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المركزية  اإلدارةوتنظيم  الماليةصالحيات وزير  يحدد رقم: .........../ و.أمرسوم 

 لقطاعه

 

 ولإن الوزير األ

 :بعد االطالع علىو ،وزير المالية تقرير من بناء على 

 ؛2017و 2012و 2006 سنواتفي ال راجعالم 1991يوليو 20دستور  -

المحمدد لرمروط تنممي  الممديريات  1993يونيمو  6الصمادر بتماري   93-075المرسوم رقم   -

 المركزية وإجراء تسيير ومتابعة الهياكل اإلدارية؛

راء المتعلممب بمسلممو المموز 2007سمممتممر  6الصممادر بتمماري   2007-157المرسمموم رقمم   -

 ؛وصالحيات الوزير األول والوزراء

تعيممين المموزير  المتضمممن 2019أغسمم و  3الصممادر بتمماري   2019-334المرسمموم رقمم   -

 األول؛

عضمماء أالمتضمممن تعيممين  2019أغسمم و  8الصممادر بتمماري   2019-337المرسمموم رقمم   -

 ؛ الحكومة

المكمممل لمممعت ترتيمممات  2018يوليممو  20  الصممادر بتمماري  2018-240المرسمموم رقمم   -

 وزيممر الماليممةالحيات لصممالمحممدد  2016مممار   2الصممادر بتمماري   2016-029المرسمموم 

 وتنمي  اإلدارة المركزية لق اعه؛

المحمدد لصمالحيات وقواعمد  2006فمرايمر  27الصادر بتماري   2006-030المرسوم رق   -

 تنمي  وسير المديرية العامة للسمارك.

ـــــــميرســــ  

 

المركزية  اإلدارةوتنمي   وزير المالية حياتصال ھذا المرسوم إلى تحديد : يهدفولىألالمادة ا

 المحدد لرروط 1993يونيو  6الصادر بتاري   93-075لترتيمات المرسوم رق   وذلك طمقاه. لق اع

 . داريةاإل تنمي  المديريات المركزية وإجراءات تسيير ومتابعة الهياكل
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في تصمي  وتنسيب وضمان متابعة تنفيذ السياسة المالية  وزير الماليةتتمثل المهمة العامة ل :2 المادة

وعلى ھذا  والسياسات والقوانين وخاصة قوانين المالية. اإلصالحاتوالميزانوية للحكومة. ويكلف ب

 األسا  يعد وينفذ وينسب ويتابع سياسة الحكومة في المساالت المالية والميزانوية.

استقرار ، ويسهر على الكلي الميزانوي طاركلف وزير المالية بالتنمؤات المتعلقة بالميزانية واإلي

زنات االقتصادية الكلية واالجتماعية، يكلف بإعداد واستدامة المالية العامة ويساھ  في ت وير التوا

 دة تمويله.إعامتابعة السياسة المتعلقة بالدين وسداده وكذا تحليل استدامة الدين العام و

 .المتعلب بالميزانية المدى متوسطويعد اإلطار المرمسة االقتصادية  دورة يساھ  في

 التنسيب والوصاية على المفترية العامة للمالية.الرقابة االقتصادية والمالية ويكلف ب

 ويعهد إليه بالوصاية المالية على الرركات والمؤسسات العمومية والهيئات الوطنية األخرى التي

 تساھ  الدولة في رأ  مالها.

 ه في المفاوضات التسارية الدولية.، ويت  اشراكوزير المالية المسلو الوطني للمحاسمةيرأ  

 يرارك في إعداد سياسة الحكومة المتعلقة بق اع التأمينات.

 إعداد وتنفيذ برامج التكوين في مسال التأمينات. تولىي

لمتابعة والرقابة المنتممة لسوق التأمينات، ويعمل على ترقية م باقووي ي مب النم  المتعلقة بالتأمينات،

 المالية لمؤسسات التأمين. قدرةق اع التأمينات ويضمن متابعة ال

توقيعه  الختصاصه. ويسوز له تفويت المالية في توقيع المراسي  التي تعوديرترك وزير : 3المادة 

 ع باسمه على جميع العقود والمقررات والقراراتوفب الرروط الممينة في النم  المعمول بها. ويوق

 . في حدود صالحياته

  

 بتسيير المالية العامة وخاصة: وزير المالية يكلف: 4المادة 

 تحضير وتنفيذ الميزانية؛ -

 تسيير الميزانية والمحاسمة العمومية؛ -

 األمالك والسسل العقاري؛ -

 الضرائب والسمارك؛ -

 لوزارية؛الوصاية وتنسيب الرقابة المالية ا -

 الوصاية المالية على التسمعات اإلقليمية. -

وزير المالية إنساز ومواكمة اإلصالحات وصياغة السياسات وإعداد وتقدي  القوانين التي تدخل  تولىي

 في صالحياته وبصفة خاصة قوانين المالية.

 ويعهد إليه بما يلي:

تابعة توازن الحسابات تنفيذ سياسة الميزانية والسياسة الضريمية ويرارك في رس  وم -

 ؛الممتدة على عدة سنواتو العمومية واإلستراتيسية في ھذا المسال

 معالسة المسائل المتعلقة بسياسة األجور ومعاشات وتقاعد الوكالء العموميين؛ -

 إعداد وتنفيذ القواعد المتعلقة بالمالية المحلية بالتعاون مع الق اعات والهيئات المعنية؛ -

مادات العامة المقيدة في النفقات المرتركة والدين العمومي والحسابات األمر بصرف االعت -

 الخاصة للخزينة ورواتب موظفي الدولة.

 : المالية دارة المركزية لوزارةتض  اإل: 5المادة 

 ؛وزير الماليةديوان  -

 المالية؛ مانة العامة لوزارةاأل -

 المالية؛ المركزية لوزارة المديريات -
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 ديوان الوزير

 

المفترية العامة مسترارين فنيين و (8) ثمانيةبمهام، و (2مكلفين ) يض  ديوان الوزير: 6 ةالماد

 . وكتابة خاصة (2ين )وملحق الداخلية المفتريةللمالية و

 . إليه  يسندھا مهمةدراسة أو لسل ة الوزير ، ويكلفون بأي  اميخضع المكلفون بمه: 7المادة 

لسل ة الوزير ويقومون بإعداد الدراسات والمذكرات واآلراء  يخضع المسترارون الفنيون :8 المادة

 ي يعهد بها إليه  الوزير.والمقترحات حول الملفات الت

 أية مهام أخرى يسندھا إليه  في دائرة اختصاصه . ويمكن له  ممارسة

 :الىن يتوزع المسترارون الفنيو

اسة مراريع النصوص ة يتمتع بصالحيات اعداد و درالقانوني مكلف بالقضايا مسترار -

الوثيب مع  نالترريعية و التنميمية وكذا مراريع االتفاقيات التي تعدھا المديريات بالتعاو

 ؛و الترجمة ونرر السريدة الرسمية ديرية العامة للترريعمال

 المسترار االقتصادي؛ -

 المسترار المالي؛ -

 المحاسمة؛ومسترار في مساالت الميزانية  -

 ريمية والسمركية؛مسترار في المساالت الض -

 مسترار في مساالت األمالك والعقارات؛ -

 مسترار في أنممة المعلومات والتقنيات السديدة؛ -

 مسترار في مسال التأمينات. -

لق اعات تتمع ليمكن للوزير بواس ة مقرر أن يسند إلى أي مسترار فني اإلشراف على أي بنية 

 .األساسية الممينة أعاله والتي يعتمر إنراؤھا واردا

 : تتولى المفترية الداخلية تحت سل ة الوزير المهام التالية : 9المادة 

 فحص فاعلية تسيير أنر ة جميع مصالح الق اع والهيئات الخاضعة لوصايته؛ -

 نر ة مع القوانين والنم  المعمول بها ومع خ ط العمل في الق اع؛فحص م ابقة تسيير األ -

 جراءاتديرات وتحليل الفوارق واقتراح اإلتقتقيي  النتائج المتحصلة بالمقارنة مع ال -

 الضرورية؛ التصحيحية

 الرقابة ھيئات ختالالت التي لوحمت في التسيير المالي من طرف الوزير إلى عل يسب أن ترفع اال

 المتخصصة في الدولة؛

 .( مفترين4تدار المفترية الداخلية من طرف مفتش عام يساعده )

 . دارة المركزيةا المفترون فه  برتمة مدير في اإلفي الوزارات أم للمفتش العام رتمة مسترار فني

 والكتابة الخاصة ناالملحق: 10المادة 

 .طار من طرف الوزيراإل في ھذا ماباالتصال وبسميع المسائل المسندة إليه نايكلف الملحق

 .الوزيربمقرر من  اندارة المركزية ويعينرتمة مدير مساعد في اإل اموله

 تابة الخاصة تسيير الرؤون الخاصة للوزير. وتدار من طرف كاتب خاص برتمة رئيوتتولى الك

 .الوزيرمصلحة يعين بمقرر من 
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 مانة الاامةاٲل 

 9المادة  ، وبتفويت منه، بتنفيذ المهام المحددة فيالوزيرمين العام، تحت سل ة األيكلف : 11المادة 

 : وخصوصا 1993يونيو  6الصادر بتاري   93-075 من المرسوم رق 

 إنعاش وتنسيب ومراقمة نراطات الق اع؛ -

 دارية للملفات والعالقات مع المصالح الخارجية؛المتابعة اإل -

 إعداد ميزانية الق اع ومراقمة تنفيذھا؛ -

 . تسيير الموارد المررية والمالية والمادية المخصصة للق اع -

 : العام باألمينتلحب : 12المادة 

 ؛مصلحة الكتابة المركزية -

 مصلحة الترجمة؛ -

 ؛مصلحة استقمال وتوجيه السمهور -

 مصلحة المعلوماتية. -

 : تتولى مصلحة الكتابة المركزية: 13المادة 

 استقمال وتسسيل وتوزيع وإرسال المريد الوارد والصادر للق اع؛ -

 . التخزين المعلوماتي والتصوير وحفظ الوثائب -

 : أقسام (4)تض  المصلحة 

 الستنساخ؛قس  تخزين المعلومات وا -

 قس  التوثيب؛ -

 ؛قس  مكتب التنمي  -

 األمن.قس   -

 عمال التي تفيد الوزارة. وتض  ثالثةاأل: تكلف مصلحة الترجمة بترجمة جميع الوثائب و14 المادة

 . مترجمين لكل منه  رتمة وامتيازات رئيو قس 

 . الوزارة تكلف مصلحة استقمال وتوجيه السمهور باستقمال وإعالم وتوجيه رواد: 15المادة 

 : وتض  المصلحة قسمين

 قس  االستقمال ومراقمة الدخول؛ -

 .قس  توجيه السمهور -

 

 3ق اع وتض  تابعة للوصيانة شمكة المعلوماتية ال رتسييبالمعلوماتية  تكلف مصلحة: 16المادة 

 أقسام:

 ع االنترنت؛موققس   -

 قس  الصيانة؛ -

 قس  الرمكات. -

 

 المديريات المركزية

 :10 لوزير المالية ةعدد المديريات المركزية التابع يملغ: 17المادة 

 المديرية العامة للميزانية؛ -

 المديرية العامة للخزينة والمحاسمة العمومية؛ -

 المديرية العامة للضرائب؛ -

 المديرية العامة للسمارك؛ -

 المديرية العامة للعقارات وأمالك الدولة؛ -

 اإلصالحات والدراسات؛و التوقعات مديرية -
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 الوصاية المالية؛مديرية  -

 مديرية الدين الخارجي؛ -

 مديرية رقابة التأمينات -

 رؤون اإلدارية والمالية.مديرية ال -

  . المالية المفترية العامة للمالية ھيئة لرقابة المالية العامة وتخضع للسل ة المماشرة لوزير: 18المادة 

مستوى  المسندة إلى وزير المالية على تمار  المفترية العامة للمالية ميدانيا ومستنديا سل ات الرقابة

تتلقى  الدولة والتسمعات المحلية والمؤسسات العمومية والرركات ذات الرأسمال العمومي وأي ھيئة

 . إعانة مالية من الدولة أو تمار  سل ة ذات منفعة عمومية

 . ليةيتولى تنسيب المفترية العامة للمالية مفتش عام للمالية يعين بمقرر من وزير الما

 يستعين المفترون العامون للمالية (.15عدد المفترين العامين للمالية خمسة عرر) يتساوز ال يسب أن

 .(30عددھ  ثالثين ) يتساوز ال بمفترين مدققين يعينون بمقرر صادر عن وزير المالية على أن

 . رتمة مكلف بمهمة للمالية للمفترين العامين

 .مديرللمفترين المدققين رتمة 

 .رسوممبوسير المفترية العامة للمالية  حدد تنمي  وصالحياتي

 

 المديرية الاامة للميزانية

 على المدى المتوسط لنفقات ل العام طاراإلتكلف المديرية العامة للميزانية بإعداد : 19 ةالماد

 . دارياإلحيث تتابع تنفيذھا من حيث النفقات. وفي نهاية السنة تعد الحساب  ومراريع قوانين المالية

 تكلف المديرية العامة للميزانية على الخصوص بما يلي:

 إجراء الدراسات المتعلقة بتصمي  وإعداد وثائب الميزانية؛ -

 والمعدل(؛ األصلي)إعداد مراريع قوانين المالية  -

االعتمادات المقيدة في  تحديد الممادئ المتعلقة بأدوات إدراج الميزانية وقواعد استهالك -

 بالتعاون مع السهات المعنية؛ ليةالما قوانين

 فحص ومتابعة المسائل ذات التأثير المالي على ميزانية الدولة؛ -

 إعداد تقرير سنوي حول تنفيذ الميزانية العامة؛ -

 السهر على تنفيذ الميزانية وفقا لقانون المالية؛ -

 ة؛المحافمة على قابلية تمرير التزامات الق اعات الوزارية فيما يتعلب بالميزاني -

 تنسيب وإنعاش شمكة المراقمين الماليين في الوزارات؛ -

 السهر على ضمط الميزانية؛ -

 تنفيذ عمليات الميزانية المرتركة؛ -

تسيير النفقات المتعلقة بالمعاشات المدنية والعسكرية وتصفية حقوق المحالين إلى  -

 بصرف النفقات المقابلة؛مر واأل المعاش

يع فئاته  باستثناء النفقات التي تخضع لنصوص تسيير جميع نفقات عمال الدولة بسم -

 خاصة؛وتنميمية ترريعية 

 إعداد التقرير الفصلي لتنفيذ الميزانية؛ -

المساھمة في إعداد ومتابعة المرامج التعاقدية مع المؤسسات العمومية وبالتراور مع  -

 المعنية؛ الهيئات

 . عام مساعد يرتدار المديرية العامة للميزانية من طرف مدير عام يساعده مد

 . بالمدير العام ةملحق مصالح 3مديريات و 4امة للميزانية تض  المديرية الع

 : المديريات ھي

 مديرية تحضير قوانين المالية؛ -



 

 

6 

 

 مديرية النفقات المرتركة والمعدات؛ -

 مديرية الرواتب والمعاشات؛ -

 . مديرية التنسيب وأنممة المعلومات -

 .ه مدير مساعدتدار كل مديرية من طرف مدير يساعد

 : المصالح الملحقة ھي

 : قسمينمصلحة الرؤون اٳلدارية والوسائل العامة وتض  ھذه المصلحة : 20المادة 

 قس  االستقمال وتوجيه السمهور؛ -

 . قس  الوسائل العامة -

 تض  قسمين: و السكرتاريامصلحة : 21المادة 

 ؛السكرتارياقس   -

 . رشيفقس  األ -

 : التي تض  قسمينمصلحة التدقيب : 22المادة 

 قس  جمع الميانات؛ -

 . قس  التحليل والصياغة -

 

 مديرية تحضير قوانين المالية

جمالي متوسط المدى تكلف مديرية تحضير قوانين المالية بتحضير إطار النفقات اإل: 23المادة 

 . مراريع قوانين المالية ومتابعة تنفيذ الميزانية وإعداد

 : مصالح 7تض  المديرية 

 إطار النفقات متوس ة المدى؛مصلحة  -

 مصلحة إطار وجدول الميزانية؛ -

 مصلحة قوانين المالية؛ -

 المصلحة المكلفة بق اعات السيادة؛ -

 المصلحة المكلفة بالق اعات االقتصادية والحكامة؛ -

 نتاجية؛المصلحة المكلفة بالق اعات اإل -

 . المصلحة المكلفة بالق اعات االجتماعية -

 طار النفقات متوس ة المدى باٳلشراف والمتابعة على توطيد إطار النفقاتتكلف مصلحة إ: 24المادة 

 . جمالي على المدى المتوسطالق اعية متوس ة المدى وإعداد إطار النفقات اإل

 : وتض  قسمين

 جمالي على المدى المتوسط؛اإلقس  إعداد إطار النفقات  -

 . قس  التنسيب -

 : ة قسمينتض  مصلحة إطار وجدول الميزاني: 25المادة 

 قس  إطار الميزانية؛ -

 . قس  جدول الميزانية -

 : تض  مصلحة قوانين المالية قسمين: 26المادة 

 قس  صياغة الميانات؛ -

 . قس  تحرير وثائب قوانين المالية -

 : أقسام 3تض  كل مصلحة من المصالح الق اعية : 27المادة 

 الق اعات الفنية المعنية؛ قس  إعداد ومتابعة أطر النفقات متوس ة المدى الق اعية مع -

 قس  تحضير قوانين المالية؛ -

 . قس  متابعة تنفيذ الميزانية -
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تمع تكلف المصالح المكلفة بالق اعات كل فيما يعنيها بتحضير موازنات الق اعات التي ت: 28المادة 

ومية م ابقتها مع السياسات العم حيثسا  ميزانياتها من األ وتدر  على ھذا  لدائرتها الق اعية.

شكال األتنتهسها الدولة وتسهر على شموليتها ونزاھتها وتناسقها بركل عام وعرضها وفب  التي

 . المعمول به وقابلية الدفاع عنها والتمويب

 .ھامحاضرتمسك  المتعلب بها كما ولي الفنياألوتقوم تحت سل ة المدير بالمت 

 

 مديرية النفقات المشتركة والمادات

رية النفقات المرتركة والمعدات بتسيير خ وط الميزانية للنفقات المرتركة. تكلف مدي: 29المادة 

 إليها كذلك بتنفيذ النفقات المتعلقة بعقود تأجير المنايات المؤجرة واقتناء أثاث مساكن المتعاونين ويعهد

جانب. وتسهر كذلك على متابعة قابلية التزامات الدولة للدع . وتدر  النصوص األوالمتعاقدين 

ثر المالي والمحالة إلى تأشيرة المديرية العامة للميزانية وذلك باستثناء األوالوثائب ذات  التنميمية

 . العالقة بالرواتب والمعاشات الوثائب ذات

 وتكلف ھذه المديرية كذلك، بالتعاون مع المديريات المعنية، بتحديد المرجعيات والمناھج وأدوات

باستخدام االعتمادات المالية وبتعميمات وضع الميزانية ومتابعة إجراءات الميزانية ذات العالقة 

 . الميزانية تمويب

 إليها بتسيير عمليات الميزانية المرتركة وإصدار عقود النفقات التي أمرت بصرفها المديرية ويعهد

 .للميزانية )خارج الرواتب والمعاشات( العامة

 : لح( مصا3تض  مديرية النفقات المرتركة والمعدات )

 مصلحة عمليات الميزانية المرتركة واالحتياطي العام؛ -

 دارة؛اإلمكلفة بالعالقات مع الصلحة الم -

 . دارية والمعداتإلوا عن طريب عقد مع الدولة مصلحة المماني المأجورة -

تسيير اعتمادات النفقات واالحتياطي العام تتولى مصلحة عمليات الميزانية المرتركة : 30المادة 

كروفا تتعلب بتخصيص الموارد غير المخصصة وتحضر عقود النفقات  . وتنتج بانتمامالمرتركة

جور ألالتي أمرت بصرفها المديرية العامة للميزانية )خارج ا المقام بها على االعتمادات المالية

 . عقود توزيع االعتمادات المالية غير الموزعة يسار( وتعداإلوالمعاشات وخدمة الدين و

 : مصلحة قسمينال ھذهوتض  

 قس  مكلف بالعالقات مع الكيانات المستقلة؛ -

 . قس  المحاسمة -

 دارة بمعالسة الملفات اآلتية من مختلف الق اعاتاإلتقوم المصلحة المكلفة بالعالقات مع  :31المادة 

ضافية وتعديالت االعتمادات اإلالوزارية وتعد كذلك مذكرات فنية حول جميع طلمات التخصيص 

 . و المقترحات التي يمكن أن تساعد في التسيير السيد لالعتمادات المالية للق اعات المعنيةأ المالية

 : أقسام 4تض  ھذه المصلحة 

 القس  المكلف بق اعات السيادة؛ -

 نتاجية والحكامة؛اإلالقس  المكلف بالق اعات االقتصادية و -

 القس  المكلف بالق اعات االجتماعية؛ -

 . تابعة الملفاتالقس  المكلف بالتنسيب وم -

دارية والمعدات بتأجير اإلو  عن طريب عقد مع الدولةتكلف مصلحة المماني المأجورة : 32المادة 

دارة المركزية والالمركزية( والتكفل بالماء والكهرباء الخاص بالمنايات اإل) دارةاإلالمماني ألغراض 

مة. وتعد كذلك عقود النفقات ئم المالعمليات الفس  والفصل ألسماب عد وكذلك التي ت  تأجيرھا حديثا

 . المنفذة بواس ة االعتمادات المالية للنفقات المرتركة يساراإل يسار وأعماءاإلالمتعلقة ب
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 : وتض  المصلحة قسمين

 دارية؛اإلقس  المماني المأجورة و -

 . قس  المحاسمة -

 

 مديرية الرواتب والمااشات

والرواتب وعالوات  باألجوربتنفيذ النفقات المتعلقة تكلف مديرية الرواتب والمعاشات : 33المادة 

شخاص الخاضعين لقوانين ونصوص خاصة. وتقوم األالدولة مهما كانت صفته  باستثناء  وكالء

ثر المالي في مسال الرواتب األالمعاش وتسهر على قابلية دع  العقود التنميمية ذات  بتسيير ديون

 . والمعاشات

 : اشات، مصلحتينتض  مديرية الرواتب والمع

 نممة الخاصة؛األمصلحة المعاشات و -

 . المصلحة المركزية للرواتب -

لمدنيين والعسكريين ومعاشات ل العمرية قت اعاتاالتقوم مصلحة المعاشات بتسيير : 34المادة 

 : أقسام 6  المرلمانيين. وتض 

 قس  التصفيات؛ -

 قس  التسويات؛ -

 قس  التنسيب؛ -

 قس  المعاشات العسكرية؛ -

 التعويضات العائلية؛ قس  -

 . نممة الخاصةاألقس   -

 تكلف المصلحة المركزية للرواتب بتسيير جميع نفقات عمال الدولة باستثناء العمال: 35المادة 

 : أقسام 8الخاضعين لقوانين وأنممة خاصة. وتض  

 قس  التنسيب؛ -

 قس  العمال الدبلوماسيين؛ -

زارية حسب التوزيع بموجب مقرر قسام مكلفة بتسيير عمال مختلف الق اعات الوأ 6 -

 .الوزير عن رصاد

 

 مديرية التنسيق وأنظمة المالومات

 تكلف مديرية التنسيب وأنممة المعلومات بتسيير بيانات المديرية العامة للميزانية وضمط: 36المادة 

 : مصالح 4الميزانية وتنسيب عمل المراقمين الماليين الوزاريين. وتض  

 ؛مصلحة ضمط الميزانية -

 مصلحة التنسيب؛ -

 مصلحة الدراسات؛ -

 . ستلاللمصلحة اال -

 تكلف مصلحة ضمط الميزانية بضمط الميزانية والتكوين والمركزة واستلالل تقارير: 37المادة 

 .لوزاراتالتابعين لالماليين  راقمينالم

 : وتض  قسمين

 صلية؛األقس  الوثائب السنوية لمرمسة الميزانية  -

 . قس  أنر ة التكوين -

 كلف مصلحة التنسيب بالربط مع مديرية الرواتب والمعاشات وعند االقتضاء مع الهياكل: ت38ادة الم

 . خرى في الق اعاأل
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 . وتض  قس  التنسيب

 كلف مصلحة الدراسات على وجه الخصوص بسميع الدراسات المتعلقة بإنساز الت ميقاتت: 39المادة 

 . السديدة وتحسين مستوى أداء الت ميقات الموجودة

 : وتض  قسمين

 قس  ت وير الت ميقات؛ -

 . قس  الدراسات الفنية -

باستلالل ت ميقات الميزانية والمعاشات وبالعالقات مع مصالح  ستلاللتكلف مصلحة اال: 40المادة 

 . الميزانية تنفيذ

 : امقسأ 3وتض  

 قس  استلالل الرواتب والمعاشات؛ -

 ؛نممةاأل تامينقس   -

 ية والمراريع.قس  رواتب المؤسسات العموم -

 

 المديرية الاامة للخزينة والمحاسبة الامومية

 : تكلف المديرية العامة للخزينة والمحاسمة العمومية بما يلي : 41المادة 

 تنفيذ ميزانية الدولة من حيث االيرادات والنفقات ومركزة الحسابات؛ -

 إعداد قواعد المحاسمة العمومية؛ -

 ؛تسييرھا المحث عن وسائل السيولة و -

 مانات؛مسك حسابات صندوق الودائع واأل -

 مسك صندوق التقاعد والسماعات المحلية والمؤسسات العمومية والخواص؛ -

 . تسيير محفمة الدولة -

نة العامة يية من طرف مدير عام ھو أمين الخزتدار المديرية العامة للخزينة والمحاسمة العموم

 . ومسترار فني برتمة مدير ،عام مساعد الرئيسي للدولة. ويساعده مدير والمحاسب

 أربعمديريات مركزية و (9) تسعتض  المديرية العامة للخزينة والمحاسمة العمومية  : 42المادة 

ين تض  العام وشمكة للمحاسمين العمومي بالمدير ملحقة ھيئةو  جهوية  مديرية (14) ةعرر

دير مساعد . كما تدار كل مدير يساعده م تدار كل مديرية من طرف وكاالت للدفع . 3بالخصوص 

 . مسدد يساعده مسدد مساعدمن قمل من وكاالت الدفع 

  : المديريات ھي

 ؛تسيير السيولةو مديرية مركزة المحاسمة العمومية -

 ؛مديرية االيرادات والصندوق المركزي -

 ؛للخزينة الخاصة والحسابات المودعين مديرية -

 ؛ المعلوماتية مديرية -

 ؛والتعاون موالنظ الدراسات مديرية -

 المحلية؛ مديرية المالية -

 ؛ الداخلية والرقابة التدقيق مديرية -

 ؛ العامة والوسائل البشرية الموارد مديرية -

 مديرية الخزينة بانواذيبو؛ -
 . مديرية جهوية 14 -

 اإلداري التنظيم المالية وزير من سيحدد مقررو. مساعد مسدد برتبة الجهويون المديرون يتمتع

لمديرية العامة للخزينة والمحاسبة محصليات الداخل بالنسبة لو الجهوية ياتللمدير والمحاسبي

 . العمومية
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 : فهي مديرية العامةبالالملحقة  ئةأما الهي

 ؛ضمطومكتب ال ستعالمالت واميانامصلحة ال -

 . المركزي والصندوق اإليرادات محصليات نواكروط  لمديريةتتمع 

 

 سيير السيولةو ت مديرية مركزة المحاسبة الامومية

أنواع المحاسمة  جميعبمركزة تسيير السيولة و تقوم مديرية مركزة المحاسمة العمومية :43المادة 

 قانون التسوية وحوسمة وتحديد إجراءات تسيير أمالك الدولة وتنتج أھ  كروف الدولة وخاصة

 وملحقاته.

 :عن المسؤولة هي تسيير السيولةو مديرية مركزة المحاسمة العمومية فإن ،السيولة بتسيير يتعلق فيما

 ؛ الداخلة والخارجة من السيولة للتدفقات اليومية التوقعات وضع -

 ؛ السوق ظروف أفضل وفق الفوائض استثمار -

 ؛سعر بأفضل قتراضالا -

 ؛ الدينو السوق من الخزينة استدانة تسيير ضمان -

 ؛ الحساب الموحد للخزينة مسك -

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

 :التالية المهام عن مسؤول المركزي المحاسب. العام الخزينة

والميزانيات الملحقة والحسابات  اھمةيمركز محاسمة عمليات الميزانية العامة وصناديب المس -

 الخاصة؛

 الحساب العام للدولة؛ حصريسسل العمليات التي تمكن الوزير المكلف بالمالية من  -

 التكميلية لعمليات خت  السنة المالية؛ولصالحه  القيود  ينيباس  المحاسمين الرئيس نسزي -

والسيولة ووضع الممتلكات لخت   يةوضع تنفيذ الميزان رصدالمحاسمية التي ت كروفيعد ال -

 السنة المالية.

العامة للخزينة والمحاسمة  مديريةالتي تنتسها وتوزعها ال وضعيات الماليةإعداد جميع ال -

العائدات  للخزينة، تقرير ةالرهري وضعياتالالعمليات المالية للدولة،  العمومية )جدول

 النف ية(؛

 :مصالح 5خمس تسيير السيولة و مديرية مركزة المحاسمة العمومية تضمو

 مصلحة المركزة؛ -

 ؛المحاسبية والجودة التوازن مصلحة -

 مصلحة تقدي  حسابات الدولة؛ -

 ؛الدينتسيير السيولة ومصلحة  -

 ؛الحساب الموحد للخزينةمصلحة  -

 : أقسام  5وتض  . وكيل المحاسمة المركزي للخزينة تنفيذ مهام: تقوم مصلحة المركزة ب 44المادة 

 الدبلوماسية؛ البعثاتمحاسبي الداخل و عمليات مركزة قسم -
 ؛ "رشاد" على اإلنفاق مركزة قسم -

 .إليراداتعمليات محاسبي ا مركزة قسم -

 األخرى المحاسبية العمليات مركزة قسم -

 .االرشيف قسم -

تسهر على السودة الميزان العام للخزينة و المحاسبية والجودة التوازن تعالج مصلحة: 45المادة 

 : وتض  أربعة أقسامالمحاسمية له. 

 ؛ التوازنقس   -
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 ؛ المحاسبية الجودة قس  -

 ؛المؤقتة اتمالحسابات ذات التموي  تقدي  الحسابات وقس -

 صول الثابتة.  األقس -

تكلف مصلحة تقدي  حسابات الدولة بتصمي  قانون التسوية وكافة ملحقات قوانين المالية : 46المادة 

 .المالية والمحاسمية الضرورية وضعياتمالك وجميع اليت لمها اعتماد محاسمة األ التي

 :تض  المصلحة قسمين

 قانون التسويةقس   -

 ية.المال كروفقس  ال -

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

 .وكذلك امتيازاتهم المركزة وظائف لشغل المخولين

خ ة سيولة الدولة وتتولى التسيير النرط لسيولة الدولة  الدينو تسيير السيولة تعد مصلحة  :47المادة 

 . المتعلقة بعمليات سيولة الدولة جميع الوضعيات الضرورية وتنتج

وتتولى أخيرا العالقات مع  .وتتولى كذلك الهندسة المالية فيما يتعلب بتحديد منتسات استدانة الدولة

 صلة.د للخزينة والمقارنات المصرفية ذات الموحالمركزي وتسيير الحساب ال المنك

 مي في مسال المديونية العامة المحاسب العمو المصلحة بوظائفتكلف  ،الديون تسيير مجال في

ما يتعلب فيللخزينة  ةالعام ةوكالإليها بمتابعة االتفاقيات وتأشيرة التفويضات باالرتماط مع ال ويعهد

 .تقييد الدين في موازنة الدولةوالتفويت المتعلقة بالدين  بملفات

 :أقسام( 4) أربعة من تتكون

 ؛ تسيير السيولة قسم -

 المخاطر؛ في التحكمو ظيم،تنال الخلفي، المكتب قسم -

 ؛ التمويل اتفاقات متابعة قسم -

 .الدين حوسبة قسم -

 لالتفاقية وفقًا الموحد الخزينة حساب بتسييرللخزينة  الموحد الحساب مصلحة كلفت :48المادة 

 مسؤولة وهي. الموريتاني المركزي والبنك العمومية والمحاسبة للخزينة العامة المديرية بين المبرمة

 .البريد لدى العمومية والمحاسبة للخزينة العامة المديرية حساب تسيير عن أيًضا

 :أقسام أربعة للخزينة الموحد الحساب مصلحة تضم

 التنسيق قسم -

 الحسابات تسوية قسم -

 اإلخبارو الرصيد متابعة قسم -

 البريد فيالخزينة  قسم حساب -

 الصندوق المركزيو اإليراداتمديرية 

 :بيرادات و الصندوق المركزي اإل تكلف مديرية: 49المادة 

 والمحاسبة للخزينة مديرية العامةالمرتبطة بال الضريبية غير اإليرادات تحصيل -
 العمومية؛

 ؛ الدولة في الرساميل مشاركات وكذلك الدولة محفظة مسك -

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

 ومحاسبي اإليرادات؛ نواكشوط اسبيمح شبكة تنشيط -

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

المتبقي  وضعية وضبط الضريبية غير اإليرادات من المتبقي الواجب تحصيله متابعة -
 عموما؛ الواجب تحصيله
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 ؛ ةالمستحق واالعتمادات زالةاعتمادات اإل متابعة -
 ؛ المركزي للخزينة الصندوقلدى الدفع و قمتال عمليات تسيير -

 .(توالتحويال قساطواأل الشيكات) الخزينة قيم المداخيل المتأتية من متابعة -

 :مصالح ثالثالصندوق المركزي االيرادات ومديرية  تضم 

 التحصيل مصلحة -

 المركزي الصندوق مصلحة -

 الخزينة قيم مصلحة -

 :أقسام( 5) خمس وتضم. حاسبة اإليراداتمو بتعبئة تكلف مصلحة التحصيل: 50المادة 

 قس  تحصيل االيرادات؛ -

 قس  االيرادات المتفرقة؛ -

  قس  االعتراضات -

 المقارنة قسم -

 .قسم الصندوق الوطني لعائدات المحروقات -

ومسك العمليات  لدى الصندوق تتولى مصلحة الصندوق المركزي عمليات الدفع والقمت :51المادة 

ا الصندوق واستقمال وإرسال االموال ومتابعة محفمة الدولة وتسيير القي  يقوم به المحاسمية التي

 : أقسام 4وتض  . االقساط. وتتولى تسيير سيولة الصندوق المع لة ومسك جدول

 قس  محاسمة الصندوق المركزي؛ -

 قس  القي  المع لة؛ -

 موال؛قس  حركة األ -

 . قس  العمليات السارية -

 :ينة بالخز تكلف مصلحة قيم: 52المادة 

 واالقساط المريد شيكاتو الخزينة شيكاتو المصرفية بالشيكات االستالم والتكفل -
 ؛ المراكز المحاسبية مختلف من المرسلة

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

 : تضم المصلحة قسمينو

 واالقساط ؛ الخزينة شيكاتو المصرفية التكفل بالشيكات قسم -

 .مقاصةال سمق -

 للخزينة الخاصة والحسابات المودعين مديرية

 : للخزينة ب  الخاصة والحسابات المودعين مديريةتكلف : 53المادة 

 مسك حساب أصحاب الودائع االلزامية؛ -

 توفير خدمات مصرفية ألصحاب الودائع؛ -

 ؛الخاصة للخزينة الحسابات مسك -

 الودائع واالمانات؛مسك حساب   -

 ؛السلفة باديمسك حساب صن -

 ؛مسك صندوق التقاعد -

 متابعة صرف المعاشات. -

 : مصالح  3للخزينة  الخاصة والحسابات المودعين مديرية تض و

 الخزينة؛ لدى موالاألمصلحة ودائع  -
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 ؛ديب السلفةصنا مصلحة -

 .الحسابات المخصصة للتقسيمللخزينة و الخاصة الحسابات مصلحة -

مسك حسابات أصحاب الودائع االلزامية في ب الخزينة لدى موالاألتتولى مصلحة ودائع  :54 المادة

 . وتوفير وتقدي  الخدمات المصرفية ألصحاب الحسابات الخزينة

 : أقسام 4وتض  

 قس  صندوق المعاشات؛ -

 قس  أصحاب الودائع؛ -

 قس  صندوق الودائع واالمانات؛ -

 اإلللاءات.و قس  التسوية -

 :ديب السلفة صنا تتولى مصلحة: 55المادة 

 ؛ةالسلف يبباس  القيمين على صناد المفتوحة ودائعحسابات ال تسيير -

 الممنوحة؛ لتصفية السلفلوثائق التبريرية ول المكلف مع المحاسب المتابعة -

 السلفة؛ صناديق حسابات إغالقو تجديد -
 ؛صناديب السلفة بإنشاء تسمح التي المقررات وحفظ ضبط -

 .ينبالنسبة للقيم التوقيع وحفظ هويات وعينات ضبط -

 .ديب السلفةصنا عن الدورية وانجاز التقارير السلفة صناديق حسابات ميزان متابعة -

 : قسمين  ديب السلفةصنا مصلحة تشمل

 لتسويةوا ضبط السجالت قسم -

 .والتسديد التصديق قسم -

 :الحسابات المخصصة للتقسيم بللخزينة و الخاصة الحسابات مصلحةتكلف  :56المادة 

 زينة؛للخ الخاصة الحسابات ضبط -

 مخصصة؛ حسابات إنشاء تجيز التي التنظيمية النصوص إعداد -

 للخزينة؛  الخاصة اجراء عملية االخبار بمداخيل الحسابات -

 .الحوافز وصناديق التجهيز وصناديق المشتركة، الصناديق ضبط حسابات -

 قسمين: للتقسيم الحسابات المخصصةللخزينة و الخاصة الحسابات مصلحة تشمل

 الخاصة الحسابات قسم -

 الصناديق المخصصة للتقسيم قسم -

 يةمديرية المالومات

 : بما يلي يةتكلف مديرية المعلومات: 57المادة 

 ة العامة للخزينة والمحاسبة العموميةالمعلوماتية بالنسبة للمديري عمل خطة مشروع إعداد -
 األولويات؛ وتحديد الفنية والخيارات االحتياجات تحديدو

دارية المتعلقة بالت ميقات التي اإل لتزاماتتر االاوإعداد دف عملتحضير وصف أساليب ال -

 ت ويرھا؛ يتعين

تشغيل  والسهر على العمل بها وضمان المطورة، التطبيقات صحة من والتحقق االستالم -
 المناسبة لها؛ المعدات وصيانة

 المطورة؛ والتطبيقات التجهيزات سالمة السهر على -
ة العامة للمديري المصالح التابعةفي مختلف  واستغاللها اتيةالمعلوم التطبيقاتضمان تسيير  -

 العمومية؛للخزينة والمحاسبة 
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للخزينة والمحاسبة  مديرية العامةالخاصة بال التطبيقات صيانةو تشغيلو تطويرو دراسة -
 العمومية؛

 المراركة في تسسيد برنامج االدارة التي تتواصل مع السمهور وت وير الخدمات االلكترونية -

 . على متابعتها السهر و

 : معلوماتية مطوري وقطب مصالح 3تض   و

 مصلحة نم  المعلومات؛ -

 ؛التحتية البنية إدارة مصلحة -

 ؛المعلوماتية المشاريع إدارة مصلحة -

 المعلوماتية. مطوري قطب -

الخزينة  المعلوماتية، وبوابة التطبيقات وصيانة بتطوير المعلومات تكلف مصلحة نظم: 58المادة 

  : قسمين( 2)وتضم . الداخلية الرسائلو اإلنترنتو لى اإلنترنت،ع

 ؛البيانات وقواعد التشغيل أنظمة قسم -

 (الحلول ونشر والتدريب المساعدة) قسم الدعم -

 مديرية العامةالمعلوماتية في ال التحتية البنية بتسيير التحتية البنية إدارة مصلحةكلف ت :59المادة 

 ية.للخزينة والمحاسبة العموم

 :قسمين المصلحة تضم

 ؛الفني الدعمو الشبكات قسم -

 .و الصيانة األمان قسم -

المشاريع  كافة مراقبةو تنفيذو بتصمي  المعلوماتية المشاريع إدارة مصلحةتكلف : 60المادة 

 .العمومية والمحاسبة للخزينة مديرية العامةال في المعلوماتية

 :قسمين من المعلوماتية المشاريع إدارة مصلحة تتألف

 البرمجيات هندسة قسم -

 .التطويراتو الدراسات قسم -

 مديرية العامةال معلومات أنظمة وتصميم المعلوماتية بتطوير مطوري قطب يكلف :61المادة 

مهندسين  خمسة من  القطب هذا يتكون .المعلوماتية المهنية التطبيقاتو العمومية والمحاسبة للخزينة

 .المعلوماتية لمدير مباشرة القطب يتبع. مصلحة سرئي برتبة وجميعهم معلوماتيين،

 مديرية العاملين فيللمهندسين والفنيين  الممنوحة االمتيازات المالية وزير مقرر صادر عن سيحدد

 العمومية. والمحاسبة للخزينة مديرية العامةلل المعلوماتية

 التعاونو النظمو الدراسات مديرية

 : التعاون بما يليو والنظم الدراسات تكلف مديرية :62المادة 

 دراسة وإعداد مراريع النصوص الترريعية والتنميمية المتعلقة بالهياكل واالجراءات -

 باتخاذ التدابير الالزمة لت ميقها؛ للدولة و المحاسمية

إجراء كافة الدراسات واالصالحات المتعلقة بالمحاسمة العمومية ومحاسمة الدولة وإعداد  -

أو ت ميب االحكام الترريعية والتنميمية  يضاحاالامة ومذكرات التعليمات الع وتحديث

 المتعلقة بالمحاسمة العمومية؛

 المحاسمية للدولة؛ معاييرإعداد القواعد وال -

 تحديث نماذج حسابات التسيير والحسابات المالية والوثائب المحاسمية الم لوبة إعداد و -

النصوص الترريعية  العمومية أو لمحاسمةالتسيير الميزانية والعام  بمقتضى النمام

 خرى؛والتنميمية األ
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 إنساز الدراسات المتعلقة بت وير إجراءات تنفيذ النفقات العمومية؛ -

 للخزينة مديرية العامةللتأطير المحاسمين ووكالء المصالح الخارجية  ضمان مساعدة  -

 جراءات المحاسمية؛العمومية في ت ميب اإل والمحاسمة

 ؛ الضريمية غير اإليرادات تحصيل اتإجراء وتنمي  دراسة -

 إنساز دراسات تتعلب بعمليات السيولة وتسييرھا والمراركة في ت وير وسائل الدفع؛ -

تصمي  وإعداد االحصاءات المتعلقة بتسيير المال العام وتنفيذ الميزانيات وتحضير  -

 الرهرية؛ التقارير

 دل واستلالل الميانات؛الهياكل في مسال تما ضمان التنسيب مع مختلف الوزارات و -

 العمومية. والمحاسبة للخزينة العامةللمديرية إنعاش الموقع االلكتروني  -

 :مصالح و التعاون ثالث والنظم الدراسات مديرية تضم

 و النظم الدراسات مصلحة -

 العمل خطة التعاون ومتابعة مصلحة -

 العامة المالية اتئيإحصا مصلحة -

  : النظم بما يليو الدراسات تكلف مصلحة :63المادة 

كما تعتمر ھذه المصلحة  وضعه في االولوية،و المحاسمي اإلصالح تنفيذو تصمي  -

 ؛امالك الدولة محاسمة نمام تنفيذ مراقمة عن مسؤولة

 الدراسات المتعلقة بت وير إجراءات تنفيذ النفقات العمومية؛ إنساز -

 للخزينة ديرية العامةمللوكالء المصالح الخارجية  ضمان مساعدة وتأطير المحاسمين و -

 العمومية في ت ميب االجراءات المحاسمية؛ والمحاسمة

 ؛ الضريمية غير اإليرادات تحصيل إجراءات وتنمي  دراسة -

 إنساز دراسات تتعلب بعمليات السيولة وتسييرھا والمراركة في ت وير وسائل الدفع؛ -

 واإلجراءات بالهياكل المتعلقة والتنظيمية التشريعية النصوص مشاريع و إعداد دراسة -
 ؛ لتطبيقها الالزمة التدابير واتخاذ للدولة المحاسبية

 .الصلة ذات المحاسبية والتعليمات للدولة المحاسبية والمعايير القواعد إعداد -

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

 :والنظم قسمين الدراسات تضم مصلحة

 ؛الدراسات قسم -

 .المعايير قسم -

 األطراف والمتعدد الثنائي التعاون تنسيقب العمل خطة التعاون ومتابعة تكلف مصلحة :64المادة 

 من المختلفة والهياكل الوزارات مع التنسيق ضمنت كما. العمومية والمحاسمة للخزينة مديرية العامةلل

 استغاللها.و البيانات تبادل حيث

 :بما يلي مصلحةال تكلف العمل، خطة متابعة حيث من

 والمحاسمة للخزينة مديرية العامةال عمل وخطة االستراتيجية الخطة وتوجيه تنسيق -

 ؛العمومية

 مديرية العامةالمديريات بالخاصة  االستراتيجية الخطة في المدرجة اإلجراءات تنفيذ ةمتابع -

 ؛ العمومية والمحاسمة للخزينة

 وخطة االستراتيجية الخطة تنفيذ ةلمتابع الدورية جتماعاتاال و ضبط سكرتاريا برمجة -
 بفعالية؛ العمل

 .التقارير هذه توصيات ومتابعة تقارير الخبراء تجميع -

 :أقسام العمل ثالثة خطة التعاون ومتابعة مصلحة تضم
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 التنسيق؛ قسم -

 والماليين؛ الفنيين الشركاء قسم -

 العمل. خطة قسم -

 :بما يلي العامة المالية تائيإحصا تكلف مصلحة :65المادة 

 التقارير وإعداد الميزانية وتنفيذ العامة المالية تسييرالمتعلقة ب اتئياإلحصا و تجميع تصميم -
 الشهرية؛

 ه؛مستشار أو العام المدير يطلبها التي واإلحصائيات الدراسات جميع إعداد -
 للخزينة ة العامةمديريال أداء مؤشرات ومراقبة دولةلل الكلي االقتصاد مؤشرات مراقبة -

 .العمومية والمحاسمة
 

  مديرية المالية المحلية

الية المحلية وإعداد ونرر تكلف مديرية المالية المحلية بإصالح وعصرنة الم : 66المادة 

وتكوين المحصلين الملديين ومعلمة المراكز الالمركزية ودع  الرمكة المحاسمية  الملدية  اتئياالحصا

 . مة )مسك الحسابات وتقدي  الحسابات( وحسابات المحصلين الملديينالمحاس تحسين جودة و

 : وتض  مصلحتين

 ات الملدية وتكوين المحصلين الملديين؛ئيمصلحة االحصا -

 . مصلحة فحص حسابات تسيير المحصلين الملديين وجودة المحاسمة -

اجتماعات لسان ات الملدية وتكوين المحصلين الملديين في ئيترارك مصلحة االحصا :67المادة 

الملدية لوزارة الداخلية والالمركزية وتحضر  اتئيعلى الموازنات الملدية وتوفر االحصا الوصاية

 . المحصلين الملديين خ ة تكوين

 : وتض  المصلحة قسمين

 الملدية؛ اتئياالحصاقس   -

 . قس  تكوين المحصلين الملديين -

 الملديين وجودة المحاسمة بمرروع ت ويرالمحصلين  تكلف مصلحة فحص حسابات تسيير :68المادة 

 برمسيات مسك محاسمة الملديات لصالح المحصلين الملديين وإكمال رفع تقرير بحسابات التسيير و

 .  في مسال المالية المحلية ووظائف الدع  لصالح المحصلين الملدييننموإعداد ومراجعة ال فحصها

 : وتض  المصلحة قسمين

 دة المحاسمة؛قس  حسابات التسيير وجو -

 .   والرمكة المحاسميةقس  المعلومات والنم -

 بة الداخليةاقمديرية التدقيق والر

 تكلف مديرية التدقيب والرقابة الداخلية بالمراقمة والفحص وتدقيب المصالح المركزية :69المادة 

 . مر بمالية الدولة أو بالمالية المحليةوالمراكز المحاسمية سواء تعلب األ

  داري برتبة رئيس قسم.ومساعد إ .برتب رئيو مصلحةجميعه   محقب 15مدقب و  15تض   و

 مديرية التدقيب والرقابة الداخلية  تنظيم وكذلك الداخلية والرقابة والتدقيق المراجعة إجراءات تحديد تم

 مديريةال داخل التدقيق ميثاق اعتمد الذي 2019 يوليو 31 صادر بتاريخال 687 رقم المقرر بموجب

 .العمومية والمحاسمة للخزينة العامة

 البشرية والوسائل الاامة واردمديرية الم

 . وتض مة بتسيير وسائل المديرية العامةالمررية والوسائل العا وارديعهد إلى مديرية الم :70المادة 

 : مصالح 3

 المررية؛ واردالممصلحة  -
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 مصلحة الوسائل العامة والرؤون االدارية؛ -

 .رشيفمصلحة األ -

 : المررية. وتض  قسمين واردالممصلحة  :71المادة 

 قس  العمال؛ -

 . قس  التكوين -

 : مصلحة الوسائل العامة والرؤون االدارية. وتض  قسمين :72المادة 

 قس  الوسائل العامة؛ -

 . قس  الرؤون االدارية -

لى : تررف المصلحة التي يقودھا موثب مؤھل أو مرابه مماشرة عرشيفاألمصلحة  :73المادة 

تحدد  جميع الوثائب غير المحاسمية التابعة للمديرية العامة للخزينة والمحاسمة العمومية. و توثيب

تتابع التقيد بها. وتحدد المكان الذي يسب أن تحفظ فيه وثائب الهياكل المللاة إذا  الوثائب و قواعد مسك

 . مفيدة لحسن سير المصالح الوثائب كانت ھذه

الى  محكمة الحسابات أو  إلحالة الىا و االرشيف مصالحويالت ما بين المصلحة على التح تررف

 . النهائيلحفظ ا

 : وتض  قسمين

 قس  تنمي  ومسك الوثائب؛ -

 . قس  التوثيب الرقمي -

حفمها. أما قس   يكلف قس  تنمي  ومسك الوثائب بتصمي  ومسك جميع وثائب الخزينة العامة و و

 . ك الوثائب المركزية الرقميةمس الرقمي فهو يتولى وضع و التوثيب

 : تكلف مصلحة الميانات واالستعالم ومكتب الضمط بما يلي :74المادة 

 تزويدھ  بالميانات واالستعالمات والتوجيه؛ استقمال المواطنين و -

 االشراف على عمليات إلصاق االعالنات والمالغات الموجهة للسمهور والعمال؛ -

 التواصل مع السمهور؛السهر على أداء المهام المتعلقة ب -

وضع نمام إنصات عن طريب استحداث مركز نداء ٳلعالم رواد المديرية العامة  -

 العمومية؛ المحاسمة و للخزينة

 إرسال وتسسيل المريد؛ استقمال و -

 متابعة المريد؛ ضمان توزيع و -

 . ضمان متابعة دورات إحالة المريد -

 : أقسام 3وتض  

 قس  الميانات واالستعالم؛ -

 تب الضمط؛قس  مك -

 . قس  السكرتارية -

 

 الوكالة الاامة للدفع 

 المركزي تابع للخزينة العمومية يخضع الوكالة العامة للدفع عمارة عن مركز محاسمي :75المادة 

 :لسل ة ومراقمة المدير العام للخزينة والمحاسمة العمومية. وتكلف الوكالة العامة للدفع بما يلي

 لدولة على المستوى المركزي؛تنفيذ نفقات العمال ولوازم ا -

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

 تصفية عملياتها؛ مراقمة تسيير صناديب سلف الدولة و -

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

 . المصالح المختصة بالتعاون مع
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 : مصالح 7وتض  الوكالة العامة للدفع 

 مصلحة نفقات اللوازم؛ -

 مصلحة نفقات الصفقات ورصد االعتمادات؛ -

 مصلحة نفقات العمال؛ -

 مصلحة حساب التسيير؛ -

 مصلحة المحاسمة؛ -

  ؛‛ رشاد’مصلحة المؤسسات العمومية المدمسة في  -

 و اإلللاءات. التسديدمصلحة  -

 تسوية نفقات اللوازم على نفقة تأشيرة و زم بفحص ومراقمة وتكلف مصلحة نفقات اللوا :76المادة 

 . ميزانية الدولة وكذلك بمراقمة تسيير صناديب السلف وتصفية عملياتها

 : أقسام 3وتض  

 القس  المكلف بنفقات اللوازم؛ -

 القس  المكلف بصناديب السلف؛ -

 . جور المسمعةاألقس   -

تأشيرة نفقات  مراقمة و االعتمادات بفحص وتكلف مصلحة نفقات الصفقات ورصد  :77المادة 

مسك ملف  يعهد إليها كذلك بترتيب الصفقات ومتابعة حساباتها و رصد االعتمادات. و و الصفقات

 . وترتيب نس  القرارات ذات العالقة االعتمادات رصد

 : امقسا 3وتض  

 القس  المكلف بالصفقات العمومية؛ -

  القس  المكلف برصد االعتمادات؛ -

 السلف قس  -

 تكلف مصلحة نفقات العمال بفحص ومراقمة وتأشيرة وتسوية نفقات العمال على ميزانية :78المادة 

 . الدولة

 : ينوتض  قسم

 قس  نفقات عمال الدولة -

 جورقس  رقابة األ -

، واالرشيف الرقمي باألرقامالتسيير بإعداد حساب التسيير حساب تكلف مصلحة  :79المادة 

 . المستندي واالرشيف

 : وتض  قسمين

 قس  التوثيب الرقمي؛ -

 . قس  التوثيب المستندي -

 العامة وكالةاعتماد العمليات المحاسمية لل مراقمة و تكلف مصلحة المحاسمة بفحص و :80المادة 

إعداد  إعداد كروف المقارنة و تصمي  و يعهد إليها بمتابعة حساب الممالغ المرصودة و . ودفعلل

 . الكروف الدورية ية والمستندات المحاسم مختلف

 : وتض  قسمين

 الوكالة العامة للدفع؛حساب عمليات قس   -

 . قس  محاسمة الوكالة العامة للدفع -

تدار الوكالة العامة للدفع من طرف مسدد النفقات المركزية وھو محاسب رئيسي للدولة برتمة مدير 

 . االدارة المركزية في

 . العمال ولوازم الدولة على المستوى المركزي تخول الوكالة العامة للدفع بتسديد نفقات
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المؤسسات العمومية  نفقات بدفع ‛رشاد’المدمسة في  المؤسسات العمومية مصلحة  تكلف :81المادة 

 .تمرئة الذمة على الوكالة العامة للدفع مسؤولية تقتصر ذات ال ابع االداري.

 وكذلك ،الوكالة العامة للدفع مستوى على تالنفقا اإلللاءات بدفعالتسديد وتكلف مصلحة  :82المادة 

 .الريكات تنفيذ متابعة

 :أقسام 3 تض و

 ؛ الوكالة العامة للدفع مستوى على التسديد قس  -

 ؛المدمسة في نمام "رشاد" المؤسسات العمومية مستوى على التسديد قس  -

 .قس  اإلللاءات -

 مركزية للدولةالوكالة دفع النفقات ال

 العامة و المركزي يتمع للخزينة مركز محاسمي ھيع النفقات الالمركزية للدولة وكالة دف : 83المادة 

 : تكلف ھذه الوكالة بما يلي المحاسمة العمومية. و يخضع لسل ة ومراقمة المدير العام للخزينة و

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

 المحاسمية للدولة؛ باإلجراءات التقيد

تتولى مراقمة وفحص وتسوية وتأشيرة مركزة العمليات المحاسمية التي تعد على  -

 المحاسمين الثانويين للرمكة التي تتوفر عليها في التراب الوطني؛ من طرف مسؤوليتها

 تتولى تأطير ومتابعة نراطات شمكة المحاسمين الثانويين التابعين لها واالشراف عليها؛ -

ميع المسائل والعمليات االخرى ذات العالقة بالنفقات الالمركزية للدولة على تكلف بس -

 . بالتعاون مع المصالح المعنية الوطني التراب

 : تض  وكالة دفع النفقات الالمركزية مصلحتين

 مصلحة الوكاالت؛ -

 . مصلحة المحاسمة -

 لمراكز المحاسمة غير المزودة تكلف مصلحة الوكاالت بالتخزين اآللي للميانات المحاسمية :84المادة 

تأشيرة مركزة العمليات المحاسمية التي يعدھا المحاسمون الثانويون في  بحواسيب وكذلك بتصفية و

 . مسدد النفقات الالمركزية للدولة على التراب الوطني شمكة

 : وتض  قسمين

 تأشيرة المركزة؛ قس  تصفية و -

 . قس  التخزين اآللي -

 باالعتمادات المخولة للمراكز المحاسمية الثانوية باإلبالغالمحاسمة بالتكفل  تكلف مصلحة :85المادة 

يعهد إليها كذلك بتنفيذ ومتابعة حركة  لرمكة مسدد النفقات الالمركزية للدولة على التراب الوطني. و

 . حسابات االرصدة أموال

ن الثانويين التابعين لمسدد وتكلف كذلك بتحليل ومراقمة المستندات االحصائية والمحاسمية للمحاسمي

 . الالمركزية للدولة على التراب الوطني النفقات

 بإعداد مختلف المستندات المحاسمية و كما تكلف مصلحة المحاسمة بمسك حسابات وكالة الدفع و

 . الدورية الوضعيات

 . ديالرقمي واالرشيف المستن وباألرشيف باألرقاموأخيرا يعهد إليها بإعداد حساب التسيير 

 : وتض  ثالثة أقسام

 ؛بالغاتباٳلقس  التكفل  -

 قس  حركة االموال؛ -

 . قس  حساب التسيير -

 رئيسي للدولة برتمة مدير في وھو محاسبتدار وكالة دفع النفقات الالمركزية للدولة من طرف مسدد 

وى الالمركزي الالمركزية للدولة بنفقات الدولة على المست النفقات دفعتخول وكالة  المركزية.االدارة 
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 تنمي  مراجعة ستت  لخزينة،لالسهوية  مديرياتلل النهائي التنمي  اعتماد فور . الوطني التراب في

 المالية. وزير در عنيص بمقرروكالة دفع النفقات الالمركزية 

 وكالة الدفع الخاصة بالمراكز المحاسبية الدبلوماسية والقنصلية

 مركز محاسمي ھياكز المحاسمية الدبلوماسية والقنصلية وكالة الدفع الخاصة بالمر :86المادة 

 . مراقمة المدير العام للخزينة والمحاسمة العمومية يخضع لسل ة و المركزي يتمع للخزينة العامة و

 : تكلف وكالة الدفع الخاصة بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بما يلي و

 ة القيود المحاسمية وتحرص علىتساعد في مسك وإعداد حسابات الدولة وتتأكد من صح -

 المحاسمية للدولة؛ باإلجراءات التقيد

تأشيرة مركزة العمليات المحاسمية التي تعد على  تصفية و تتولى مراقمة وفحص و -

 طرف محاسمي المراكز الدبلوماسية والقنصلية؛ منمسؤوليتها 

 واالشراف عليها؛ تتولى تأطير ومتابعة أنر ة شمكة المحاسمين الثانويين التابعين لها -

 يعهد إليها بسميع المسائل والعمليات االخرى ذات العالقة بنفقات محاسمي المراكز -

 .والقنصلية بالتعاون مع المصالح المعنية الدبلوماسية

 : لمراكز المحاسمية الدبلوماسية والقنصلية مصلحتينالخاصة با دفعالتض  وكالة 

 مصلحة الوكاالت؛ -

 . مصلحة المحاسمة -

تكلف مصلحة الوكاالت بالتخزين اآللي للميانات المحاسمية للمراكز المحاسمية غير  :87ة الماد

بحواسيب وكذلك بتصفية وتأشيرة مركزة العمليات المحاسمية التي يعدھا المحاسمون  المزودة

 . مسدد المراكز المحاسمية الدبلوماسية والقنصلية في الخارج الثانويون لرمكة

 : امقسا 4 وتض 

 أوروبا؛ من قة في المحاسمية المراكز  تسوية س ق -

 إفريقيا؛ من قة في المحاسمية المراكز  تسوية قس  -

 ؛ المتمقية الدبلوماسية المحاسمية المراكز  تسوية قس  -

 .التسسيل المعلوماتي للمحاسمة قس  -

 كز المحاسميةتكلف مصلحة المحاسمة بالتكفل باٳلبالغ باالعتمادات المخولة للمرا :88المادة 

 . يعهد إليها بتنفيذ ومتابعة حركة أموال حسابات الممالغ المرصودة القنصلية. و و الدبلوماسية

 المحاسمية للمراكز المحاسمية الثانوية التابعة مراقمة المستندات االحصائية و تكلف كذلك بتحليل و و

 . مراكز المحاسمة الدبلوماسية والقنصلية لمسدد

 و صلحة المحاسمة بمسك حسابات وكالة الدفع وإعداد مختلف المستندات المحاسميةكما يعهد إلى م

 . الوضعيات الدورية

 . واالرشيف الرقمي واالرشيف المستندي باألرقاموأخيرا، تتولى إعداد حساب التسيير 

 : أقسام 3وتض  

 قس  التكفل باٳلبالغات؛ -

 قس  حركة االموال؛ -

 . قس  حساب التسيير -

القنصلية من طرف مسدد للمراكز  الدبلوماسية والمحاسمية الدفع الخاصة بالمراكز تدار وكالة 

 . ھو محاسب رئيسي للدولة برتمة مدير في االدارة المركزية و الدبلوماسية والقنصلية

وتخول وكالة الدفع الخاصة بالمراكز المحاسمية الدبلوماسية والقنصلية بتسديد نفقات الدولة خارج 

 . نيالوط التراب

 . الكافية باألعداد: تنرأ الدوائر المحاسمية الوزارية 89المادة 
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 . تحدد دائرة اختصاص كل دائرة محاسمية بموجب مقرر إنراء المركز المحاسمي و

 . تض  دائرة االختصاص كل الق اعات الوزارية التي يكون رئيسها ھو المحاسب المخول و

 . دائرة محاسمية وزاريةوسيت  بمقرر تحديد التنمي  الداخلي لكل 

 تخضع لسل ة المركزية تتمع للخزينة العامة و الدوائر المحاسمية الوزارية عمارة عن مراكز محاسمية

 . المحاسمة العمومية مراقمة المدير العام للخزينة و و

 : تكلف الدوائر المحاسمية الوزارية بما يلي

تحرص  القيود المحاسمية و تساعد في مسك وإعداد حسابات الدولة وتتأكد من صحة -

 المحاسمية للدولة؛ باإلجراءات التقيد على

تأشيرة نفقات الدولة بالنسمة للوزارات التابعة لدائرة  تصفية و فحص و تتولى مراقمة و -

 . اختصاصها

 : تض  الدائرة المحاسمية الوزارية مصلحتين. وتحدد بقية تنمي  ھذه الدوائر بموجب مقرر

 مصلحة التأشيرة؛ -

 . سويةصلحة التم -

تدار الدوائر المحاسمية الوزارية من طرف رؤساء دوائر ھ  محاسمون رئيسيون للدولة برتمة مدير 

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

 . الختصاصها

ة للدفع في كل ما يتعلب بمهامها المتعلقة تحل الدوائر المحاسمية الوزارية محل الوكالة العام

 . الختصاصها الوزارية العائدة بالق اعات

بمعت  المالية ويكلف أيضا دائرة المحاسمية لوزارةھو رئيو ال العام للخزينة مسددال :90المادة 

 . العمليات المحاسمية الخاصة للدولة

نفقات الدولة على المستوى المركزي  تنفيذ : سيواصل مسدد النفقات المركزية حوسمة و91المادة 

الدوائر المحاسمية  ترليل بدء لوظائفه . عندمماشرة رؤساء الدوائر المحاسمية الوزارية  للاية

 وزير بمقرر صادر عن وكالة دفع النفقات المركزية للدولة تنمي  مصالح إعادة سيت  ،الوزارية

 .المالية

 الحوافز الترسيعية الخاصة لمديريات الدع  ليةالما وزيرتحدد بمقرر صادر عن  :92المادة 

 . والمحاسمين الرئيسيين في الخزينة العامة

 

 المديرية الاامة للضرائب

مختلف  وتحصيل تكلف المديرية العامة للضرائب بإعداد الوعاء ومراقمة مهام تحصيل: 93المادة 

ك في إعداد قوانين المالية الضرائب والرسوم التي تنص عليها المدونة العامة للضرائب. وترار

ذات  و ترتيمات وتمدي رأيها حول جميع النصوص الترريعية والتنميمية التي تحتوي على أحكام

 طابع ضريمي.

عات المتعلقة بالرس  ازنميقع تحديد الوعاء وكذلك التصفية والرقابة ومهام التحصيل والتحصيل وال

 ية العامة للضرائب.الخاص على التأمين ضمن االختصاص الحصري للمدير

 3تدار المديرية العامة للضرائب من طرف مدير عام يساعده مدير عام مساعد وتض  مسترارا فنيا و

 مديريات عملياتية. 7مديريات مركزية و 3ھياكل ملحقة بالمدير العام و 
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 الهياكل الملحقة ھي:

 (4) أربع ويساعده المفترية الرئيسية للمصالح، ويديرھا مفتش رئيو برتمة مدير مركزي، -

 برتمة رئيو مصلحة؛ مفترين

الخلية المكلفة باالتصال والتوجيه ونصح دافعي الضرائب وتدار من طرف مسؤول برتمة  -

 ؛الوزيرمدير. وستحدد قواعد تنمي  وسير الخلية بمقرر صادر عن 

 أقسام: 3المصلحة اإلدارية وتض   -

 ؛السكرتارية قس  -

 ؛المصادر المررية قس  -

 الوسائل العامة. قس   -

 المديريات المركزية ھي:

 الضريمية والتكوين؛ اإلصالحاتمديرية المعلومات والدراسات و -

 مديرية الترريع والمنازعات؛ -

 مديرية مركزة المحاسمة ودع  التحصيل. -

 المديريات العملياتية ھي:

 مديرية الفحص والمسوح الضريمية؛ -

 مديرية الرركات الكمرى؛ -

 عمومية؛مديرية المؤسسات ال -

 مديرية المؤسسات المتوس ة في نواكروط؛ -

 المديرية السهوية للضرائب في المن قة الرمالية؛ -

 المديرية السهوية للضرائب في المن قة السنوبية؛ -

 المديرية السهوية للضرائب في المن قة الررقية؛ -

 تدار كل مديرية من طرف مدير يساعده مدير مساعد.

 الضريبية والتكوين اإلصالحاتمديرية المالومات والدراسات و

 : تكلف مديرية المعلومات والدراسات واإلصالحات الضريمية والتكوين ب: 94المادة 

 نمام الميانات؛ -

 إجراء الدراسات االستررافية لرس  خ ط عمل المديرية العامة للضرائب؛ -

 حصائية بخصوص إصدار وتحصيل الضرائب والحقوق والرسوم؛مركزة الميانات اإل -

 اج تحليل واستلالل إحصاءات المديرية العامة للضرائب؛إنت -

 المحاكاة الضريمية؛ -

 تقيي  أداء مصالح التسيير؛ -

 داء؛إعداد ومتابعة مؤشرات األ -

 إعداد ومتابعة خ ط عمل المديرية العامة للضرائب؛ -

 ترسيع الوفاء بالضرائب؛ -

 إعداد دورات تكوينية بالتعاون مع مدار  التكوين؛ -

 ت الت ميقية الممنوحة لل الب والعمال اآلخرين الذين يتكونون؛تأطير التدريما -

 إعداد سياسة تكوين مستمرة ومتعددة السنوات للمديرية العامة للضرائب؛ -

 تركيل ومتابعة خ ط تكوين العمال؛ -

 . تسيير التدريمات المدرجة في إطار خ ط العمل -
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 : مصالح 3 تكوينمديرية المعلومات والدراسات واإلصالحات الضريمية والتض  و

 مصلحة المعلومات؛ -

 مصلحة الدراسات؛ -

 . مصلحة اإلصالحات الضريمية والتكوين -

 : تض  مصلحة المعلومات قسمين: 95المادة 

 قس  الصيانة؛ -

 . قس  القيد -

 : ض  مصلحة الدراسات قسمين: ت96المادة 

 قس  الدراسات؛ -

 . حصاء والصياغةاإلقس   -

 : الضريمية والتكوين قسمينض  مصلحة اإلصالحات ت : 97المادة 

 قس  اإلصالحات الضريمية؛ -

 . قس  التكوين -

 مديرية التشريع والمنازعات

 : تكلف مديرية الترريع والمنازعات بما يلي : 98المادة 

مع الق اعات الوزارية المختصة بإعداد النصوص الترريعية والتنميمية  القيام بالتراور -

 ماشرة بما فيها جميع الحقوق والرسوم التي تعودالضرائب المماشرة وغير الم مسال في

 العامة للضرائب؛ الختصاص المديرية

عمال المتعلقة بمراريع ومقترحات النصوص الترريعية والتنميمية التي تعود األتنسيب  -

 اختصاصها؛ لحقل

 ؛اإلداريةتقيي  ومتابعة ت ميب العقيدة  -

 ت الضريمية وبالعالقات مع المعثاتمتابعة المسائل المتعلقة بإبرام وت ميب االتفاقيا -

 والمنممات والهيئات الدولية؛ الدبلوماسية

 مساعدة وتأطير دافعي الضرائب؛ -

 التوثيب الضريمي؛ -

 متابعة وتنسيب معالسة ال عون والتملمات في المسال الضريمي؛ -

 إنساز الدراسات المتعلقة بتحسين معالسة النزاعات؛ -

 المسال الضريمي؛ دراسة وتصفية ال عون والتملمات في -

 دراسة الملفات التي من شأنها أن تؤدي إلى مالحقات جنائية بسمب مخالفات ضريمية؛ -

 . متابعة الركاوى حول التهرب الضريمي -

 : تض  المديرية مصلحتين

 مصلحة الترريع والعالقات الدولية؛ -

 . مصلحة المنازعات -

  :: مصلحة الترريع والعالقات الدولية تض  قسمين99المادة 

 قس  الترريع والتوثيب؛ -

 . قس  العالقات الدولية -

 : مصلحة المنازعات وتض  قسمين: 100المادة 

 قس  المنازعات الضريمية حول النمام الحقيقي؛ -

 . قس  المنازعات الضريمية حول النمام السزافي -

 مديرية مركزة المحاسبة ودعم التحصيل

 : تحصيل بـتكلف مديرية مركزة المحاسمة ودع  ال: 101المادة 

 متابعة وإنعاش نراط التحصيل؛ -



 

 

24 

 

 مركزة القيود المحاسمية والعالقات مع المديرية العامة للخزينة والمحاسمة العمومية؛ -

 دارية لرمكة محاسمة المديرية العامة للضرائب؛اإلالمتابعة  -

 جمع وربط وتحليل إحصائيات إصدار وتحصيل الضرائب والرسوم؛ -

 قعات حول التحصيل؛مسك كروف إحصائية وإعداد تو -

 ت وير استراتيسيات تهدف إلى تخفيف ما تمقى تحصيله؛ -

تحضير تعليمات وتعميمات تحدد قواعد تحصيل الضرائب والرسوم بالتعاون مع مديرية  -

 . والمنازعات الترريع

 : تض  المديرية مصلحتين

 مصلحة مركزة المحاسمة؛ -

 . مصلحة دع  التحصيل -

المحاسمة بمتابعة التكفل وتحصيل ومركزة القيود المحاسمية  تكلف مصلحة مركزة: 102المادة 

 : قسمين وتض 

 ات الفصلية؛ئيحصااإل قوم بإعدادصدار والتحصيل وما تمقى تحصيله وياإلقس  متابعة  -

  .العموميةوالمحاسمة  ع المديرية العامة للخزينةقس  مركزة القيود المحاسمية والعالقات م -

 : التحصيل قسمين تض  مصلحة دع : 103المادة 

قس  تنريط التحصيل ويكلف بتصمي  استراتيسية وتدابير التحصيل والتكوين والدع   -

 المتابعة؛ لوكالء الفني

قس  تحصيل ما تمقى ويعهد إليه بتحصيل المتأخرات الضريمية الرخصية وتسيير  -

 .بالقي  المهملة القمول إجراءات

 مديرية الفحص والمسوح الضريبية 

 : كلف مديرية الفحص والمسوح الضريمية بما يليت : 104المادة 

 برمسة ومتابعة وإنعاش عمليات المراقمة والفحص؛ -

 ربط وتقيي  الميانات المتعلقة بالرقابة الضريمية؛ -

 المسوح للرض المحث وجمع الميانات والمعلومات التي تسمح بالكرف عن المادة القابلة -

 الضريمة عليها؛ لفرض

 ه الميانات والمعلومات؛متابعة استلالل ھذ -

 إعداد توصيفات ألغراض ضريمية؛ -

 تحريات ومالحمة مخالفات الترريع الضريمي؛ -

 . عمليات رقابة وتفتيش ميدانية للرركات -

 : مصالح 3 مديرية الفحص والمسوح الضريميةتض  

 مصلحة الفحص الميداني؛ -

 مصلحة المرمسة ومتابعة الرقابة؛ -

 . مصلحة المسوح الضريمية -

 : تض  مصلحة الفحص الميداني قسمين ومدققين برتمة ومزايا رؤساء أقسام: 105ة الماد

 قس  التدقيب العام؛ -

 . قس  المراقمة المرفية -

 : مصلحة المرمسة ومتابعة الرقابة وتض  قسمين: 106المادة 

 قس  برمسة عمليات الرقابة؛ -

 . قس  متابعة عمليات الرقابة -

 : ة وتض  قسمينصلحة المسوح الضريمي: م107المادة 

 قس  المسوح والمقارنات؛ -
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 . القس  المكلف بإعداد توصيفات وب اقات فنية وأعمال تحضيرية -

 مديرية الشركات الكبرى

 ترمل صالحيات مديرية الرركات الكمرى الرركات ذات القدرة الضريمية العالية على: 108المادة 

 : كلف المديرية بمومية. وتالع هيئاتالتراب الوطني باستثناء ال امتداد

 تسيير الوعاء وتصفية الحقوق؛ -

 إليها اختصاص تسييرھا؛ متابعة وتقيي  النمام الضريمي الممنوح للرركات التي يعود -

 قمت وتحصيل جميع الحقوق والرسوم مستحقة الوفاء من طرف الرركات التي تعود -

 الختصاصها؛

 . الختصاصها معالسة منازعات الرركات التي تعود -

 : صالحم 3وتض  

 مصلحة تسيير الرركات الكمرى؛ -

 نممة الخاصة؛األمصلحة  -

 . التحصيل  أعمال مصلحة -

 : أقسام مكلفة بالق اعات االقتصادية 5مصلحة تسيير الرركات الكمرى وتض  : 109المادة 

 قس  شركات الهاتف والمنوك وإعادة توزيع الوقود؛ -

 قس  الصناعات وشركات االسمنت وموزعي السيارات؛ -

 التسارة العامة لمستوردي وموزعي المنتسات الصيدلية؛قس   -

 شلال العامة والمماني مقدمي الخدمات؛األقس   -

 . قس  المهن الحرة وغيرھا -

 : نممة الخاصة وتض  قسميناألمصلحة : 110المادة 

 قس  المعادن؛ -

 . قس  النفط -

 : أقسام 3وتض   التحصيل  أعمال مصلحة :111المادة 

 ات؛قس  التكفل والتوقيع -

 قس  المالحقات؛ -

 . قس  القمت -

 مديرية المؤسسات الامومية

ترمل صالحيات مديرية المؤسسات العمومية جميع المؤسسات العمومية والمراريع : 112المادة 

 : على المستوى الوطني وتكلف بما يلي التنموية

 تسيير الوعاء وتصفية الحقوق؛ -

 من طرف الرركات التي تعودقمت وتحصيل جميع الحقوق والرسوم مستحقة الوفاء  -

 الختصاصها؛

 . متابعة إعادة دفع االستق اعات التي تمت لدى الرركات والمؤسسات العمومية -

 . الختصاصها معالسة منازعات المؤسسات التي تعود -

 : تض  مديرية المؤسسات العمومية مصلحتين

 مصلحة تسيير المؤسسات العمومية والمراريع؛ -

 . التحصيل  أعمال مصلحة -

 : مصلحة تسيير المؤسسات العمومية والمراريع وتض  قسمين: 113المادة 

 قس  المؤسسات العمومية؛ -

 . قس  المراريع -

 : أقسام 3وتض   التحصيل  أعمال مصلحة: 114المادة 

 قس  التكفل والتوقيعات؛ -
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 قس  المالحقات؛ -

 .قس  القمت -

 مديرية المؤسسات المتوسطة في نواكشوط

حيات مديرية المؤسسات المتوس ة في نواكروط كل المؤسسات المتوس ة ترمل صال: 115المادة 

 نواكروط وتكلف ب:  في

 تسيير الوعاء وتصفية الحقوق؛ -

 قمت وتحصيل جميع الحقوق والرسوم مستحقة الوفاء من طرف الرركات التي تعود -

 الختصاصها؛

 . الختصاصها معالسة منازعات المؤسسات التي تعود -

 : مصلحتين س ة في نواكروطالمؤسسات المتوتض  

 مصلحة تسيير الرركات المتوس ة؛ -

 . التحصيل  أعمالمصلحة  -

أقسام مكلفة بالق اعات االقتصادية بما  (6) ستة تض  مصلحة تسيير الرركات المتوس ة: 116المادة 

 : غير التساري فيها الربح

 ؛1االجتماعي واالقتصادي رق   القس  -

 ؛2  االجتماعي واالقتصادي رق القس  -

 ؛3االجتماعي واالقتصادي رق   القس  -

 ؛4االجتماعي واالقتصادي رق   القس  -

 ؛5االجتماعي واالقتصادي رق   القس  -

 . غير التسارية باحرلألالقس  االجتماعي واالقتصادي  -

 : أقسام  (3) ثالثة التحصيل أعمال مصلحةتض  : 117المادة 

 قس  التكفل والتوقيعات؛ -

 قس  المالحقات؛ -

 . قمتقس  ال -

 المديرية الجهوية للضرائب في المنطقة الشمالية

ترمل صالحيات المديرية السهوية للضرائب في المن قة الرمالية جميع الرركات : 118المادة 

نواذيمو، آدرار، تير  الزمور، ال ميعيين في  االشخاصو شخاص االعتمارييناألو الرخصية

الكمرى ومديرية المؤسسات العمومية  رركاتية الالختصاص مدير نريري باستثناء ما يعود منهاوا

 : وتكلف بـ

 ؛الختصاصها شخاص الذين يعودوناألتسيير الوعاء وتصفية الحقوق ورسوم الكيانات و -

 الختصاصها وعمليات مراقمة ال رق ورسوم المراقمة المستندية لدافعي الضرائب الذين يعودون -

 السيارات؛

 ستحقة الوفاء من طرف الرركات التي تعودقمت وتحصيل جميع الحقوق والرسوم م -

 .الختصاصها

 : مراكز للضرائب 3 و مصالح 3للضرائب في المن قة الرمالية  السهويةتض  المديرية 

 مصلحة الضرائب الرخصية وتنسيب مراكز الضرائب؛ -

 مصلحة ضرائب شركات المن قة الرمالية؛ -

 . التحصيل  أعمال مصلحة -

 ثالثة أقسام و (4) أربعةائب الرخصية وتنسيب مراكز الضرائب مصلحة الضروتض  : 119المادة 

 : مراكز للضرائب (3)

 القس  المكلف بالنمام السزافي )الرمالي( -
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 القس  المكلف بالنمام السزافي )السنوبي( -

 قس  ضريمة السيارات ومراقمة ال رق؛ -

 قس  تنسيب مراكز الضرائب في ازويرات وأطار وأكسوجت؛ -

 أقسام منها قسمان مكلفان بالق اع 3مصلحة ضرائب شركات المن قة الرمالية وتض  : 120المادة 

 : مكلف بالق اع الحقيقي الوسيطوقس   العادي الحقيقي

 ؛1قس  الق اع االقتصادي رق   -

 ؛2قس  الق اع االقتصادي رق   -

 القس  المكلف بالق اع الحقيقي الوسيط؛ -

 : امأقس 3وتض   التحصيل  أعمال مصلحة : 121المادة 

 قس  التكفل والتوقيعات؛ -

 قس  المالحقات؛ -

 . قس  القمت -

 المديرية الجهوية للضرائب في المنطقة الجنوبية

 : تكلف المديرية السهوية للضرائب في المن قة السنوبية بما يلي: 122المادة 

 تسيير الوعاء وتصفية الحقوق المتعلقة بالرركات التي تخضع للتقدير السزافي والضريمة -

بما فيها الرسوم على السيارات الرخصية في نواكروط، اترارزة، لمراكنة، كيدي  صيةالرخ

 ماغا وكوركول،

الختصاصها باستثناء  تسيير الوعاء والتصفية المتعلقة بالرركات المتوس ة التي تعود -

 نواكروط؛ الرركات في

 األرباحة، تسيير ضرائب النقل على المستوى الوطني )ضريمة السيارات، الضريمة النوعي -

 والصناعية(؛ التسارية

 الختصاصها؛ مراقمة دافعي الضرائب الذين يعودون -

قمت وتحصيل جميع الحقوق والرسوم مستحقة الوفاء من طرف دافعي الضرائب  -

 . الختصاصها العائدين

 : مراكز ضرائب 7مصالح و  4تض  المديرية السهوية للضرائب في المن قة السنوبية 

 تنسيب مراكز الضرائب؛المصلحة المكلفة ب -

 ؛سنوبيةلحة ضرائب شركات المن قة المص -

 مصلحة الضرائب الرخصية والضرائب على النقل؛ -

 . التحصيل  أعمال مصلحة -

 : المصلحة المكلفة بتنسيب مراكز الضرائب وتض  قسمين: 123المادة 

 مراكز ضريمية في نواكروط؛ 3القس  المكلف بتنسيب  -

 كيهيدي وسيلمابي واالك؛و روصو القس  المكلف بتنسيب مراكز -

 وباقتراح من المديرالمالية  وزيرتحدد الحدود بين المراكز الضريمية في نواكروط بمقرر صادر عن 

 . العام للضرائب

 : مصلحة ضرائب شركات المن قة السنوبية وتض  قسمين: 124المادة 

 ؛العادي القس  المكلف بالق اع الحقيقي -

 . حقيقي الوسيطبالق اع الالقس  المكلف  -

 : مصلحة الضرائب الرخصية والضريمة على النقل وتض  قسمين : 125المادة 

 ؛القس  المكلف بالنمام السزافي -

 . قس  الضرائب على السيارات ومراقمة ال رق -

 : أقسام 3وتض   التحصيل  أعمال مصلحة: 126المادة 

 قس  التكفل والتوقيعات؛ -
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 قس  المالحقات؛ -

 . قس  القمت -

 رية الجهوية للضرائب في المنطقة الشرقيةالمدي

 : تكلف المديرية السهوية للضرائب في المن قة الررقية بـ: 127المادة 

 الختصاصها في واليات تكانت تسيير الوعاء وتصفية الحقوق ورسوم الرركات العائدة -

 والحوضين؛ لعصابهو

 عمليات مراقمة ال رق ورسومالختصاصها و المراقمة المستندية لدافعي الضرائب الذين يعودون -

 السيارات؛

 قمت وتحصيل جميع الحقوق والرسوم مستحقة الوفاء من طرف الرركات التي تعود -

 . الختصاصها

 : مراكز ضريمية 4مصالح و  3تض  المديرية السهوية للضرائب في المن قة الررقية 

 مصلحة الضريمة الرخصية وتنسيب مراكز الضرائب؛ -

 ؛لمن قة الررقيةا شركاتمصلحة ضرائب  -

 .التحصيل أعمالمصلحة  -

 : أقسام 3مصلحة الضريمة الرخصية وتنسيب مراكز الضرائب وتض   : 128المادة 

 ؛بالنمام السزافيالقس  المكلف  -

 قس  ضريمة السيارات ومراقمة ال رق؛ -

 . قس  تنسيب مراكز الضرائب في العيون، النعمة، كيفه، وتسكسة -

 : لرركات في المن قة الررقية وتض  قسمينمصلحة ضرائب ا : 129المادة 

 ؛العادي القس  المكلف بالق اع الحقيقي -

 . حقيقي الوسيطالقس  المكلف بالتقدير ال -

 : أقسام 3وتض   مصلحة التحصيل  : 130المادة 

 قس  التكفل والتوقيعات؛ -

 قس  المالحقات؛ -

 . قس  القمت -

ضريمية  ير العام للضرائب، إنراء مراكز من المد مرريمكن اعتمادا على اقتراح م: 131المادة 

. وتكون مراكز الضرائب بمثابة الوزيرمراكز ضريمية عن قرب أو ممثليات بمقرر من  جديدة أو

 . ويتوفر كل منها على قسمين: قس  الوعاء وقس  التحصيل مصالح

 الكمرى، يمكن توضيح امتداد وحدود صالحيات مختلف المديريات )مديرية الرركات : 132المادة 

 ( عندالسهويةفي نواكروط، والمديريات  متوس ةالعمومية، مديرية المؤسسات ال مؤسساتمديرية ال

 .الوزيراالقتضاء بمقرر صادر عن 

 المديرية الاامة للجمارك 

 المنية العامة إلدارة السمارك و صالحيات التعيين في الوظائف.: 133المادة 

المركزية والسهوية المحددة في ھذا المرسوم تتخذ  هياكلتعلقة بالإجراءات التعيين في الوظائف الم -1

باقتراح من المدير العام للسمارك. بينما يمكن اتخاذ إجراءات من طرف الوزير المكلف بالمالية و

المذكورة من طرف المديرين اإلقليميين أو السهويين أو  هياكلالتحويل صلار الموظفين داخل 

 ذ برأي المدير العام للسمارك. رؤساء المكاتب بعد األخ

 ينم  الهيكل التنميمي للمديرية العامة للسمارك على النحو التالي: –2

 على المستوى المركزي )المصالح المركزية( -أ 

 المدير العام؛ -

 المدير العام المساعد؛ -
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 مسترار فني؛ -

 مديريات مركزية؛ 6 -

 المكتب الوطني للقيمة؛ -

 تسّمع التدخل و المحث؛ -

 المستوى الجهوي ) المصالح الخارجية (:على  -ب

 مديريات إقليمية أو جهوية؛ -

 مكاتب جمارك تابعة للمديريات اإلقليمية أو السهوية؛ -

 جمارك تابعة لمكاتب السمارك؛ مراكز -

 المصالح المركزية 

 المديرية الاامة للجمارك.

ات القانونية والتنميمية تكلف المديرية العامة بت ميب مدونة السمارك و كل الترتيم :134المادة 

 الموكل إليها تنفيذھا. 

وفي ھذا اإلطار تتكلف بتصفية  االقتصادية للحكومة.إعداد و تنفيذ السياسة السمائية و تساھ  في

 فة السمركية.يالحقوق و الرسوم  المسسلة في التعر

يود المكلفة تسهر على مرروعية التمادالت من خالل ت ميب إجراءات الرقابة أو الحمر أو الق 

 بت ميقها.

 ترارك في إعداد إحصائيات التسارة الخارجية. 

 وتدار من طرف مدير عام، من مهامه: 

 . على مستوى الامال و اللوازم:1

 ضمان تسيير عّمال السمارك من مختلف الفئات؛ -

 باألخالق المهنية الحميدة و النزاھة؛ سماركالسهر على تحلّي ال -

 ت الموضوعة تحت تّصرف السمارك إلنساز مهامها؛تسيير اللوازم واالعتمادا -

مؤسسات عمومية يدخل نراطها في  يمكن أن يكون عضوا في مسالو إدارات شركات أو -

 مسال اختصاص السمارك؛

يقترح على الوزير المكلف بالمالية تعيينات في وظائف المديرين المركزيين والمديرين  -

 رؤساء األقسام؛اإلقليميين و السهويين و رؤساء المصالح و 

 . على مستوى تنظيم المصالح:2

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

يقترح على الوزير المكلف بالمالية إنراء أو إللاء مديريات إقليمية أو جهوية أو مكاتب  -

 جمركية؛

 ينرئ و يللي بقرار المراكز و الفرق السمركية؛ -

 الفرق السمركية؛ير عمل المديريات والمصالح واألقسام والمراكز وحدد إجراءات و سي -

 . على مستوى اإلجراءات:3

المضائع المستوردة أو النم  التي تخضع لها الممتلكات ويحدد شكل التصريح السمركي و  -

 المصدّرة؛

 ؛يرأ  اللسنة الوطنية العتماد الوس اء لدى السمارك و ينفّذ قراراتها بمنح أو سحب ترخيص -

الحقوق و الرسوم  وعاءالقواعد و اإلجراءات التي من شأنها ضمان تحديد أحسن ل مليي -

 السمركية؛

 يضمن تنفيذ االتفاقات الممرمة مع دول خارجية في المسال السمركي؛ -

 يعتمد و يعلب تراخيص اإليداع الممنوحة من طرف سل ات الموانئ؛ -

 عتمادات مستودعات السمارك؛يسحب او يمنح  -

 عفاءات من الحقوق و الرسوم في حدود النصوص القانونية والتنميمية المعمول بها؛يمنح اإل -
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 يأذن بإعداد و توزيع و استلالل اإلحصاءات السمركية؛ -

 يحدد اإلجراءات المعلوماتية للسمركة؛ -

 النزاعات السمركية تسويةيحرص على حسن أداء لسان  -

 . على المستوى الجبائي و االقتصادي و التجاري:4

قترح و ينفّذ و يراقب مكونات السياسات االقتصادية والسمائية المسندة إلدارة السمارك خاصة ي -

 في ق اعات المالية العامة و التسارة و الصيد و الزراعة و المعادن و النفط؛

 يرارك في إعداد قوانين المالية؛ -

قتصادي أو يرارك في كل الدراسات و االسترارات و اآلراء ذات ال ابع السمائي أو اال -

 السمارك؛ إدارة التساري ، التي لها صلة باختصاص

يرارك في إعداد كل النصوص القانونية أو التنميمية التي يحتمل أن يعود ت ميقها كلّيّا أو  -

 السمارك. إدارةجزئيّا إلى 

 عام مساعد يكلّف ب: . يساعد المدير العام في مهامه مدير5

 دع  و إكمال عمل المدير العام؛ -

 يب و دفع عمل كل مصالح السمارك؛تنس -

 ممارسة السل ة الهرمية على عمال السمارك من مختلف الفئات؛ -

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

العام المساعد من المدير العام تفويضا لصالحيات أو مسؤوليات أو مهام محددة  . يستل  المدير6 

 بصفة مؤقتة أو دائمة.

 ت لب على المديريات المركزية التسميات التالية: :135ة الماد

 مديرية التفتيرات و التسيير االستراتيسي؛ -

 مديرية االستعالم و التحقيقات السمركية؛ -

 مديرية الموارد المررية و الوسائل؛ -

 مديرية الترريع و التعاون الدولي؛ -

 مديرية النم  االقتصادية و التسهيل و االمتيازات؛ -

 معلوماتية و المحاسمة و اإلحصائياتمديرية ال -

 

 المهام المسندة لهذه المديريات  كما يلي:    تحدد

 :و تكلف بمديرية التفتيشات و التسيير االستراتيجي،  :136المادة 

تفتيش المديريات المركزية و المصالح الخارجية في مسال ت ميب اإلجراءات و كذلك تسيير و  -

 المررية ؛و ديةاستلالل و تنمي  الوسائل الما

 و إصالح اإلدارة؛ تحديد وتخ يط و تنفيذ استراتيسيات عصرنة -

 ؛القيام بالتحقيقات االدارية -

 المصالح؛ سير عملاقتراح التنمي  والمساطر التي من شأنها ترشيد طرق العمل و تحسين  -

يك او التركاثناء ممارسته  لمهامه  الصادرة من الموظفين أو في حقه ،  لتملماتا دراسة -

 ؛فيها

 الصادرة عن المديريات المركزية و المصالح الخارجية؛ ضمان استلالل تقارير األنر ة -

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

 ھيآت رقابة خارجية و تعتمر ھي المسؤولة عنها على مستوى المديرية العامة؛  

 ات بخصوص التسيير و اإلجراءات؛إجراء التدقيق -

، خاصة ما يتعلب بالعالقة مع ةالمركزي ضمط الناحية اإلعالمية، بالتراور مع باقي المديريات -

 وسائل اإلعالم و السمهور، و تحديد استراتيسية مسمقة لذلك؛
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 ضمان تنسيب أنر ة المديريات المركزية األخرى؛ -

ات المركزية المعنية بالموضوع الم روح تحضير اجتماعات العمل بالتراور مع المديري -

 للنقاش؛

 دع  و مواكمة سريان المهام الداخلية و الخارجية التي تقوم بها اإلدارة السمركية أو -

 تستقملها، خاصة ما يتعلب بتحضير إجراءات السفر. -

 (:4( و أربعة أقسام )2تض  مصلحتين )

 مصلحة التفتيش و التدقيب وتض :

 ؛قس  التفتيش -

 .دقيبقس  الت -

 وتض  : تصالاإل مصلحة التسيير االستراتيسي و

 ؛قس  التسيير االستراتيسي -

 .تصالاإلقس   -

 

 :و تكلف بمديرية االستاالم و التحقيقات الجمركية،  : 137المادة 

 استماق التهريب السمركي و المخالفات المرتم ة به والمحث عنه ومعاقمته؛ -

 و األساليب المتّمعة فيه؛ تحسيو موظفي السمارك حول تيارات التهريب -

علومات و االستعالمات المراركة في مكافحة المخدّرات و مواد الهلوسة من خالل جمع الم -

 والحسوزات؛

 المراركة في مكافحة األدوية المزورة أو التي تدخل التراب الوطني في انتهاك للنم  القانونية؛ -

التّسار باألسلحة و المتفّسرات و الهسرة القيام بدور اإلدارة السمركية في مكافحة اإلرھاب و ا -

 اللير مرروعة و السريمة العابرة للحدود؛

القيام بدور اإلدارة السمركية في مكافحة غسل األموال و التهّرب الّضريمي و االنتهاكات  -

 األخرى للقانون في المسال المالي والمصرفي التي تتولّي السمارك محاربتها ومعاقمتها؛

 عات القضائية للمخالفات و متابعة فّت النزاعات عن طريب التصالح؛القيام بالمتاب -

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

 بسمع و تسيير كل المعلومات الضرورية لمكافحة التهريب؛ القيام -

 تنسيب كل األنر ة السمركية المتعلقة بالمحث و الرقابة؛ -

 ام بكل ما يلزم في إطار الرقابة الالحقة بخصوص التقيي  السمركي؛القي -

 القيام بمتابعة ت ميب التعريفة السمركية و تسيير النزاعات المترتمة على ت ميقها ؛ -

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

 تحليل المخاطر؛المساھمة في تحديد و تنفيذ برامج  -

 مؤسسات و المتعاملين االقتصاديين.الرقابة و التدقيقات الالحقة لدى ال مارسةم -

 ( أقسام تتوزع كما يلي:   6( مصالح وستة )3وتض  ثالث )

 مصلحة االستعالم و تحليل المخاطر، و تض  قسمين:

 قس  االستعالم؛ -

 قس  تحليل المخاطر. -

   قسمين:مصلحة الرقابة ما بعد السمركة، و تض

 قس  التحقيقات؛ -

 قس  الرقابة الالحقة. -

 مصلحة النزاعات، و تض  قسمين:

 قس  النزاعات؛ -

 قس  الوثائب. -
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 والوسائل و تكلف ب :الموارد البشرية مديرية  :138المادة 

 تسيير الموارد المررية؛ -

 تسيير التسهيزات و المنايات و المعدّات و الحفاظ على السلوك العام و النزاھة؛ -

 عداد و متابعة جدول التقدّمات السنوية ؛إ -

 تسيير المسار الوظيفي لألشخاص و تسيير المهن و األشلال؛ -

 تسيير الموارد المالية و العالوات المخصصة لعّمال السمارك؛ -

 االكتتاب و التكوين و تسيير عّمال السمارك؛ -

 المساعدة االجتماعية للعّمال؛ -

 تقاعد؛عارة واإلجازة واإلحالة للاع واإلت ميب قرارات التحويل واالستيد -

 إعداد النصوص المتعلقة بالعّمال؛ -

 مساعدة موظفي السمارك المتوّرطين في محاكمات بمناسمة مزاولة مهامه ؛ -

 تحضير ومتابعة تنفيذ ميزانية المديرية العامة للسمارك؛ -

 تنمي  حفالت و أعياد السمارك. -

 

 أقسام :  (6) ستة ( و2وتض  مصلحتين )

 ( أقسام:3العّمال، و تض   ثالثة )مصلحة  -

 قس  العّمال و التكوين و السلوك المهني و الرؤون االجتماعية؛ -

 قس  السكريتاريا المركزية؛ -

 قس  الخزينة؛ -

 

 ( أقسام3مصلحة األثاث و المحاسمة و تض  ثالثة ) -

 قس  المعدّات و التسهيزات؛ -

 قس  المنايات؛ -

 قس  المحاسمة. -

 

 :و تكلف بريع و التااون الدولي مديرية التش :139المادة 

 المساھمة في إعداد الدراسات القانونية التي تعني اإلدارة السمركية؛ -

القيام بتحضير و إعداد وترجمة ونرر وحفظ النصوص الترريعية و التنميمية ذات  -

 الصلة بنراط إدارة السمارك؛

 مع إدارات جمركيةالتأكد من ت ميب اتفاقيات التعاون والمساعدة المتمادلة الممرمة  -

 كذلك كل االتفاقيات التسارية و المعاھدات التي تربط موريتانيا بدول أخرىو خارجية 

 و/أو منممات دولية؛

 عتمادات وس اء السمارك وكل األنر ة و اإلجراءات المتعلقة بها؛تسيير ا -

اعد اتخاذ كل الترتيمات المتعلقة بالتقيي  السمركي وتسيير التعريفة السمركية و قو -

 المنرأ؛

 متابعة عمل لسان تحكي  النزاعات السمركية و التأكد من ت ميب قراراتها؛ -

 

 ( أقسام، تتوزع كما يلي:5( وخمسة )2تض  مصلحتين )

 ( أـقسام:3مصلحة الترريع، و تض  ثالثة ) -

 قس  الترريع و الترجمة؛ -

 قس  القيمة والتعريفة و المنرأ؛ -

 قس  التوثيب. -

 و تض  قسمين: مصلحة التعاون الدولي، -
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 قس  التعاون الثنائي؛ -

 قس  التعاون متعدد األطراف. -

 

 :وتكلف باالقتصادية و التسهيل و االمتيازات  مديرية النظم : 140المادة 

استقمال و دراسة طلمات االستفادة من النم  السمركية الخاصة ) االقتصادية، المعلّقة للرسوم،  -

 التفضيلية و االستثنائية(؛

 سيب عمل اإلدارة بخصوص ت ميب و متابعة ھذه النم ؛تسيير و تن -

 ت ميب النصوص الترريعية و التنميمية المرتم ة بالنم  التي تترتب عليها تسهيالت جمائية ) -

القانون المنرئ للمن قة الحرة  مدونة االستثمارات، مدونة المعادن، مدونة المحروقات؛

 ، االتفاقيّات  الخاصة ....إل  ....ونواذيمب

االستعالم  مديريةالقيام بكل أنواع التفتيش الفعلي و الوثائقي الضروري، بالتنسيب مع  -

 ومعاقمة التحايل على ھذه النم ؛  التحقيقات السمركية، لتسنب وضمطو

 الهياكل االخرىوضع آليات وإجراءات من شأنها تسهيل التمادالت، وذلك بالتعاون الوثيب مع  -

 ن السمارك و الق اع الخاص؛السمركية و ت وير الرراكة بي

 نرر ھذه اإلجراءات  لدى المؤسسات والق اع الخاص ؛ -

 تسيير االمتيازات الدبلوماسية. -

 

 ( أقسام: 5( وخمسة )2وتض  مصلحتين ) 

 االقتصادية و تض  ثالثة أقسام مصلحة النم  -

 االقتصادية العمومية؛  قس  النم  -

 االقتصادية الخصوصية ؛ قس  النم  -

 قات و تموين السفن.قس  المحرو -

 

 (:2مصلحة التسهيل و االمتيازات و تض  قسمين ) -

 قس  التسهيل؛   -

 قس  االمتيازات الدبلوماسية.  -

 : و تكلف بة المالوماتية و المحاسبة و اإلحصائيات يمدير : 141المادة  

ن وضع و تسيير و استلالل وتأمين مسموع األنممة و الت ميقات المعلوماتية الضرورية لضما -

 حسن سير عمل اإلدارة السمركية ، وضمان صيانتها؛

 ضمان ت وير الت ميقات المعلوماتية و قنوات و شمكات االتصال؛ -

 ضمان تمادل المعلومات مع اإلدارات العمومية األخرى؛ -

 المعمول بها في ھذا المسال؛ معاييرإعداد و نرر اإلحصائيات السمركية طمقا لل -

و إعادة  تحصيلمتابعة التصفيات و ال المحاسمة السمركية و خاصةعلب بتسيير القيام بكل ما يت -

 كذلك إعداد و نرر قوائ  المحاسمة الخاصة بالمكاتب و المراكز السمركية؛ الدفع و

 ضمان سالمة المع يات التنميمية و السمائية و التسارية المعالسة باألنممة المعلوماتية ؛ -

ت و التصّورات  ذات ال ابع االقتصادي و/أو السمائي إعداد كل الدراسات و اآلراء و التقييما -

 .مسال تدخل اإلدارة السمركية يالمتعلقة بمرد ودية المصالح أو التي تعن

 

 ( أقسام، تتوزع كما يلي:5( وخمسة )2)تض  مصلحتين 

 ( أقسام:3مصلحة المعلوماتية، و تض  ثالثة ) -

 قس  الت وير؛ -

 قس  االستلالل؛ -

 ت.قس  الصيانة و الرمكا -
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 (:2مصلحة المحاسمة و اإلحصائيات، و تض  قسمين ) -

 قس  المحاسمة؛ -

 قس  اإلحصائيات. -

 

يكلف بالوظائف المركزية المتعلقة ومماشرة بالمدير يلحب  : المكتب الوطني للقيمة : 142المادة 

 بالتقيي  لدى السمارك و منها أساسا :

 ئع لدى السمارك ؛جمع و معالسة وتحليل المعلومات المتعلقة بقيمة المضا -

 إيصال المعلومات المتعلقة بقيمة المضائع لدى المصالح السمركية المختصة؛ -

 المساھمة في تسوية النزاعات و االحتساجات الناتسة عن ت ميب تقيي  المضائع لدى السمارك ؛ -

 التكوين المحلي لموظفي السمارك في مسال التقيي  السمركي؛ -

 مديرية العامة للسمارك بخصوص التقيي  السمركي؛تحضير المنرورات التي تعدّھا ال -

 

 ( :2يض  المكتب خليتين )

 خلية التحليل و المحث و مالءمة الميانات؛ -

 الخلية الفنية و الميدانية. -

 و يكلف ب:تجّمع التدخل و البحث  : 143المادة 

ى يسندھا له تدخل أخر مكافحة كل أنواع التهريب على عموم التراب الوطني  و بأية مهمة بحث أو

 المدير العام بوصفه تابعا له مماشرة.

 المصالح الخارجية
 المديريات اإلقليمية و الجهوية للجمارك

تتركل المصالح الخارجية للمديرية العامة للسمارك، على عموم التراب الوطني، من  :144المادة 

ر، خارجا عن واليات دارية أو أكث( مديريات إقليمية و جهوية تلّ ى  كل منها والية إ5خمو )

 نواكروط، و لها المسميات و التوزيع المميّن  في السدول التالي:

 التسمية والية  أو واليات االختصاص المقر الرئيسي للمديرية

الحوض الشرقي، الحوض الغربي، لعصابة،  لعيون            

 تكانت

 المديرية اإلقليمية للشرق

 المديرية اإلقليمية للجنوب  كول، لبراكنهكيدي ماغه، كور كيهيدي           

 المديرية الجهوية  لروصو اترارزه  روصو           

المديرية الجهوية  داخلت انواذيب انواذيب          

 والنواذيب

 المديرية اإلقليمية للشمال تيرس زّمور، آدرار، إينشيري ازويرات         

اإلقليمية و السهوية بمقرر من الوزير المكلف بالمالية  باقتراح  تنرأ و تللي المديريات : 145المادة 

السهوية من طرف مفتش جمارك برتمة مفتش  من المدير العام للسمارك. تدار المديرية اإلقليمية أو

وتض  مكتما أو عدة مكاتب جمركية و فرقة أو فرق إقليمية  ضابط  من الدرجة األولى على األقل.

 للرقابة.

ھذا  وفيمماشرة.  للسمارك يخضع المدير اإلقليمي أو السهوي لسل ة المدير العام : 146المادة 

فهو مخّول، في الحدود اإلقليمية لمديريته، بنفو المسؤوليات و الصالحيات  المنمثقة  من تلك  طاراال

 . و ھو مكلف أساسا بالمهام التالية:للسمارك العامالممنوحة للمدير 
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 : ل و الوسائلعلى مستوى الاّما -أ

 يسيّر عّمال السمارك الذين ھ  تحت إمرته؛ -

 يضمن ت ميب مقتضيات النمام الخاص لعّمال السمارك؛ -

 يسهر على مثالية أخالق ونزاھة عّمال السمارك في إدارته؛ -

 السهوية يمكن أن يقوم بمعت التحويالت الداخلية للوكالء ذي الرتب المسي ة التابعين إلدارته -

 ذ برأي المدير العام؛وذلك بعد األخ

 سيّر الموارد المالية و الوسائل المخصصة لتأدية المهام المنوطة بإدارته.ي -

 على مستوى اإلدارة و تنظيم المصالح -ب

 يّوجه و ينسب العمل اإلداري السمركي إلدارته و يراقب تأدية المهام المسندة إليه؛ -

ھذا  وفياإلدارية التي تلّ يها إدارته. يمثل المدير العام للسمارك في الوالية أو الواليات  -

يمكن أن يتلقّى تفويضا جزئيا أو كلّيا بصالحيات المدير العام إذا اقتضت المروف  طاراال

 ذلك؛

 يسهر على احترام ودقة ت ميب الترريع و اإلجراءات السمركية؛ -

 معه؛ابته أقدم موّظف في أعلى رتمة من العاملين انيتولّى  اعاقتهفي حال غيابه أو  -

 إنراء أو إللاء مكاتب أو فرق أو مراكز جمركية؛ للسمارك يقترح على المدير العام -

 التابعة له.  سير عمل الهياكليعدّ تقارير دورية عن وضع إدارته و -

 

 مكاتب الجمارك، الفرق اإلقليمية للرقابة الجمركية ومراكز الجمارك

 مكاتب الجمارك

المكلفة بت ميب الترريعات  للسمارك العامة دارةت االتركل مكاتب السمارك وحدا :147المادة 

المفروضة عند االستيراد، خالل العمور وعند التصدير. تقع تحت سل ة مدير  واإلجراءات السمركية

نواكروط التي تتمع مماشرة للمدير العام للسمارك. يديرھا أو جهوي للسمارك باستثناء مكاتب إقليمي 

مدونة السمارك  ومسؤولياته أحكامتحدّد صالحياته  ابط جماركضابط جمارك أو مراقب ض مفتش

 .للسمارك المدير العام وتعليمات وتوجيهات

باقتراح من المدير العام قرر من الوزير المكلف بالمالية والسمارك بم وتللى مكاتبتنرأ  :148المادة 

 وباقتراح منلمالية للسمارك. يحدد سير عمل مكاتب السمارك بموجب مقرر من الوزير المكلف با

 المدير العام للسمارك.

 

 الجمركية الفرق اإلقليمية للرقابة

داخل الحوزة  وبحث جمركيةوحدات رقابة  السمركية تركل الفرق اإلقليمية للرقابة :149لمادة ا

مكلف مقرر من الوزير الوتللى ب وتنرأ السهوية التابعة لها. الترابية التي تلّ يها اإلدارات اإلقليمية أو

من المدير العام للسمارك. تقع الفرق تحت سل ة مدير إقليمي و/أو جهوي  بناء على اقتراح بالمالية

للسمارك و يرأسها مفتش ضابط أو مراقب ضابط جمارك. مهمتها المحث عن التهريب بكل أشكاله 

رض احترام وبرقابة حركة المضائع و من ھي بحوزته . على ھذا األسا  فهي مكلفة بكل ما يلزم لف

 الترريع و اإلجراءات السمركية.

 

 مراكز الجمارك

تركل مراكز السمارك الوحدات األساسية في السهاز السمركي للرقابة و التفتيش. يمكن  :150المادة 

أن تكون ثابتة أو متنقلة و يرأسها مراقمون ضمّاط أو ضمّاط صف من السمارك. مراكز السمارك 

ن المدير العام للسمارك، و تخضع لسل ة رئيو المكتب التابعة له. مراكز م الثابتة تنرأ وتللى بقرار
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السمارك  المتنقلة تابعة لرئيو الفرقة اإلقليمية للرقابة و تمكن إقامتها أو رفعها من طرف المدير 

 اإلقليمي أو السهوي و باقتراح من رئيو الفرقة اإلقليمية للرقابة.

 

المعمول بها والمحددة للصالحيات والمسؤوليات المرتم ة نم  تكميال للقوانين و ال :151المادة 

من الوزير المكلف بالمالية، عند االقتضاء  بالوظائف المترتمة على التحويل لهذه الهيآت، يحدد مقرر

ليات الموكلة للوحدات المركزية المسؤو، تفصيال كامال للمهام وللسمارك ير العامباقتراح من المدو

 ة.السهوية المختلفو

 

 ك الدولةالالمديرية الاامة للاقارات وأم

 تكلف المديرية العامة للعقارات وأمالك الدولة بما يلي: :152المادة 

 لدولة؛متابعة أمالك ا -

 تسيير األمالك الخاصة المنقولة والثابتة للدولة؛ -

 ت ميب حقوق التسسيل وال ابع؛ -

 ل وال ابع؛المسال العقاري للدولة وحقوق التسسي ائداتقمت نواتج وع -

 المحافمة على األمالك العقارية والرھن والودائع والحسز؛ -

بتسيير  تلك المرتم ةاقتراح تعديالت النصوص الترريعية أو التنميمية في المسال العقاري و -

 أمالك الدولة؛

تحضير سندات الحيازة )رسائل المنح، رخص الحيازة ...( والوضع تحت التصرف والتنازل  -

 الدولة؛عن عناصر أمالك 

 إعادة وتحديث السدول العام ألمالك الدولة. -

 3وتض   ،تدار المديرية العامة للعقارات وأمالك الدولة من طرف مدير عام يساعده مدير عام مساعد

 مصالح ملحقة بالمدير العام. 4مديريات و

 المديريات ھي:

 مديرية العقارات؛ -

 لدولة؛أمالك امديرية  -

 مديرية التسسيل وال ابع. -

 ار كل مديرية من طرف مدير يساعده مدير مساعد.وتد

يماثل رئيو المكتب السهوي   .تتوفر المديرية العامة للعقارات وأمالك الدولة على مكاتب جهوية

 رئيو مصلحة.

 مصالح. 4المصالح الملحقة بالمدير العام يملغ عدد 

ختلف المصالح. وتدار مفترية المصالح بتدقيب وتفتيش وفحص أنر ة ممصلحة : تكلف 153المادة 

 من طرف رئيو مصلحة يساعده مدققان برتمة رئيو قس .

مديرية العامة لا يب السياسة المعلوماتية وتسييرمصلحة نمام الميانات بت مى يعهد إل  :154المادة 

  :قسمين وتض 

 قس  الت ميقات والرمكة ويكلف بت وير وصيانة الت ميقات وبإدارة الرمكة؛ -
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المعلوماتية ومتابعة تكوين  زاتابعة المستخدم: ويكلف بصيانة التسهيقس  الصيانة ومت -

 المستخدمين.

 :أقسام 3ة والوسائل العام اإلداريةمصلحة الرؤون تض   :155المادة 

 قس  السكرتارية ويكلف بالمريد الوارد والصادر وترتيب وحفظ الوثائب؛ -

 قس  االستقمال ويكلف بتوجيه المستخدمين؛ -

نر ة المتعلقة بتسيير وصيانة وأمن المنرآت لعامة ويكلف بتنسيب األالوسائل ا قس  -

 والتسهيزات .

مصلحة التنسيب مع المكاتب السهوية بتنمي  وتناسب أنر ة المديرية العامة مع  تكلف: 156المادة 

 المكاتب السهوية.

 رتب وامتيازات رؤساء أقسام.محصلو التسسيل والعقارات بيتمتع 

 الاقارات مديرية

 تكلف مديرية العقارات بتسيير المسال العقاري غير المريد التابع للدولة وإدارة السسل: 157المادة 

التنازالت  ائداتوع العام مسالاتاوات استلالل الالعقاري وت ميب حقوق التسسيل وال ابع وتحصيل 

 األمالكبحفظ  ةالعام يةإليها تحت سل ة المدير التسسيل وال ابع. كما يعهد وبيع أمالك الدولة وحقوق

 . والحسز العقارية والرھون والودائع

 : مصالح 4تض  مديرية العقارات 

 مصلحة السسل العقاري؛ -

 مصلحة الرؤون العقارية؛ -

 ؛العقارية والرھون والودائع والحسز األمالكمصلحة حفظ  -

 المصلحة القانونية. -

بقاء على مخ ط اإلدراسة ووضع و المهمة العامة لمصلحة السسل العقاري فيتتمثل  : 158المادة 

 : وعلى سسل عقاري . وتض  قسمين ممسط

 قس  السسل؛ -

 . ريةالعقا الميانات قس  -

شلل أو استلالل  مقابلتاوات اإلمصلحة الرؤون العقارية وتكلف بتصفية وتحصيل : 159المادة 

ت والمناج  وكذلك العقاري العام والمسال العقاري الخاص بالدولة والمسال الخاص باللابا المسال

 : أقسام 5التنازل عن العمارات العائدة للمسال العقاري الخاص بالدولة. وتض   تحصيل أسعار

 ؛الحضرية االقت اعاتقس   -

 ات الريفية؛قت اعقس  اال -

 للدولة؛ ثابتةال األصولقس   -

 ؛متابعة اإلتاواتقس   -

 . قس  الوثائب العقارية -

 ارية والرھون والودائع والحسز وتكلف بت ميب نمام الملكيةالعق األمالكمصلحة حفظ  : 160المادة 

 : أقسام 3مهما كان نوعها. وتض   العقارية والرھون

 العقارية؛ اإلجراءاتقس   -

 قس  المحاسمة؛ -

 . العقارية قس  الوثائب -
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 تكلف المصلحة القانونية بإعداد ومتابعة المراسي  والمقررات المتعلقة باالقت اعات في: 161المادة 

 لهيئات التابعة للدولة. وتض  ثالثة أقسام:لصالح ا المسالين الحضري والريفي والتنازل

 الحضرية؛ االقت اعاتقس   -

 ات الريفية؛قت اعقس  اال -

 التنسيب مع المحاك .قس   -

 

 أمالك الدولةمديرية 

ثنى من حقل وتست .مديرية أمالك الدولة بتسيير األصول المنقولة والثابتة للدولةتكلف : 162المادة 

 : مصالح 3 اختصاص المديرية العائدات المالية والمراركات والعقارات غير المريدة للدولة. وتض 

 ؛واألسعارمصلحة مواصفات السودة  -

 مصلحة أس ول السيارات؛ -

 . اإلداريةمصلحة المماني  -

 ةعلى ضمط مقتنيات المصالح العمومي واألسعارتحرص مصلحة مواصفات السودة  :163المادة 

 : أقسام 3المرجعية ووضع دليل لمواصفات السودة. وتض   األسعارقائمة المنتم  لتحديث ال وخاصة

 قس  مواصفات السودة؛ -

 ؛األسعارقس  متابعة وتناسب  -

 . قس  التوجيه واالتصال -

 إليها تتولى مصلحة أس ول السيارات المتابعة العامة ومسك ملف سيارات الدولة. ويعهد: 164المادة 

 : التنازل عن السيارات المتقادمة والمتهالكة. وتض  قسمين بمسار

 قس  برمسة المقتنيات؛ -

 . قس  متابعة االندثار والتنازل -

 العقارية واألمالكإحصاء وتحديث قاعدة بيانات المماني  اإلداريةتتولى مصلحة المماني : 165المادة 

السديدة ونمافة  ممانيم ة بال، وتقترح برمسة المصروفات المرتالعمومية لإلداراتالمخصصة 

 واستخدام المنايات المتوفرة.

 : أقسام 3. وتض  

 قس  الميانات والدراسات والمرمسة؛ -

 قس  المماني السديدة؛ -

 . قس  الصيانة والترمي  -

 

 مديرية التسجيل والطابع

 مديرية التسسيل وال ابع بما يلي:  تكلف :166المادة 

 سيل وال ابع؛إعداد النصوص التي تنم  حقوق التس -

 اقتراح وعاء وتصفية حقوق التسسيل وال ابع؛ -

 برأن ال وابع؛ المالية وزيردفع التنزيالت التي يقرھا  -

المنفذين العدول و يرادات المتأتية من االستق اع على أتعاب كتاب الضمطتحصيل اإل -

 مالك والحقوق العقارية؛محافمي األ رواتب وعلى

تحسين الوعاء وتحصيل الحقوق والنواتج والرسوم  جراءات التي من شأنهااقتراح اإل -

 . الختصاصهاة العائد

 تض  مديرية التسسيل وال ابع مصلحتين:

 مصلحة اإلجراءات؛ -
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 مصلحة التحصيل. -

 : أقسام، ھي 3تض  مصلحة اإلجراءات : 167المادة 

 قس  اإلجراءات؛ -

 قس  ال وابع؛ -

 قس  المحاسمة والتوثيب. -

 : أقسام، ھي 3 صيلتحمصلحة التض  : 168المادة 

 قس  المسوح؛ -

 ل؛يقس  التحص -

 .ر العدلمحصلية قص -

وباقتراح ممرر من المدير العام للعقارات  المالية وزيرمقرر من واس ة يمكن استحداث محصليات ب

 . الدولة وأمالك

 

  التوقاات واإلصالحات والدراساتمديرية 

 ات بما يلي:تض لع مديرية التوقعات واإلصالحات والدراس: 169المادة 

اإلصالحات الضرورية المرتم ة باستدامة أداء المالية العامة تصور القيام بالدراسات و -

 وديمومة الحكامة؛

 متابعة وتنسيب ت ميب القانون النمامي المتعلب بقوانين المالية؛ -

 ت وير وسائل التحليل الضرورية إلدارة ومتابعة السياسة الميزانوية؛ -

 الت المتعلقة بالسياسات الميزانوية واالقتصادية؛إجراء الدراسات والتحلي -

 ت وير نموذج اإلطار االقتصادي الكلي والمرمسة المالية؛ -

 المتعلقة بالميزانية؛ وقعالقيام بعمليات الت -

 القيام بالدراسات االستررافية للمالية العامة؛ -

 إجراء تقيي  المالية العامة؛ -

 توجيهات وإرشادات ألصحاب القرار؛ صياغة -

 مراركة في دورة المرمسة االقتصادية.ال -

 4تدار مديرية التوقعات و اإلصالحات والدراسات من طرف مدير يساعده مدير مساعد. وتض  

 مصالح.

 والدراسات، وتض  قسمين: وقعاتمصلحة الت :170المادة 

 قس  الدراسات؛  -

 قس  التوقع. -

 : مصلحة تقيي  المالية العامة، وتض  قسمين:171المادة 

 المالية العامة؛ تسييرمتابعة إطار تقيي  قس   -

 مؤشرات أنممة التقيي  األخرى.  قس -

 : مصلحة التعاون، وتض  قسمين:172المادة 

 قس  متابعة المساعدة الفنية؛ -

 قس  التعاون الدولي. -

 : مصلحة اإلصالحات، وتض  قسمين:173المادة 

 ؛المكلف باإلصالح الميزانويقس  ال -

 .المحاسميالمكلف باإلصالح قس  ال -
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 مديرية الوصاية المالية

 تكلف مديرية الوصاية المالية بما يلي: : 174المادة 

خرى األ المتابعة المالية للمؤسسات العمومية والرركات ذات الرساميل العمومية والهيئات -

 فيها الدولة؛ تساھ  التي

 ولي فيها؛إعداد مراريع موازنات ھذه المؤسسات العمومية والمت األ -

 ر ومتابعة المحاسمين المحولين إلى المؤسسات العمومية؛تسيي -

 دارة؛متابعة ممثلي الق اع في مسالو اإل -

 تسيير ومتابعة مفوضي الحسابات للمؤسسات العمومية؛ -

 المراقمة المستندية لمحاسمات المؤسسات العمومية؛ -

 ؛المعنية دراسة مراريع المرامج التعاقدية للمؤسسات العمومية بالتراور مع المديريات -

متابعة حافمة مراركات الدولة في المؤسسات العمومية وذلك بالتعاون مع المديرية العامة  -

 ؛عموميةمحاسمة الالو للخزينة

كما تقود مسار الضمط المحاسمي والمالي وتتولى السكرتارية الدائمة للمسلو الوطني  -

 . للمحاسمة

ومسترار برتمة وامتيازات مدير  ير مساعدساعده مديمدير من طرف مديرية الوصاية المالية  دارت

 . مساعد

 مصالح:  7وتض  

 داري؛مصلحة المؤسسات العمومية ذات ال ابع اإل -

المال   أرذات  رركاتوال والتساري مصلحة المؤسسات العمومية ذات ال ابع الصناعي -

 ؛العمومي

 مصلحة الوكاالت وحافمة مراركات الدولة في المؤسسات العمومية؛ -

 دراسات وقاعدة الميانات؛مصلحة ال -

 ؛مصلحة ضمط المحاسمة -

 مصلحة االستقمال والسكرتاريا؛ -

 مصلحة التوثيب واألرشيف. -

داري بالمتابعة المالية للمؤسسات : تكلف مصلحة المؤسسات العمومية ذات ال ابع اإل175 المادة

 . وباستلالل بياناتها العمومية

 وتض  أربعة أقسام: 

 قس  ق اع التكوين؛ -

  اع المحث؛قس  ق -

 قس  ق اع الصحة؛ -

 . خرىقس  الق اعات األ -

ذات  رركاتوال: تكلف مصلحة المؤسسات العمومية ذات ال ابع الصناعي والتساري 176 المادة

والرركات  والتساري الصناعيات العمومية ذات ال ابع بالمتابعة المالية للمؤسس العموميالمال   أر

 . اناتهاية وباستلالل بيمالرساميل العمو ذات

 وتض  ثالثة أقسام: 

 قس  المؤسسات العمومية ذات ال ابع الصناعي والتساري؛ -

 قس  الرركات الوطنية؛ -
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 قس  الرركات ذات االقتصاد المختلط؛ -

: تكلف مصلحة الوكاالت وحافمة مراركات الدولة في المؤسسات العمومية بالمتابعة 177ة الماد

 .ة في المؤسسات العمومية وباستلالل بياناتهاللوكاالت وحافمة مراركات الدول المالية

 وتض  قسمين: 

 ؛المرابهةرى خقس  الوكاالت والمؤسسات العمومية األ -

 . قس  حافمة مراركات الدولة في المؤسسات العمومية -

: تكلف مصلحة الدراسات وقاعدة الميانات بضمط وإنساز وتنسيب الدراسات ذات العالقة 178ة الماد

 . المديرية بمهام

 وتض  قسمين: 

 قس  الدراسات؛ -

 . قس  الميانات واإلحصاءات -

: تكلف مصلحة ضمط المحاسمة بالضمط المحاسمي والمالي وتتولى السكرتارية الدائمة 179ة الماد

 .للمحاسمةالوطني  للمسلو

 وتض  قسمين: 

 قس  السكرتارية الدائمة؛ -

 . قس  ضمط المحاسمة -

 

باستقمال وإعالم وتوجيه رواد المديرية، كما تكلف  السكرتاريامصلحة االستقمال و: تكلف 180ة الماد

 باستقمال وتسسيل وتوزيع وإرسال المريد الوارد والصادر للمديرية.

 وتض  قسمين: 

 ؛استقمال وتوجيه المستخدمينقس   -

 . سكرتاريا المديرقس   -

ب القانونية والمالية تكلف مصلحة التوثيب واألرشيف بالتخزين الرقمي والمادي للوثائ :181ة الماد

 المتعلقة بالمؤسسات العمومية، كما تكلف أيضا بضمط وتحديث قاعدة الميانات.

 وتض  قسمين: 

 ؛الوثائب القانونيةقس   -

 . األرشيفقس   -

 مديرية الدين الخارجي

تكلف مديرية الدين الخارجي بإعداد استراتيسية االستدانة وش ب االستدانة وتحليل : 182المادة 

 ة الدين العمومي ومتابعة إعادة تمويله.قابلي

وتمدي رأيها حول اتفاقيات القرض قمل إحالتها لمصادقة الحكومة وتحدد أقساط الدفع وتقوم بإصدار 

 عقود الدفع ذات العالقة.

 مصالح: 3وتض   .مدير يساعده مدير مساعد من طرفتدار مديرية الدين الخارجي 

 مصلحة تسيير المديونية؛ -

 وية؛مصلحة التس -

 مصلحة الميانات. -
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 ات المتعلقة بإعادة تقسيط المديونية وإعادةتسيير المديونية بمتابعة االتفاق: تكلف مصلحة 183ة الماد

 . التفاوض حولها

 وتض  قسمين: 

 قس  الدين المماشر على الدولة؛ -

 . قس  الدين المضمون والمتنازل عنه -

. ر بالصرف ومتابعة مدفوعات الدين الخارجي: تكلف مصلحة التسوية بالتوقعات واٲلم184 المادة

 وتض  قسمين: 

 قس  التوقعات؛ -

 . قس  التسوية -

: تكلف مصلحة الميانات بمعالسة المعلومات المتعلقة بالدين الخارجي وإصدار كروف 185 المادة

 . دورية

 وتض  قسمين: 

 قس  تسيير قاعدة الميانات؛ -

 .قس  التحليل واالستراتيسيات -

-  

 التأميناتمديرية رقابة 

تكلف مديرية رقابة التأمينات بإعداد وتنفيذ ومتابعة سياسة الحكومة في مسال التأمينات :  186المادة 

 بالتنسيب مع المصالح المعنية في الق اع. وعلى أسا  ذلك تخول الصالحيات التالية:

 إعداد وت ميب النم  المتعلقة بق اع التأمينات؛ -

 ركات التي تتقدم لالعتماد في مسال التأمين؛دراسة وتقيي  صالحية ملفات الر -

 التكوين في مسال التأمين؛ -

 رركات التأمين؛ل القدرة الماليةالرقابة الفنية والمالية وتحديد درجة  -

ات عندما تقتضي ذلك اقتراح التعليب أو السحب السزئي أو الكلي العتماد شركة التأمين -

 وضعيتها المالية أو الفنية؛

 والمساعدة للمَؤمنين؛تقدي  المعلومات  -

 تعزيز الحوار بين المؤمنين وشركات التأمين؛ -

 إعداد تقرير سنوي عن سوق التأمينات؛ -

 تنمي  سوق التأمينات. -

 مصالح ھي: 4من طرف مدير يساعده مدير مساعد. وتض  بة التأمينات اقمديرية رتدار 

 مصلحة الرقابة الفنية؛ -

 مصلحة الرقابة المالية؛ -

 لتسعير؛مصلحة التنمي  وا -

 مصلحة مساعدة المؤمنين. -

 : ب مصلحة الرقابة الفنية تكلف:  187المادة 

 دراسة وتقيي  ملفات شركات التأمين التي تترشح لالعتماد؛ -

 .التأمين اعتماداقتراح تعليب أو سحب لرركات والرقابة الفنية على ا -

 : ب مصلحة الرقابة المالية تكلف: 188المادة 

 كات التأمين التي تترشح لالعتماد؛راسة وتقيي  ملفات شرد -

 ؛رركات التأمين ل القدرة الماليةوتحديد درجة  لرقابة الماليةا -

 .اقتراح تعليب أو سحب اعتماد التأمينالرقابة المالية للرركات و -

وت ميب النم  المتعلقة بق اع التأمينات  ةمصلحة التنمي  والتسعير بمتابعتكلف : 189المادة 

 والتسعير.
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 :ب مصلحة مساعدة المؤمنين تكلف: 190 المادة

 تقدي  المعلومات للمؤمنين؛ -

 تقدي  المساعدة للمؤمنين؛ -

 الحوار بين المؤمنين وشركات التأمين. ترقية -

 

 دارية والماليةاإل مديرية الشؤون

المالية المادية ودارية والمالية بتسيير المصادر المررية وتكلف مديرية الرؤون اإل: 191المادة 

 : مصالح 5ويديرھا مدير يساعده مدير مساعد. وتض   اعللق 

 مصلحة المصادر المررية؛ -

 المصلحة المالية؛ -

 مصلحة الصفقات؛ -

 مصلحة اللوجستيك والوسائل العامة؛ -

 . رشيفمصلحة الوثائب واأل -

 : والتكوين. وتض  قسمين الق اع مالعمصلحة المصادر المررية بتسيير كلف : ت192المادة 

 قس  العمال؛ -

 . قس  التكوين -

وتراقب  ق اعإعداد ومتابعة تنفيذ ميزانية الالمساھمة في : تكلف المصلحة المالية ب193المادة 

وتصفية النفقات الخاصة بسميع مديريات الق اع. وتمسك المحاسمة المادية  التقديرات وااللتزامات

  : . وتض  قسمينالنفقات الصليرةوتقوم بتسيير 

 يات؛قس  االلتزامات والتصف -

 .قس  المحاسمة المادية -

 داري لصفقات الق اع وتتولى سكرتارية اللسنةبالتسيير اإل مصلحة الصفقات تكلف :194 المادة

 الق اعية للصفقات، وتكلف كذلك بحفظ وترتيب الملفات المتعلقة بالصفقات وخاصة ملفات المناقصة

 . والعروض ومحاضر اللسان وكل وثيقة أو مراسلة تتعلب بالصفقات

لكافة مصالح  يستيبتوفير الدع  اللوج  صلحة اللوجستيك والوسائل العامةم تكلف :195المادة 

 : أقسام 3وتض   الق اع

 قس  التموين والمخزون؛ -

 قس  الصيانة؛ -

 . قس  الوسائل العامة -

 : ، وتض  قسمينواألرشيفمصلحة التوثيب : 196المادة 

 قس  التوثيب؛ -

 .رشيفقس  األ -

 ختامية ترتيبات

الق اع.  المالية مسلو إداري يعهد إليه بمتابعة حالة تقدم أنر ة وبرامجينرأ في وزارة : 197المادة 

والمكلفين  مين العامالعام بتفويت من الوزير. ويض  المسلو األ األمينيرأ  ھذا المسلو الوزير أو 

بدعوة  مسة عرر يوماخن. ويستمع مرة كل مركزييوالمديرين الوالمسترارين الفنيين للوزير  بمهمة 

 من رئيسه. 

وخاصة  وزير المالية ستوضح ترتيمات ھذا المرسوم، عند االقتضاء، بمقرر صادر عن : 198 المادة

 . إلى مكاتب وفروع األقساموتنمي   واألقسامفيما يتعلب بتحديد المهام على مستوى المصالح 
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المرسوم، وخاصة ترتيمات المرسوم رق  تللى كافة الترتيمات السابقة المخالفة لهذا  :199 المادة

لصالحيات وزير االقتصاد والمالية و المحدد المعدل  ،2016مار   02الصادر بتاري   029-2016

المحدد  2006فمراير  27الصادر بتاري   030/2006المرسوم رق   لتنمي  اإلدارة المركزية لق اعه؛

  لسمارك.لمهام و قواعد تنمي  و سير عمل المديرية العامة ل

هورية بتنفيذ ھذا المرسوم الذي سينرر في السريدة الرسمية للسم وزير المالية: يكلف 200المادة 

 ة.الموريتانياإلسالمية 

 

 حرر بنواكروط، بتاري : ..........................

 

 

 

 الشيخ سيديا ولد بدّ  اسماعيل ولد

 

 

 

 

  وزير المالية 

 الذهبيولد  محمد األمين
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