد

عن  61/80/9862بناء على شهادة إعالن ضياع صادرة بتاريخ 

دائرة  3115، ان السند العقاري رقم 6مفوضية الشرطة بتفرغ زينة 

ه بابانا، أحمدو حرم/ اترارزة، و الذي يحمل إسم مورثهم المرحوم
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محمد شعيب حرمه بابانا، : قد ضاع من مالكه حسب تصريح السيد

بموجب  BG0211841رقم  في الرباط، الحامل ج س 6219سنة المولود 

 .عن مكتبنا 63/80/9862الصادرة بتاريخ  66021/9862الوكالة رقم 

لهذا سلمنا للمعني هذه الوثيقة المكونة من صفحة واحدة بعد قراءتها 

 .عليه

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

 5195/9191: عقد إيداع  قم

من سنة ألفين  مايوعشر من شهر  خميس الموافق السادسفي يوم ال

 .عشر  تسعةو 

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

 :معتمد بانوكشوط

، إكجوجتفي  8510، المولود سنة يعقوب محمد األمين العتيق: السيد

 .9000917787الوطني للتعريف الحامل للرقم 

الذي تقدم إلينا من أجل ضمان الحفظ في أصول مكتبنا و من أجل 

استخراج نسخة عند الحاجة و كذلك للتعرف على التوقيع و الطابع 

 عن أبناء 02/50/6508 بتاريخ 2109/6508: من عقد البيع العرفي، رقم

المامي محمد  :اإلمام محمد حامد بن حميدي بموجبه باع السيد

، 0819د ولد الشيخ محمد المامي، المولود سنة الملقب أمم ولد محم

، قطعة أرضية تقع في 1620261802: الحامل للرقم الوطني للتعريف

، 6م 008البالغة مساحتها  969لكصر الغربي، رقم   F. Nordربط 

دائرة اترارزة، باسم البائع  05912المشمولة في السند العقاري، رقم 

: باع محي الدين هذه القطعة األرضية للسيد: عها للسيدالذي با

الحامل في اكجوجت  0891يعقوب محمد االمين العتيق، المولود سنة 

مائة ألف أوقية بثمن قدره ست 9000917787للرقم الوطني للتعريف 

 (.أوقية جديدة 255.555)جديدة 

و العقد المذكور من ثالث نسخ من صفحة واحدة مطبوعة على 

 .مبوتر و تحمل توقيع المودعالكو

 . هذا العقد و وقعناه مع المودع بعد قراءتهنا حررو عليه 

  02/50/6508بتاريخ 

*************** 
 5191/9191: عقد إيداع  قم

من سنة ألفين  مايوعشر من شهر  خميس الموافق السادسفي يوم ال

 .عشر  تسعةو 

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

 :معتمد بانوكشوط

، إكجوجتفي  8510، المولود سنة يعقوب محمد األمين العتيق: السيد

 .9000917787الحامل للرقم الوطني للتعريف 

الذي تقدم إلينا من أجل ضمان الحفظ في أصول مكتبنا و من أجل 

استخراج نسخة عند الحاجة و كذلك للتعرف على التوقيع و الطابع 

عن  02/50/6508 بتاريخ 2129/6508: يع العرفي، رقممن عقد الب

محمد المامي : أبناءاإلمام محمد حامد بن حميدي بموجبه باع السيد

، 0819الملقب أمم ولد محمد ولد الشيخ محمد المامي، المولود سنة 

 ، قطعة أرضية تقع في1620261802: الحامل للرقم الوطني للتعريف

Liaison F. Nord Ksar Ouest.   6م 255البالغة مساحتها  629، رقم ،

دائرة اترارزة، باسم البائع الذي  62992موضوع السند العقاري، رقم 

في  0891يعقوب محمد االمين العتيق، المولود سنة : ها للسيدعبا

بثمن قدره  9000917787الحامل للرقم الوطني للتعريف اكجوجت 

  (.دةأوقية جدي 955.555)مائة ألف أوقية جديدة ثالث

و العقد المذكور من ثالث نسخ من صفحة واحدة مطبوعة على 

 .الكومبوتر و تحمل توقيع المودع

 . هذا العقد و وقعناه مع المودع بعد قراءتهنا حررو عليه 

  02/50/6508بتاريخ 

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

مركز يقضي باإلعالن عن  9191دجمبر  99بتا يخ  1391وصل  قم 

 المو يتاني الصيني الثقافي رير للتبادلاطريق الح  مركز: سمىي

بواسطة هذه المركزية أحمو ولد عبد هللا يسلم وزير الداخلية و ال

الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية 

 .المذكورة أعاله

يونيو  82الصادر بتاريخ  820810تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

الصادر  881815وصا القانون رقم خص و النصوص الالحقة و 6210

يوليو  89الصادر بتاريخ  631815و القانون رقم  6215يناير  95بتاريخ 

6215 . 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام 

األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر 

من القانون رقم  60مادة الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات ال

 .المتعلق بالجمعيات 6210يونيو  82الصادر بتاريخ  820810

 ثقافي : لجمعيةأهداف ا

 غير محدودة: لجمعيةمدة صالحية ا

 انواكشوط: لجمعيةمقر ا

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 عبد الرحمن أمينوه :الرئيــــــــس

 التراد آمدو: مين العا األ

 حيبل وحمدأحمد أ: المالية أمين

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

تغيير يقضي باإلعالن عن  9191يوليو  95 بتاريخ 1950وصل  قم 

 نادي سعد إبن أبي وقاص للرماية التقليدية: جمعية تسمىفي 
بواسطة هذه  ولد عبد هللا وأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

 تغيير فيالوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن 

سعد إبن أبي وقاص للرماية  لناديتسمية و تشكلة المكتب التنفيدي، 

 .59/52/6506بتاريخ  002المرخصة بالوصل رقم  ،التقليدية

يونيو  58الصادر بتاريخ  589.22تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

الصادر  551.19خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 0822

يوليو  56الصادر بتاريخ  001.19قانون رقم و ال 0819يناير  69بتاريخ 

0819. 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام 

األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر 

من القانون رقم  02الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 0822يونيو  58الصادر بتاريخ  589.22

 يةرياض: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 جكني: مقر الجمعية

 نادي رماة النخب :التسمية الجديدة

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 سيد محمد عبد هللا أحمد جدو :الرئيــــــــس

 أحمد بزيد محمد األمين السالك: األمين العا 

  د محمود السالكسيد محم: أمين المالية

*************** 
 جمعيةيقضي باإلعالن عن  9191يوليو  91بتا يخ  1919وصل  قم 

 منظمة التضامن من اجل التنمية المستديمة: تسمى

بواسطة هذه و ولد عبد هللا دأحمالمركزية يسلم وزير الداخلية و ال

الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية 

 .كورة أعالهالمذ

يونيو  58الصادر بتاريخ  589.22تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

الصادر  551.19خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 0822

يوليو  56الصادر بتاريخ  001.19و القانون رقم  0819يناير  69بتاريخ 

0819 . 

ظام يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على الن

األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر 

من القانون رقم  02الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 0822يونيو  58الصادر بتاريخ  589.22

  تراثية  -بيئية : لجمعيةأهداف ا

 غير محدودة: لجمعيةمدة صالحية ا

 لكصر PSم سوكوجي: لجمعيةمقر ا

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 هولي صمب امبو  :ةالرئيــــــــس

  آمادو عمار كان: مين العا األ
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 آمدو مامدو جوب: المالية أمين

*************** 
 جمعيةيقضي باإلعالن عن  9191يوليو  31بتا يخ  1919وصل  قم 

الرابطة من أجل حماية و مساعدة النساء و األاطفال في : تسمى

   يتانيامو
بواسطة هذه و ولد عبد هللا دالمركزية أحميسلم وزير الداخلية و ال

الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية 

 .المذكورة أعاله

يونيو  82الصادر بتاريخ  820810تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

ر الصاد 881815خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 6210

يوليو  89الصادر بتاريخ  631815و القانون رقم  6215يناير  95بتاريخ 

6215 . 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام 

األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر 

من القانون رقم  60الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 6210يونيو  82الصادر بتاريخ  820810

 إجتماعية : لجمعيةأهداف ا

 غير محدودة: لجمعيةمدة صالحية ا

 انواكشوط: لجمعيةمقر ا

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 حبيبة محمد باه  :ةالرئيــــــــس

 أم كلثوم آمادو تال :مينة العامةاأل

 فاطمة أحمد مسك :ة الخزينةأمين

*************** 
 جمعيةيقضي باإلعالن عن  9191يوليو  31بتا يخ  1919وصل  قم 

  جمعية الساحل األخضر للتنمية: تسمى
بواسطة هذه و ولد عبد هللا دالمركزية أحميسلم وزير الداخلية و ال

الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية 

 .المذكورة أعاله

يونيو  82الصادر بتاريخ  820810نون رقم تخضع هذه الجمعية للقا

الصادر  881815خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 6210

يوليو  89الصادر بتاريخ  631815و القانون رقم  6215يناير  95بتاريخ 

6215 . 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام 

تغيير في إدارتها في األشهر  األساسي للجمعية المذكورة وبكل

من القانون رقم  60الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 6210يونيو  82الصادر بتاريخ  820810

 تنموية  -بيئية : لجمعيةأهداف ا

 غير محدودة: لجمعيةمدة صالحية ا

 انواكشوط الشمالية –مقاطعة تيارت : لجمعيةمقر ا

 :لهيئة التنفيذيةتشكلة ا

 عبد القادر سيدي لحبيب :الرئيــــــــس

 محمد ولد أمود :مين العا األ

 محمد لولي ولد محمد :المالية أمين

*************** 
 جمعيةيقضي باإلعالن عن  9191يوليو  31بتا يخ  1913وصل  قم 

  جمعية صناع البسمة: تسمى
بواسطة هذه عبد هللا و ولد دالمركزية أحميسلم وزير الداخلية و ال

الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية 

 .المذكورة أعاله

يونيو  82الصادر بتاريخ  820810تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

الصادر  881815خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 6210

يوليو  89بتاريخ الصادر  631815و القانون رقم  6215يناير  95بتاريخ 

6215 . 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام 

األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر 

من القانون رقم  60الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 6210يونيو  82الصادر بتاريخ  820810

 إجتماعية : لجمعيةداف اأه

 غير محدودة: لجمعيةمدة صالحية ا

 انواكشوط الشمالية: لجمعيةمقر ا

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 الشيخ حماه هللا محمد السالك  :الرئيــــــــس

 الحسن رمظان :مين العا األ

 دحان محمد :المالية أمين

*************** 
 جمعيةضي باإلعالن عن يق 9191يوليو  31بتا يخ  1915وصل  قم 

  الجمعية المو يتانية لتطوير اإلنترنت: تسمى
بواسطة هذه و ولد عبد هللا دالمركزية أحميسلم وزير الداخلية و ال

الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية 

 .المذكورة أعاله

 يونيو 82الصادر بتاريخ  820810تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

الصادر  881815خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 6210

يوليو  89الصادر بتاريخ  631815و القانون رقم  6215يناير  95بتاريخ 

6215 . 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام 

األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر 

من القانون رقم  60لموالية وذلك حسب مقتضيات المادة الثالثة ا

 .المتعلق بالجمعيات 6210يونيو  82الصادر بتاريخ  820810

 تقنية : لجمعيةأهداف ا

 غير محدودة: لجمعيةمدة صالحية ا

 انواكشوط: لجمعيةمقر ا

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 الشيخ ولد المبروك  :الرئيــــــــس

 ولد محمد الشيخ محمد :مين العا األ

 محمد ولد محمد األمين :المالية أمين

*************** 
 جمعيةيقضي باإلعالن عن  9191يوليو  31بتا يخ  1911وصل  قم 

  المنتدى الصيني المو يتاني لألعمال : تسمى
بواسطة هذه و ولد عبد هللا دالمركزية أحميسلم وزير الداخلية و ال

اه وصال باإلعالن عن الجمعية الوثيقة لألشخاص المعنيين أدن

 .المذكورة أعاله

يونيو  82الصادر بتاريخ  820810تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

الصادر  881815خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 6210

يوليو  89الصادر بتاريخ  631815و القانون رقم  6215يناير  95بتاريخ 

6215 . 

ية بكل التعديالت المدخلة على النظام يجب أن يصرح لوزارة الداخل

األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر 

من القانون رقم  60الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 6210يونيو  82الصادر بتاريخ  820810

 تتنموية : لجمعيةأهداف ا

 دودةغير مح: لجمعيةمدة صالحية ا

 انواكشوط: لجمعيةمقر ا

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 عبد هللا سيدي امحمد محم :الرئيــــــــس

 محمد سيد أحمد أمينوه :مين العا األ

 حامد والشيخ عبد هللا أحمد :الخزينة أمين

 

*************** 
يقضي باإلعالن عن  9191أغسطس  19بتا يخ  1911وصل  قم 

مين ولد احمد سلل لمكافحة آيئة سيد ه: تسمى تغيير في جمعية

 السيدا و السل و المال يا والتكفل باألاطفال و الكفالة اإلجتماعية
بواسطة هذه  ولد عبد هللا وأحمديسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

التغييرات في الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن 

افحة السيدا و السل و هيئة سيد أمين ولد احمد سلل لمكمكتب، 

المرخصة بالوصل  ،المال يا والتكفل باألاطفال و الكفالة اإلجتماعية

 .62/52/6508بتاريخ  002رقم 
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يونيو  58الصادر بتاريخ  589.22تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

الصادر  551.19خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 0822

يوليو  56الصادر بتاريخ  001.19رقم  و القانون 0819يناير  69بتاريخ 

0819. 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام 

األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر 

من القانون رقم  02الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 .تعلق بالجمعياتالم 0822يونيو  58الصادر بتاريخ  589.22

 صحية -إجتماعية : أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 أالك: مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 خديجة إحويبيب :ةالرئيــــــــس

 ديدح أحمد حبيب: األمين العا 

  التامة بنت إعل: المالية ةأمين

*************** 
يقضي باإلعالن عن  9191أغسطس  19بتا يخ  1913وصل  قم 

 اإلبتكا ات من أجل تنمية مو يتانيا جمعية: تسمى جمعية
بواسطة هذه و ولد عبد هللا دالمركزية أحميسلم وزير الداخلية و ال

الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية 

 .المذكورة أعاله

يونيو  82خ الصادر بتاري 820810تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

الصادر  881815خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 6210

يوليو  89الصادر بتاريخ  631815و القانون رقم  6215يناير  95بتاريخ 

6215 . 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام 

 األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر

من القانون رقم  60الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 6210يونيو  82الصادر بتاريخ  820810

 إجتماعية : لجمعيةأهداف ا

 غير محدودة: لجمعيةمدة صالحية ا

 النعمه: لجمعيةمقر ا

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 ماموري سيدي محمد بيدالي :الرئيــــــــس

 موالي أحمد موالي المامون: مين العا األ

 موالي إسماعيل موالي المامون: المالية أمين

*************** 
يقضي باإلعالن عن  9191دجمبر  90بتا يخ  1310وصل  قم 

 جمعية اإلنتعاش اإلجتماعي الخيري الشبابي: جمعية تسمى

هذه بواسطة و ولد عبد هللا دأحميسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية 

 .المذكورة أعاله

يونيو  58الصادر بتاريخ  589.22تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

الصادر  551.19خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 0822

يوليو  56الصادر بتاريخ  001.19و القانون رقم  0819يناير  69بتاريخ 

0819 . 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام 

األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر 

من القانون رقم  02الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 0822يونيو  58الصادر بتاريخ  589.22

 ماعيةإجت: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 رقية عالي :  الرئيــــــــسة

 خديجة عالي: األمينة العامة

 سالك مسعود : أمين المالية

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

يقضي باإلعالن عن جمعية  9191يوليو  95بتا يخ  1951وصل  قم 

 غا بي للد اسات و اإلستشا اتالمنتدى الم: تسمى

بواسطة هذه و ولد عبد هللا دأحميسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية 

 .المذكورة أعاله

يونيو  58الصادر بتاريخ  589.22تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

الصادر  551.19ون رقم خصوصا القان و النصوص الالحقة و 0822

يوليو  56الصادر بتاريخ  001.19و القانون رقم  0819يناير  69بتاريخ 

0819 . 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام 

األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر 

ن القانون رقم م 02الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 0822يونيو  58الصادر بتاريخ  589.22

 ثقافية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط: مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 باهو لمرابط دحود:  الرئيــــــــس

 سلمى محمد إبراهيم: األمينة العامة

 مرابط دحود توتو ل: أمينة الخزينة

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

يقضي باإلعالن عن جمعية  9191يوليو  91بتا يخ  1911وصل  قم 

 جمعية مساعدة األ  و الطفل من أجل التنمية: تسمى

بواسطة هذه و ولد عبد هللا دأحميسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية 

 .رة أعالهالمذكو

يونيو  58الصادر بتاريخ  589.22تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

الصادر  551.19خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 0822

يوليو  56الصادر بتاريخ  001.19و القانون رقم  0819يناير  69بتاريخ 

0819 . 

م يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظا

األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر 

من القانون رقم  02الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 0822يونيو  58الصادر بتاريخ  589.22

 إجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 لكصر -انواكشوط : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 عمار الشيخ التجاني جكانا:  الرئيــــــــس

 عمر ممدو واكي: األمين العا 

 عليو سانونو كاليد : أمين المالية

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

يقضي باإلعالن عن جمعية  9191يوليو  39بتا يخ  1900وصل  قم 

 الجمعية المو يتانية لتد يب األئمة و الخطباء: تسمى

بواسطة هذه و ولد عبد هللا دأحمزير الداخلية و الالمركزية يسلم و

الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية 

 .المذكورة أعاله

يونيو  58الصادر بتاريخ  589.22تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

الصادر  551.19خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 0822
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يوليو  56الصادر بتاريخ  001.19و القانون رقم  0819ير ينا 69بتاريخ 

0819 . 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام 

األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارتها في األشهر 

من القانون رقم  02الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 0822يونيو  58 الصادر بتاريخ 589.22

 إجتماعية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 انواكشوط : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 محمد محفوظ الزين محمود:  الرئيــــــــس

 محمد محمود محمد المصطفى العيل: األمين العا 

 أحمد يعقوب محمد مبارك : أمين المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يقضي باإلعالن عن جمعية  9191 مايو 39بتا يخ  1910وصل  قم 

 منظمة ايكنينه: تسمى

بواسطة هذه و ولد عبد هللا دأحميسلم وزير الداخلية و الالمركزية 

الوثيقة لألشخاص المعنيين أدناه وصال باإلعالن عن الجمعية 

 .المذكورة أعاله

يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890تخضع هذه الجمعية للقانون رقم 

الصادر  440800خصوصا القانون رقم  و النصوص الالحقة و 4690

يوليو  43الصادر بتاريخ  470800و القانون رقم  4600يناير  30بتاريخ 

4600 . 

يجب أن يصرح لوزارة الداخلية بكل التعديالت المدخلة على النظام 

ها في األشهر األساسي للجمعية المذكورة وبكل تغيير في إدارت

من القانون رقم  40الثالثة الموالية وذلك حسب مقتضيات المادة 

 .المتعلق بالجمعيات 4690يونيو  46الصادر بتاريخ  46.890

 بيئية: أهداف الجمعية

 غير محدودة: مدة صالحية الجمعية

 مقاطعة بنشاب –ايكنينه : مقر الجمعية

 :تشكلة الهيئة التنفيذية

 حمد بمب سيد احمد مسكا:  الرئيــــــــس

 يهابمحمد   ميهاربا :  األمين العا 

 يدادخأحمد   ةشيع :أمين المالية

 

 

 
 االشتراكات وشـــراء األعـــداد

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

 
 إعـالنات وإشعــارات مختلفــة

 االشتراكات العادية
 جديدة أوقية 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 -025رقم الحساب البريدي 

 
تقدم اإلعالنات لمصلحة الجريدة 

 الرسمية
 ---------

ال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية في ما 
يتعلق بمضمون اإلشعارات و 

 اإلعالنات

 نشـــر مـــديرية الجــــريدة الرسميــــة 

 لوزارة األولىا


