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 الجمھورية اإلسالمية الموريتانية
 شرف ـ إخاء ـ عدل

  رئاسة الجمھورية
  ر   .ج.ن.ت.ت.ع.م: تأشيرة

  
    مدونة االستثمارات يتضمن 2012/52رقم قانون 

  
  بعد مصادقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ،

  :الجمھورية الـقانون التالييصدر رئيس 
  

  ترتيبات عامة: الباب األول
  

  : تعريفات: المادة األولي
  :يقصد بالمصطلحات التالية في المدونة الحالية المعاني المبينة

ة. 1 ل و: المقاول اج أو تحوي دة إنت ل وح دف / ك دمات ذات ھ لع أو خ ع س أو توزي
ية  كل كشخص انوني تتش نيفھا الق ان تص ا ك ي مھم ام ربح عة لنظ ة خاض اعتباري

 .الربح الحقيقي
  :يمكن أن تكون المقاولة

ألف من : ذات رأس مال موريتاني  .أ  إذا كانت رؤوس األموال المستثمرة تت
ا  وارد ملك ذه الم ون ھ ن أن تك ا، ويمك ي موريتاني ا ف ت تعبئتھ وارد تم م

 .لموريتانيين أو أجانب
د : ذات رأس مال أجنبي  .ب  ُعبئت في الخارج إذا كانت الموارد المستعملة ق

اني اري موريت أجنبي بقصد إنجاز  أو من طرف شخص طبيعي أو اعتب
 .مشروع محدد في موريتانيا

  
ر  ارج تعتب ي الخ ين ف انيين مقيم ة لموريت ارج والمملوك ي الخ أة ف وارد المعب الم

  .رؤوس أموال أجنبية
 

تلط  .ج  ال مخ ن رؤوس : ذات رأس م ألف م وال تت ت رؤوس األم إذا كان
وال موريت ةأم وال أجنبي ة ورؤوس أم ة،. اني اركة األجنبي تفيد المش  وتس
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تثمار اوالت ذات رأس  حسب نسبة االس ازات المق ل، من نفس امتي المقاب
 .المال األجنبي

 
  .كل مقاولة أنشئت حديثا قصد إنجاز برنامج استثماري: المقاولة الجديدة. 2
 
درة % 40كل برنامج استثماري تترتب عليه زيادة : التوسع .3 ل من الق على األق

ة  فرصة 20و الثابتة الجديدةاإلنتاجية أو من قيمة اقتناء األصول  عمل جديدة دائم
  .على األقل

 
  .موجودات ثابتة قابلة لإلھالك: سلع التجھيزات. 4
  
واد أو أي : المدخالت الصناعية. 5 وازم، م ة، ل واد أولي ام أو م منتجات أخرى خ

 .شبه مصنعة تدخل في صناعة منتج المقاولة
  :االستثمارات المباشرة. 6
  

ة  ي مقاول تدامة ف دة مس ق فائ تثمارات بقصد تحقي رة االس تثمارات مباش ر اس تعتب
ا في  تثمر دورا مھم ك بھدف إعطاء المس اني، وذل تعمل ضمن االقتصاد الموريت

 .إدارتھا
  

  :ت المباشرةويمكن أن تشمل االستثمارا
 مشاركات بالعملة القابلة للتحويل أو بالعملة المحلية؛ -
 منقوالت مادية وغير مادية، سلعا غير منقولة؛ -
 سندات وطنية وأجنبية وأدوات مالية؛ -
 .الديون، الرخص، اإليجار والحقوق التجارية بما فيھا حقوق االمتياز -

  
  ):ب( 1تعتبر استثمارات أجنبية بالمعنى المقصود في المادة 

ذه   .أ  ي ھ وارد ف المعنى ال ة ب ل مقاول ي ك ة ف ة أو العيني اركات المالي المش
 المدونة مقابل منح سندات اجتماعية أو أسھم؛

 إعادة استثمار األرباح التي كان يمكن تحويلھا إلى الخارج؛  .ب 
ة   .ج  اركة مالي الل مش ن خ ا م ھم فيھ اء أس ة أو اقتن اوالت القائم راء المق ش

 .بالعملة الصعبة
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ييرالحاج. 7 ل التس ل : ة لتموي مان تموي تثمار لض ن االس روري م زء الض الج
 .النفقات الجارية للمقاولة

  
ر المحدودة : وظائف مباشرة . 8 ة أو غي يقصد بھا، عقود العمل ذات المدة الطويل

  .بعكس فرص العمل المؤقتة أو الموسمية التي تدوم أقل من سنتين
 
رة. 9 ة الح ز الجم: المنطق ل الحي ة داخ ر منطق ي و تعب اق جمرك دھا نط ي يح رك

 .منھا البضائع األجنبية دون دفع حقوق أو رسوم جمركية
  

اص. 10 ام والخ اعين الع ين القط راكة ب اع : الش راك القط ن إش ن م ار يمك إط
ة دتھا الدول رة أع اريع كبي از مش ي إنج راكة . الخاص ف ذه الش ذ ھ ن أن تتخ ويمك

 :شكل
  يستفيد المستثمر الخصوصي من حيث " البناء والتشغيل والتمليك"صيغة

ا دة متفق عليھ د م ة بع ى الدول دھا إل م يعي . تنازل فيشيد المنشأة ويشغلھا ث
 .وتحدد مدة التنازل حسب الفترة الضرورية الستعادة االستثمار

 ى : التأجير أة إل د باستغالل المنش م تعھ تثمارات ث حيث تتحمل الدولة االس
ل  راء"متعامل خصوصي مقاب ك بصرف النظر أو أجر  م" ك وم وذل عل

 .عن  نتيجة االستغالل
 حيث تفوض الدولة لمستثمر خصوصي تقديم خدمة عمومية: التفويض.  

 
  الغرض: 2المادة 

ة  ة اإلسالمية الموريتاني تندرج ھذه المدونة ضمن اإلستراتيجية الشاملة للجمھوري
ية  اوالت وتنافس اع المق اص وقط اع الخ ة القط ة وتنمي ل ترقي ن أج اد م االقتص

  .الوطني
وال  تثمارات المباشرة من رؤوس األم ى تشجيع االس وترمي، في ھذا اإلطار، إل

  .الوطنية واألجنبية وتأمينھا وتسھيل اإلجراءات اإلدارية المرتبطة بھا
 

  مجاالت التطبيق: 3المادة 
  

ي  انون ف تم وفق الق ي ت تثمارات الت ع االس ى جمي ة عل ة الحالي ام المدون تطبق أحك
  :ھورية اإلسالمية الموريتانية باستثناء القطاعات التاليةالجم
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 نشاطات شراء السلع لبيعھا على حالھا في السوق المحلي؛ 
  ا نظم المصرفية بم ه في مجال ال انون المعمول ب النشاطات الخاضعة للق

 فيھا تلك المتعلقة باإليجار المالي؛
 أم ال الت ي مج ا ف ول بھ وانين المعم عة للق اطات الخاض ادة النش ين وإع

 .التأمين؛
  ادن ال المع ي مج ا ف ول بھ ريعات المعم عة للتش اطات الخاض النش

 . والمحروقات
 

  

  ضمانات وحقوق وحريات المقاولة: الباب الثاني
  
  

  ضمانات وحماية الملكية: 4المادة 
تتوفر المقاولة على ضمانة ضد كل إجراء للتأميم أو نزع الملكية أو التسخير على 

  . كافة التراب الوطني
  

  ضمان استقرار الشروط: 5المادة 
ة  ة والجمركي ة والجبائي روط القانوني تقرار الش اوالت اس ة للمق من الدول تض

  .مارسنة ابتداء من تاريخ منح إفادة االستث) 20(الممنوحة لمدة  عشرين 
ة أو  ي الشروط الجبائي م ف ر مالئ ا من أي تغيي تثمر تلقائي تفيد المس ك، يس ع ذل و م

  .الجمركية خالل فترة صالحية االعتماد
 

  ضمان توفر العمالت الصعبة: 6المادة 
ر محدود في  اوالت غي الحصول على العمالت الصعبة الضرورية ألنشطة المق

ا  وبالتالي، يضمن للمقاولة أن ال. موريتانيا ق باحتياجاتھ ا يتعل د فيم يطالھا أي تقيي
  : من العملة الصعبة وخاصة من أجل

 القيام بعمليات الدفع العادية والجارية؛. 
  خاص ع أش ذة م ك المنف ة تل ة، خاص دماتھا المختلف ا وخ ل لوازمھ تموي

 .طبيعيين أو اعتباريين خارج موريتانيا
ويالت، ات التح ة بعملي ديدات المتعلق ذه التس ر أن ھ ادتين  غي ع الم  8و 7موض
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وانين الصرف المعمول  التاليتين، ستبقى خاضعة لتقديم المبررات المطلوبة في ق
  .بھا في الجمھورية اإلسالمية الموريتانية

  
  ضمان تحويالت رؤوس األموال: 7المادة 

ة،  تضمن للمقاوالت حرية القيام دون تأخير، بعد دفع الحقوق والرسوم الموريتاني
ل  ل ك ن بتحوي ازل ع ل تن ن ك تغاللھا أو م ن اس دات الحاصلة م داخيل والعائ الم

تثمرين  بعض عناصر األصول أو من تصفيتھا، وذلك بالنسبة للحصة العائدة للمس
  .األجانب طبقا للنصوص المعمول بھا

خاص  ركاء واألش اولين أو الش تثمرين والمق ى المس مانة عل س الض حب نف تنس
ين في الطبيعيين أو االعتباريين، من غي انيين المقيم ر الموريتانيين أو من الموريت

وقھم  ع حق دات بي ن عائ اح وم ن األرب ق بحصصھم م ا يتعل ارج، خاصة فيم الخ
  .كشركاء واسترجاع مشاركاتھم العينية وحقوقھم في تقاسم الفائض بعد التصفية

  
  ضمان تحويل األجور: 8المادة 

ال  ن عم و م ل عض ا لك ول بھ رف المعم من  نصوص الص ل تض ة يعم مقاول
د   رر عن ي أن يب ادر عل ة أخرى وق تثمار، منحدر من دول حصريا ألغراض االس
ي  ل الكل ام    بالتحوي ة القي ا، حري ي موريتاني ه ف ه وعمل رعية إقامت ة ش الحاج
ة أو  ه القانوني ت طبيعت ا كان وم، مھم وق والرس ديد الحق د تس ه بع ي لراتب أوالجزئ

  .عبةمبلغه بالعملة المحلية أو بالعملة الص
  

  ضمان النفاذ إلى المواد األولية :9المادة 
راب  ة الت ى كاف ام أو شبه المصنعة المنتجة عل ة الخ واد األولي حرية النفاذ إلى الم
ة باستغالل  ة المتعلق الوطني مضمونة مع مراعاة الترتيبات التشريعية أو التنظيمي

بة المنافسة ويعاقب وتمنع عمليات التواطؤ والممارسات المخلة بلع. المواد األولية
  .عليھا القانون

  
  المساواة في المعاملة: 10المادة 

ذه  ى من ھ ادة األول يحق لألشخاص الطبيعيين أو االعتباريين المقصودين في الم
ت  ا كان وق مھم ل الحق ا، ك ول بھ وانين المعم ار الق ي إط بوا، ف ة أن يكتس المدون

رخيص اإلد ازالت والت ة والتن ال الملكي ي مج ا ف ي طبيعتھ اركوا ف اري وأن يش
  .الصفقات العمومية
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اريون المقصود ون  ون أو االعتب ى األشخاص الطبيعي ياتھم، يتلق ا كانت جنس وأي
اب  ام الب اة أحك ع مراع ة، م ذه المدون ن ھ ى م ادة األول ي الم ة  3ف ق بأنظم المتعل

ى التشريع  ة عل وق وااللتزامات المترتب ى الحق النظر إل ة ب االمتياز، نفس المعامل
  .وريتاني والمتعلقة بممارسة األنشطة المشمولة في ھذا القانونالم
  

ة  ة مماثل وبھذه الصفة، يتلقى األشخاص الطبيعيون أو االعتباريون األجانب معامل
اة  انيون مع مراع اريون الموريت ون  واالعتب ا األشخاص الطبيعي لتلك التي يتلقاھ

ني مجموع الرعايا األجانب المعاملة بالمثل ودون المساس باإلجراءات التي قد تع
  .أو قد تنجم عن أحكام المعاھدات واالتفاقيات التي انضمت لھا موريتانيا

  
  حقوق وحرية المقاولة: 11المادة 

ادة  ي الم ي واردة ف ا ھ ا كم اة التزاماتھ ع مراع ة 28م ة بحري ع المقاول ، تتمت
ى الخصوص، مع مراع. اقتصادية وتنافسية تامة وكاملة اة النظام فلھا الحرية عل

  :العقاري المعمول به، في
  ازات الضرورية لنشاطھا كالممتلكات وق  واالمتي اقتناء كل السلع والحق

 العقارية والمنقولة وغير المنقولة والتجارية والصناعية أو الغابوية؛
 التصرف في حقوقھا وأموالھا المكتسبة؛ 
 االنضمام ألي منظمة مھنية تختارھا؛ 
  اعي اختيار طرق تسييرھا الفني والصناعي والتجاري والقانوني واالجتم

 والمالي؛
 اختيار مورديھا ومقدمي خدماتھا وكذا شركائھا؛ 
 المشاركة في مناقصات الصفقات العمومية على كافة التراب الوطني؛ 
  ا في ال إدارتھ اختيار سياسة تسيير مصادرھا البشرية وحرية اكتتاب عم

 .حدود أحكام المدونة الحالية
  

  استخدام العمال األجانب: 12المادة 
ة  ة لغاي ال % 10بإمكان المقاوالت تشغيل وكالء أجانب في مناصب مھم من عم

  .التأطير طبقا لتشريع الشغل المعمول به
  

ى إذن  ى الحصول، من اإلدارة المختصة، عل يتوقف اكتتاب الوكالء األجانب عل
لوطنية المماثلة متاحة لشغل ورخصة عمل تسلم في حالة ما إذا لم تكن الكفاءات ا
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  .الوظائف المعنية
  :ويستفيد الوكالء األجانب العاملون للمقاوالت طبقا للمدونة  الحالية من ما يلي

ة  - ن كاف اة م رة معف ل أس ياحية لك يارة س ية وس ة الشخص تيراد األمتع اس
ت  دخول المؤق ام ال ب نظ وم حس رائب والرس ة و الض وق الجمركي الحق

ات يشترط االستثنائي علما بأ ذه المقتني ازل أو تخل عن ھ ن كل بيع أو تن
وتحدد الحقوق والرسوم التي . فيه الحصول على إذن مسبق من الجمارك

ر  يم غي ات لشخص مق ذه الممتلك ازل عن ھ ة التن ي حال ديدھا ف ين تس يتع
ذا  مستفيد من نظام إعفاء آخر، طبقا للقوانين الجمركية المعمول بھا في ھ

  .التاريخ
ق - د س د تحدي ور عن ب أو األج ى الروات ة عل ريبية للجباي دة الض ف القاع

ام% 20 غ الخ ة . من المبل تقطاعات وفق نفس الشروط المتعلق تم االس وت
ور ريبة األج ي . بض ذا ف ريبة ھك ي خضعت للض ور الت دخل األج وال ت

دخل ى ال ام للضريبة عل ة . الوعاء الع ار نظام جباي ل اختي ان الوكي وبإمك
 .مكن الرجوع في ھذا االختيارالقانون العام وال ي

ر نظام  - اعي غي بإمكان األجراء األجانب االنتساب لنظام للضمان االجتم
دفع . الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وفي ھذه الحالة، ال يطالبون ب

  .أية مشاركة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
  

  في أنظمة االمتياز: الباب الثالث
  

ة،  يمكن أن: 13المادة  ذه المدون وارد في ھ تستفيد من أنظمة االمتياز، بالمعنى ال
أو الموجودة داخل " نظام المقاوالت الصغيرة والمتوسطة "المقاوالت المؤھلة لـ

اطق االقتصادية الخاصة"  ادة " المن ي الم ددة ف ايير المح تجيبة للمع ا  16المس وم
  .يليھا من الباب الحالي

  
  ويةاألھداف ذات األول: 14المادة 

  : األھداف ذات األولوية في أنظمة االمتياز ھي
  

 تشجيع إنشاء مقاوالت جديدة؛  .أ 
 خلق المزيد من فرص العمل؛  .ب 
 تشجيع إقامة المقاوالت في الواليات الداخلية؛  .ج 
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 تشجيع نقل التكنولوجيا؛  .د 
 .تطوير االبتكار والتنافسية لدى المقاوالت القائمة. ھـ 

  
  خاصةإنشاء منطقة اقتصادية : 15المادة 

ة اقتصادية خاصة  رار إنشاء منطق ة (يتخذ ق ة حرة للتصدير أو قطب تنمي منطق
وط ارج نواكش ن ) خ ترك م راح مش ى اقت اء عل وزراء بن س ال ي مجل وم ف بمرس

وزير المكلف  ة وال وزير المكلف بالمالي وزير المكلف بالشؤون االقتصادية وال ال
تثم ة االس ة بترقي ة المكلف ي والھيئ الح التراب ف باالستص وزير المكل ذا ال ار وك

  .ولھذا الغرض، يعتمد مجلس الوزراء على دراسة جدوى. بالوصاية
وع  ميتھا وموض تھدفة وتس ة مس ل منطق دود ك اص ح ه خ وم بوج ين المرس يب
ام  دة قي ييرھا وم ة بتس ة المكلف جيع والھيئ ودة بالتش ادية المقص طة االقتص األنش

  .المنطقة المعنية
  

1-III :يرة والمتوسطةنظام المقاوالت الصغ  
  

  عتبة األھلية: 16المادة 
ين  راوح ب تثمار يت دخل  200و  50ينطبق ھذا النظام على كل اس ة وي ون أوقي ملي

ي  ربح الحقيق ام ال اوالت الخاضعة لنظ ة لصالح المق ذه المدون ق ھ ل تطبي ي حق ف
  .وظائف مباشرة) 10(والتي  تخلق  ماال يقل عن عشر 

 .عند الحاجةيمكن تعديل ھذه العتبات بمرسوم 
  

  المزايا والحوافز: 17المادة 
ة ممارسة  اوالت الصغيرة والمتوسطة طيل تستفيد المقاوالت الخاضعة لنظام المق

  :أنشطتھا من المزايا التالية
  

  :سنوات) 3(خالل فترة التأسيس المحددة بثالث 

تثناء أي ضرائب أو % 3.5دفع  - تيراد باس دى االس ة ل وق الجبائي من الحق
ز  دات التجھي ك بالنسبة لمع ة وذل د الحدود الجمركي دفع عن ة لل رسوم قابل

 . المعتمدة ضمن قائمة يحددھا بموجب مقرر وزير المالية
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اإلعفاء من ضريبة العمليات المالية على عوائد  قروض االستثمار األول  -
عة ا ي أو توس ة ف ات المالي وك والمؤسس ع  البن ا م د عليھ طة المتعاق ألنش

 .إطار اتفاقيات التمويل على المديين القصير والطويل
  

  :خالل فترة االستغالل

تثناء أي ضرائب أو % 3.5دفع  - تيراد باس دى االس ة ل وق الجبائي من الحق
ز  دات التجھي ك بالنسبة لمع ة وذل د الحدود الجمركي دفع عن ة لل رسوم قابل

 معتمدة ضمن قائمة يحددھا وزير المالية بموجب مقرر؛ال
ة خالل  - ة الجمركي ة في التعريف تخضع المدخالت الصناعية للنسب المبين

 فترة االعتماد؛
ام للضرائب - انون الع . تجبى ضريبة األرباح حسب النسبة المحددة في الق

ة وتؤجل االھالكات  وترحل الخسارة إلى السنوات المالية الخمس الموالي
ادة  ام  4ج 10في فترة العجز تبعا للشروط الواردة في الم انون الع من الق

 .للضرائب
  

2-III :المناطق االقتصادية الخاصة  
  

  مناطق التصدير الحرة 1.2.3
  

  البنية التحتية األساسية: 18المادة 
ة أساسية  ة تحتي اوالت الخاصة بإنجاز بني وم المق ة، أن تق يمكن باالتفاق مع الدول

  .منفردة أو في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاصبصفة 
رار  دد بق ار تح بة إيج اء نس ر لق دير الح اوالت التص ازات لمق تخصص االمتي
مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من السلطة 

  .المكلفة بتسيير المنطقة الحرة
ة  ة المراقب رة إللزامي اطق الح ع المن ب تخض ارك حس الح الجم ن مص ة م الدائم

 .إجراءات تحدد بمرسوم
  

  المزايا الضريبية: 19المادة 
ق  500تستفيد المقاوالت المستثمرة لما ال يقل عن  ة  50مليون أوقية مع خل وظيف
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ن  ل ع درة للتصدير ال تق ت ق ي تثب رة والت اطق الح ي المن ل ف ى األق رة عل مباش
  :، من اإلعفاء مما يلي80%

 الي كل ضريبة يت غ اإلجم علق وعاؤھا بمصاريف العمال بما في ذلك المبل
ا  ا فيھ ت بم ا كان ات مھم الوات، واإلعان ب  والع آت والروات للمكاف
تثناء المشاركات  االمتيازات العينية التي تدفعھا المقاوالت أو تتحملھا باس

 التي يتحملھا أرباب العمل؛ 
 الك ال ى األم ة عل ريبة العقاري ة و الض ريبة المھن ريبة ض يدة والض مش

ذا . العقارية على األمالك غير المشيدة وضريبة التراخيص وتحل محل ھ
ى  نوي عل ا الس د مبلغھ ن أن يزي دة ال يمك ة وحي ريبة بلدي اء ض  5اإلعف

 .مليون أوقية
  

اح  ى األرب ة الضريبة عل رة لجباي اطق الح ي المن ودة ف اوالت الموج تخضع المق
ا ى السنوات . م للضرائبحسب النسبة المحددة في القانون الع وترحل الخسارة إل

واردة . المالية الخمس الموالية وتؤجل اإلھالكات في فترة العجز حسب الشروط ال
 .من القانون العام للضرائب 4-، ج10في المادة 

  
  المزايا الجمركية: 20المادة 

  : تستفيد المقاوالت الموجودة في المناطق الحرة من
  وق ن الحق ل م اء الكام دات اإلعف تيراد مع د اس ة عن وم الجمركي والرس

ة (التجھيز واللوازم والسيارات الضرورية المخصصة لإلنتاج  تحدد قائم
 ).السلع المعتمدة بمقرر من وزير المالية

 اإلعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية عند التصدير. 
  

وم  وق والرس دفع الحق داخلي ل وق ال ة للس نعة الموجھ ات المص ع المنتج تخض
  . ويتم تفعيل ھذه المسطرة طبقا للنظم الجمركية المعمول بھا. كيةالجمر

  
  أقطاب التنمية خارج نواكشوط 2.2.3
  األھلية: 21المادة 

ك  اوالت خارج نواكشوط، وذل اء المق ى تشجيع إنش ام الخاص إل ذا النظ يرمي ھ
  .دعما لسياسة الحكومة في مجال االستصالح الترابي

ام ا إن نظ ار،  ف ذا اإلط ي ھ ددة وف تراتيجية المح بان اإلس ي الحس ذ ف ة يأخ ألھلي
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  .بالقانون التوجيھي حول االستصالح الترابي
زات  تفيد من المي يمكن لكل مقاولة تعمل في قطب تنموي خارج نواكشوط أن تس

  : الخاصة الممنوحة في إطار المدونة الحالية وذلك بالشروط التالية
  ل ة أو لتحوي ة صناعية أو زراعي اء مقاول اطات إنش ة نش ات أو أي المنتج

 أخرى مشمولة في المدونة الحالية؛
  ن تثمار ع غ االس ل مبل اج  50أن ال يق طة إنت بة ألنش ة بالنس ون أوقي ملي

 وظائف مباشرة ؛ 10السلع المعتمدة وال يقل عدد فرص العمل عن 
  بالنسبة للمقاوالت الجديدة، يجب أن يسمح االستثمار المبرمج بخلق نشاط

د وأن ال  دة جدي ة لوح ة مختلف ديالت قانوني ديل أو تع ا عن تع ون ناجم يك
ي  ا ف م اقتناؤھ تھدف وت اط المس ي النش تغاللھا ألصول خاصة ف سبق اس

 .إطار  البرنامج موضع طلب االعتماد
 

  المزايا والحوافز الممنوحة أثناء فترة التاسيس: 22المادة 
  سنوات) 3(خالل فترة التأسيس المحددة بثالث 

تثناء أي ضرائب أو م%  3.5دفع  - تيراد باس دى االس ن الحقوق الجبائية ل
ز  دات التجھي ك بالنسبة لمع ة وذل د الحدود الجمركي دفع عن ة لل رسوم قابل

 .المعتمدة ضمن قائمة يحددھا وزير المالية بموجب مقرر

 خالل مرحلة  االستغالل
 

 المزايا الجمركية والجبائية  -  أ
  

  : تتوزع المزايا الممنوحة كما يلي
  

 :المزايا الجمركية - 1

تثناء أي ضرائب أو % 3.5دفع  - تيراد باس دى االس ة ل وق الجبائي من الحق
ز  دات التجھي ك بالنسبة لمع ة وذل د الحدود الجمركي دفع عن ة لل رسوم قابل

 المعتمدة ضمن قائمة يحددھا وزير المالية بموجب مقرر؛
 تطبق ھذه المزايا أيضا على قطع الغيار الخاصة بھذه المعدات؛ -
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ة خالل ت - ة الجمركي ة في التعريف خضع المدخالت الصناعية للنسب المبين
 .فترة االعتماد

 :المزايا الجبائية - 2
 

ى  ؤدي إل ان التوسيع ي ة إذا ك اوالت القائم دة وتوسيع المق اوالت الجدي تستفيد المق
ى  10خلق  فرص عمل إضافية دائمة على األقل من إعفاء كامل من الضريبة عل

  .جاري في حدود السنوات الخمس األولىالربح الصناعي والت
  

 : النفاذ إلى األرض  . ب
  

اة  رورية  مراع ي الض ى األراض ة عل اوالت المؤھل ول المق ة حص ھل الدول تس
  :للنصوص العقارية المعمول بھا وحسب الصيغ التالية

  ازل االتفاق المتبادل بين المستثمر ومالك األرض في صيغة إيجار أو التن
 المؤقت من الدولة لمدة محددة قابلة للتجديد أو إلى نھاية المشروع؛ 

  تفادة ى اس ك عل االتفاق المتبادل بين المستثمر والمالك مقابل حصول المال
 . من أنشطة وعائدات االستثمار

 
 

III-3  :اتفاقيات التأسيس  
 

  حقل تطبيق االتفاقيات وعتبات األھلية:  24المادة 
  

ة  يمكن أن تكون االستثمارات الھامة موضوع اتفاقيات تأسيس في المجاالت التالي
:  
  النشاط الزراعي باستثناء اقتناء األراضي؛ -
  تصنيع منتجات منشأھا من تنمية المواشي؛ -
  السمك؛صناعات منتجات الصيد على اليابسة، باستثناء دقيق  -
  نشاط تطوير الصيد التقليدي والشاطئي؛ -
  وحدات صناعية ومعملية؛ -
  انتاج الطاقات المتجددة التي مصدرھا الرياح و الشمس؛ -
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  .الفندقة والسياحة خارج نواكشوط -
  

  :في ھذه الحاالت تحدد العتبات الدنيا العتماد النشاط  كاآلتي 
  

ائ  وظائف مباشرة  االستثمار  قطاع النشاط ر وظ ف غي
  مباشرة

  1000  100  مليار أوقية 5  الزراعة
ات  نيع منتج تص

  المواشي
  200  50  مليار أوقية 1

ات  نيع منتج تص
ى  الصيد الصناعي عل
تثناء  ة، باس اليابس

  دقيق السمك

  2000  500  مليار أوقية 5

دي يد التقلي  الص
  والشاطئي

  500  100  مليار أوقية 2

ناعية  دات ص وح
  ومعملية

  200  50  مليار أوقية  2

ات  اج الطاق إنت
ي  ددة الت المتج
اح و  درھا الري مص

  الشمس

  100  50  مليار أوقية 2

ياحة  ة والس الفندق
  خارج نواكشوط

ون  500 ملي
  أوقية

20  50  

  
  شروط التأسيس و االمتيازات: 24المادة 

اوض  تم التف ة ي ي إطار اتفاقي ة ف ا الخاصة الممنوح ة والمزاي دد شروط اإلقام تح
ة عليھا مع  القطاعات المختصة بالتشاور مع وزارة الشؤون االقتصادية والتنمي

  .ووزارة المالية
  

   .سنة 20تبرم اتفاقيات التأسيس لمدة 
  :ال يمكن اإلعفاء من الضرائب والرسوم التالية
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 ضريبة القيمة المضافة؛ -
 الضريبة على األجور و الرواتب؛ -
 الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية؛ -
  .الرسوم البلدية المحصورة في ضريبة المھنة -

ومع ذلك، تستفيد االستثمارات المنجزة خارج نواكشوط من اإلعفاء من الضريبة 
  .أعاله 22على الربح الصناعي والتجاري المنصوص عليھا في المادة 

   
  .يتطلب تنفيذ ھذه االتفاقية اعتمادھا بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء

  

  ءات التطبيقإجرا: الباب الرابع
  

  ملف طلب إفادة االستثمار: 25المادة 
ودع ملف  انون أن ي ذا الق ام ھ يجب على كل مستثمر راغب في االستفادة من أحك

  ".الشباك الموحد"طلب إفادة استثمار لدى 
ت،  تثمار والتثب ترمي ھذه المسطرة إلى التحقق من استيفاء الشروط القانونية لالس

ررةعند االقتضاء، من استيفاء  تم . شروط المزايا الخاصة المق ة، ي ذه الحال وفي ھ
  . منح إفادة االستثمار

  
يھم  ن ف تثمرين بم ول المس ات ح ى معلوم ف عل ذا المل تمل ھ ا أن يش يجب إلزام
ول  ات ح تثمرة ومعلوم وال المس در رؤوس األم ون ومص تفيدون الحقيقي المس

رور رى ض ة أخ ل معلوم ذا ك ه، وك ه، مبلغ ة طبيعت امج، وخاص ليم البرن ية لتس
  .اإلفادة ومنح الميزة

داع  ك إي ة فضال عن ذل ى المقاول في حالة التوسيع و التحديث و التجديد، يجب عل
تقامة مع النظام المصرفي صادرة عن البنك  براءات جبائية وجمركية وإفادة اس

  .الموريتاني المركزي
  

ذا إجراءات طلب ادة  سيحدد مرسوم تطبيق القانون الحالي مكونات الملف وك اإلف
غيرة أو  ة ص ى وضع مقاول ة للحصول عل اوالت المتقدم بة للمق عار بالنس واإلش
متوسطة أو التي يتعين أن تستفيد من المزايا المقررة لصالح المقاوالت القائمة في 

  .المناطق االقتصادية الخاصة
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ة  في الحاالت الخاصة بالمناطق الحرة، يحدد نموذج كل طلب اإلجراءات المتعلق
وتحدد الشروط التي تتم فيھا ممارسة الرقابة الجمركية من . اء أو االستصالحبالبن

  . طرف السلطات الجمركية التي تحدد طرق النفاذ وأوقات االفتتاح
  

  دراسة الملف وتسليم إفادة االستثمار: 26المادة 
ل ال  ي أج وب ف واب مكت تثمر بج د المس تثمار وتزوي ادة االس ب إف ة طل تم دراس ت

أيام عمل اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب لدى الشباك الموحد الخاص  10يتجاوز 
ات(باالستثمارات، موضوع المادة التالية  ادي ).يعتبر وصل االستالم دليل إثب ولتف

  .تأخير دراسة الملف يستفيد المستثمر من افتراض حسن النية
وفي . مقبوال وإذا لم يصدر أي رد في نھاية المدة، فإن طلب إفادة االستثمار يعتبر

اد ات ويحل محل االعتم ام اإلثب داع الطلب مق ذ . ھذه الحالة، يقوم وصل إي وحينئ
  . تكون السلطة المختصة ملزمة بتسليم إفادة االستثمار لتسوية الوضعية

ة من  تفيد ومؤرخة وموقع يجب أن تكون إفادة االستثمار مكتوبة وتحمل اسم المس
ام  ان النظ ع بي لطة المختصة م ي طرف الس طة أو (المعن ة صغيرة ومتوس مقاول

ة ومحددة ). طبيعة المنطقة االقتصادية الخاصة كما يجب أن تبين مقتضياتھا كامل
  .وتشير على الخصوص إلى المزايا الخاصة الممنوحة

ا الممنوحة خالل  ق بالمزاي د يتعل ى بن دا ويشتمل عل وح وحي يكون اإلشعار الممن
  .فترة االستغالل

ن ون رفض م دم يجب أن يك ين بوضوح ع ببا ويب ا ومس تثمار مكتوب ادة االس ح إف
زات الخاصة  ى المي مطابقة الطلب للشروط الالزمة لألھلية من أجل الحصول عل

  .الممنوحة في إطار ھذه المدونة
  

  الشباك الموحد لالستثمارات: 27المادة 
ا ن المزاي تفادة م ة لالس راءات المطلوب تثمارات اإلج د لالس باك الموح ز الش  يمرك

ررة تثمرين. المق اعدة المس الم ومس ه وإع تقبال وتوجي ف باس و مكل ذه . وھ وبھ
تندات التي  ائق أو المس لم الوث الصفة، فھو يتلقى طلبات المستثمرين ويدرسھا ويس

  . تمكنھم من االستفادة من المزايا المذكورة
ي فيم تثمارات بحفظ السر المھن املون في الشباك الموحد لالس ا يُلزم الوكالء الع

  .يتعلق بمحتوى المشاريع أو الملفات التي يقومون بدراستھا
  

  .يوضع الشباك الموحد تحت سلطة الھيئة المكلفة بترقية االستثمار



االستثمارات مدونة يتضمن 2012/52 رقم قانون         16  

  التزامات المستثمر المستفيد من إفادة االستثمار: 28المادة 
راب  داد الت ى امت زام عل تثمار  ، االلت ادة اس تفيد من إف تثمر يس ى كل مس يجب عل

  :لموريتاني، باحترام القوانين المعمول بھا وخاصة االلتزامات التاليةالوطني ا
  ى ا التصريح بالضرائب عل ا فيھ ة بم ة والجمركي النظم الجبائي زام ب االلت

 الشركات وكذا النصوص األخرى الضابطة لتسيير المقاوالت؛
  ذي اريخ انطالق النشاط ال تثمارات بت التصريح لدى الشباك الموحد لالس

 نامجه من أجله وإيداع حصيلة مجملة لالستثمارات المنجزة؛اعتمد بر
 تمكين اإلدارة المختصة من القيام برقابة مطابقة النشاط؛ 
  از توى إنج نة بمس ل س ة ك ي نھاي تثمارات ف د لالس باك الموح الم الش إع

 المشروع؛
  ابع ات ذات الط ن المعلوم خة م تثمارات بنس د لالس باك الموح اة الش مواف

ى المصالح اإلحصائي التي ي ا إل ى كل مؤسسة أن توجھھ ا عل جب قانون
 اإلحصائية الوطنية؛

 مسك محاسبة المقاولة طبقا للمخطط المحاسبي الموريتاني المعمول به؛ 
  بقا مراعاة برامج االستثمار واألنشطة المعتمدة، على أن يتم التصريح مس

 االعتماد؛بكل تغيير جوھري لھذه البرامج لدى الھيئة المكلفة بمنح 
  ى السلع والخدمات ة عل ة المطبق ة والدولي االلتزام بمعايير الجودة الوطني

 موضوع النشاط؛
 االلتزام بالتشريع البيئي واالجتماعي المطبق على النشاط؛ 
  الوصاية الفنية، وزارة المالية، الشباك الموحد (تسليم السلطات المختصة

 نة مالية؛ الكشوف المالية في نھاية كل س) لالستثمارات
  ذه ام ھ ب أحك انيين حس واطنين الموريت غيل للم ي التش ة ف نح األولوي م

 .المدونة
 

  شروط سحب إفادة االستثمار: 29المادة 
  :يمكن أن يتقرر السحب في الحالتين التاليتين

 
إذا تبين أن تصريح حسن النية الذي على أساسه تم قبول المستثمر ضمن  -

فيما يتعلق بمصادر رؤوس األموال، المدونة الحالية كان مغشوشا خاصة 
 فإن إفادة االستثمار تسحب مباشرة؛
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ا خاصة  - تثمار بالتزاماتھ إذا لوحظ إخالل المقاولة المستفيدة من إفادة االس
اذ  ذارا التخ ا إن على مستوى خطة إنجازاتھا، فإن الشباك الموحد يوجه لھ

ة و. التدابير الضرورية لوضع حد للوضعية الناجمة عن تقصيرھا في حال
إن  90عدم القيام بما يلزم في أجل  ذار، ف يوما اعتبارا من تاريخ تلقي اإلن

ة، السحب  الشباك الموحد يقرر، بعد إجراء تحقيق تبلغ نتائجه إلى المقاول
 .النھائي لإلفادة

  
أثر  -وھي قابلة للطعن. يتم تبليغ قرار السحب برسالة تحدد تاريخ سريان مفعوله ب

  . اآلتية 30 طبقا للمادة -معطل
ه يوجب مباشرة  ا فإن تثمار نھائي ادة االس وفي كل األحوال، فمتى أصبح سحب إف
ا دون  ا منھ تثمر معفي ان المس ة والضرائب والرسوم التي ك دفع الحقوق الجمركي

  .المساس بالمتابعات القضائية والعقوبات المعرض لھا
  

  تسوية النزاعات: الباب الخامس
  

  المتعلقة بتفسير أو تطبيق قانون االستثماراتالنزاعات : 30المادة 
كل النزاعات الناجمة عن تأويل أو تطبيق ھذه المدونة تتم تسويتھا بالتراضي، أو 
ار  ا الختي يم أو، تبع ر التحك ة، عب راف المعني ين األط اھم ب تحالة التف د اس عن

م  وانين ونظ ا لق ة طبق ة المختص اكم الموريتاني ام المح تثمر، أم ة المس الجمھوري
  .اإلسالمية الموريتانية

  
ة  اوالت المملوك تثمرين األجانب أو المق ين المس وفضال عن ذلك، فإن النزاعات ب
لطات  ين س ة وب ة اإلسالمية الموريتاني ي الجمھوري ل األجانب الموجودة ف من قب
وى  ن أن تس ة يمك ذه المدون ة بھ ة والمتعلق المية الموريتاني ة اإلس الجمھوري

 :التحكيم وذلكبالتراضي أو 
  

 إما باتفاق الطرفين؛ 
  تثمار ة االس ة بحماي دات المتعلق ات والمعاھ ى االتفاقي الرجوع إل ا ب وإم

ا  ة التي ينحدر منھ ة والدول ة اإلسالمية الموريتاني المبرمة بين الجمھوري
 المستثمر؛
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  ا وإما باللجوء لتحكيم الغرفة الدولية للوساطة والتحكيم الخاصة بموريتاني
ذي أنشئ أو المرك تثمارات ال ة باالس ات المتعلق وية النزاع دولي لتس ز ال
ى تثمارات"بمقتض ة باالس ات المتعلق وية النزاع ة تس دول " اتفاقي ين ال ب

اريخ  رى بت دول األخ ا ال ارس  18ورعاي ا  1965م ادقت عليھ ي ص الت
 .موريتانيا

  
  الطعون: 31المادة 

تثمار رار الشباك الموحد لالس تثمر أن في حالة االعتراض على ق ات، يمكن للمس
رض  تعجال أو أن يع يغة االس ب ص ة حس اكم الموريتاني دى المح ن ل دم بطع يتق

ادة  ين األطراف  29النزاع على مسطرة تحكيم طبقا للم اق ب ك باالتف ابقة، وذل الس
  .المعنية ومع مراعاة القانون المعمول به

  
دى  غير أن الطعن في قرار السحب ال يوقف تنفيذ ھذا القرار ما لم ه ل دم ب تم التق ي

اريخ سريان  60المحاكم الموريتانية المختصة في أجل أقصاه  ارا من ت ا اعتب يوم
  . مفعول قرار السحب

  

  أحكام نھائية وانتقالية: الباب السادس
  

  لجنة االستثمار: 32المادة 
ى  تثمار عل ة لالس سيحدد مرسوم ھيكلة وتشكيلة المنسقية في مجال السياسة العام
ناعة  ارة والص ة التج ة وغرف ات المعني مل القطاع ي تش توى وزاري والت مس
ي الشركاء  والزراعة الموريتانية وأرباب العمل والمجتمع المدني والنقابات وممثل

  . ينالفنيين والماليين باعتبار األخيرين أعضاء مراقب
  

  : تتولى ھذه اللجنة
ة  - ة وحماي ال ترقي ي مج ومي ف ل الحك جام العم ى انس ھر عل الس

 االستثمارات، في سياق إستراتيجية شاملة للتنمية االقتصادية؛
 تشجيع الحوار في مجال التعاون بين القطاعين العام والخاص؛ -
ا الممنوحة في  - ر المزاي ذه التقييم الدوري لنشاط ترقية االستثمارات وأث ھ

 المدونة؛



االستثمارات مدونة يتضمن 2012/52 رقم قانون         19  

ا وانعكاسه االقتصادي  - تثمار في موريتاني ر سنوي حول االس إعداد تقري
 . واالجتماعي

 
  المعاھدات واالتفاقيات المبرمة مع دول أخرى: 33المادة 

ا  د تمنحھ ي ق ع الت ا أو الضمانات األوس ة دون المزاي ذه المدون ام ھ ول أحك ال تح
ي  ة أو الت ات المبرم دات أو االتفاقي المية المعاھ ة اإلس ين الجمھوري رم ب د تب ق

  .الموريتانية ودول أو منظمات أخرى
  

  تعديل المدونة: 34المادة 
  .تعدل ھذه المدونة حسب نفس المسطرة المعتمدة في المصادقة عليھا

  
  أحكام انتقالية: 35المادة 

 2002/03تلغي كافة االحكام السابقة والمخالفة لھذا القانون وخاصة  القانون رقم 
  .المتضمن مدونة االستثمارات ونصوصه التطبيقية 2002يناير  20تاريخ ب
  

ادات  ة وخاصة اعتم ذه المدون ل سريان العمل بھ ادات الممنوحة قب إال أن االعتم
 . النقاط الحرة، تبقى سارية المفعول حتى نھاية صالحيتھا

 
ادة  ة وينشر في : 36الم ا للدول اره قانون انون باعتب ذا الق ذ ھ دة الرسمية ينف الجري

 .للجمھورية اإلسالمية الموريتانية
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م  - وم رق اريخ  086/2011المرس ادر بت ايو  30الص دد  2011م المح
 .لصالحيات وزير المالية وتنظيم اإلدارة المركزية لقطاعه

    2012نوفمبر  29: اء في دورته بتاريخوبعد استماع مجلس الوزر
  

  يرسم
  

ى ادة األول م :  الم انون رق ق الق راءات تطبي د إج ى تحدي وم إل ذا المرس دف ھ يھ
اريخ  052ـ  2012 و  31الصادر بت تثمارات  2012يولي ة االس المتضمن مدون

تثمارات  ة االس د ومتابع باك الموح ة بالش ة المكلف ير المديري يم وس ة تنظ وخاص
ة(الخاصة  ا المديري يش) الحق ذا إجراءات تفت اد وك ب االعتم  وعناصر ملف طل

  . ومتابعة المقاوالت المستفيدة من مزايا مدونة االستثمارات
  

 052ـ  2012يمكن أن يستفيد من المزايا التي ينص عليھا القانون رقم :  2المادة 
اريخ  ادر بت و  31الص تثمرون  2012يولي تثمارات، المس ة االس من مدون المتض

يح عن نشاطاتھم المقيمون أو غير المقيمين في موريتانيا بشرط واحد ھو التصر
رامج في ظرف ثالث  ذه الب ال وإنجاز ھ أو برامجھم االستثمارية مع وجوب إكم

  . سنوات اعتبارا من تاريخ تسليم إفادة االستثمار) 3(
  

ادة  ة :  3الم ة مكلف ة مديري تثمارات الخاص ة االس ف بترقي از المكل م الجھ يض
ا بمر د إليھ تثمار الخاص يعھ ة االس ة اإلجراءات بالشباك الموحد ومتابع زة كاف ك

تفادة من  ا لالس ة باعتمادھ رارات المتعلق ا تتخذ الق اوالت كم المطلوبة إلنشاء المق
تثمار . مزايا مدونة  االستثمارات ات االس ة طلب وعلى ھذا األساس، تتلقى المديري

تثمار(وتدرسھا وتسلم للمستثمرين الوثائق  ادة االس راف، إف ) وصل اإليداع، االعت
  . ن المطالبة بالمزايا التي تنص عليھا مدونة االستثماراتالتي تمكنھا م

ة  تثمرين ومتابع ه وإعالم ومساعدة المس تقبال وتوجي يعھد إلى المديرية كذلك باس
  . إنجاز البرامج التي تتضمنھا إفادات االستثمار

  
ذي يحدد :   4المادة  ة في المرسوم ال يتم تحديد التنظيم الھرمي المفصل للمديري

ويمكن استكمال تنظيم . وتنظيم الجھاز المكلف بترقية القطاع الخاص صالحيات
  . وسير ھذه المديرية عن طريق مقررات
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ادة  وي :  5الم ات، تحت ة الملف ال دراس ير آج دمات وتقص يابية الخ مانا النس ض
ين عن  تثمار الخاص ممثل المديرية التي يشرف عليھا الجھاز المكلف بترقية االس

ات  تثمار وخاصة اإلدارات والھيئ ادات االس ليم إف اوالت وتس اء المق ة بإنش المعني
ارك  ة للجم ة العام رائب والمديري ة للض ة العام ة والمديري ة التجاري المحكم
ة  ة المكلف ة بالعمل والمديري ة المكلف ارات والمديري ة بالعق ة المكلف ة العام والمديري

  ).إ.ض.و.ص(بالتشغيل والصندوق الوطني للضمان االجتماعي 
  
ادة ال االعتراف :  6م ة ب ات المعني ة والھيئ ات الوزاري و القطاع ع ممثل يتمت

تثمارات،  ة االس ي مدون ا ف ا المنصوص عليھ ن المزاي تفادتھا م اوالت وباس بالمق
  . بكامل السلطات الضرورية للبت في الملفات المعروضة على المديرية

  
د 25بمقتضى المادة :  7المادة  ات من مدونة االستثمارات تودع ل ة ملف ى المديري

تثمر  ع من طرف المس ة موق إعالن حسن ني طلب إفادة االستثمارات المصحوبة ب
ق  ي الملح ق ف وذج المرف ا للنم ذكورة ). 1(وفق ات الم مل الملف ب أن تش ويج

  . توضيحات حول النظام المطلوب
  

  : يتألف ملف طلب إفادة االستثمار من :  8المادة 

ات المشروع  تصريح يحتوى على جميع المعلومات - المناسبة بشأن مكون
تھدف  تثمار والسوق المس امج االس تثمرين وبرن ف بالمس وخاصة التعري
ا  ة وفق ة المرتقب ائج االقتصادية والمالي وخطة التمويل وخطة اإلنتاج والنت

ق  وع الملح ة موض تمارة الفني ل ). 3(لالس اعدة ك ة بمس وم المديري وتق
 .حهمستثمر يرغب في ذلك من أجل إعداد تصري

دم  روريا أن يتق ك ض ون ذل دما يك تثمر عن ن المس ب م ن أن يطل ويمك
 .بدراسة حول التأثير البيئي للمشروع

المستندات التبريرية المعتمدة لدعم مقتضيات التصريح فضال عن ملف  -
 : قانوني يشمل العناصر التالية  

 
 : عندما يتعلق األمر بإنشاء 

 ر ر عب ث سينش ة حي ي للمقاول ام األساس بكة  النظ الش
 اإللكترونية أو بواسطة ملصقات عمومية،
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  ة ة كامل ع قائم ية م ة التأسيس ة العام ر الجمعي محض
ال  ي رأس الم اركتھم ف توى مش اھمين ومس بالمس

 االجتماعي، 
  ،تصريح ألغراض القيد في السجل التجاري 
  رقم تعريف ضريبي صادر عن المصالح المختصة في

 . المديرية العامة للضرائب
 

ة سبق أن تأسست، فيجب إذا كا ن األمر يتعلق بتوسيع مشروع أو بمقاول
 : توفير المستندات التالية باإلضافة للملف القانوني 

  ن ادر ع رفي ص ام المص اه النظ ة تج راءة الذم ادة بب إف
 البنك المركزي الموريتاني، 

  ن ادرة ع اه اإلدارة الضريبية ص ة تج راءة الذم ادة بب إف
  . اإلدارة العامة للضرائب

  ا أن ا وجوب إن عليھ إذا كان األمر يتعلق بمقاولة أجنبية ف
ا لألصول  ا وفق ة لتمثيلھ تكون ممثلة بمؤسسة ثابتة مؤھل
ا أن  ة كم المية الموريتاني ة اإلس ي الجمھوري ة ف القانوني

 . عليھا أن تتقدم بإفادة عدم إفالس
  اطق ام المن ب نظ دة بموج اريع المعتم بة للمش بالنس

إن  و الحرة ف ة نواذيب تثناء منطق االقتصادية الخاصة باس
ادة صادرة عن سلطة  ذلك بإف دم ك على المستثمر أن يتق
واء  ى إي ا عل ة وموافقتھ ادية الخاص ة االقتص المنطق

 . المشروع

تثمار فيما يتعلق باتفاقيات التأسيس، يشترك الجھاز ال:  9المادة  مكلف بترقية االس
  .الخاص في تحضيرھا جنبا إلى جنب مع القطاع المعني ببرنامج االستثمار

ل   تثمار وأسلوب التموي امج االس ويجب أن توضح االتفاقية قطاعات التدخل وبرن
  . وشروط التأسيس واالمتيازات وإجراءات الرقابة والمتابعة التي تنطبق عليھا

  
ام يجب أن ال تت:  10المادة  جاوز األجوبة على طلبات المستثمرين أجل عشرة أي

  . عمل اعتبارا من تاريخ تقديمھا
ادة :  11المادة  ه في الم ان الملف المشار إلي ول إذا ك  8يعتبر التصريح غير مقب
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از المكلف . غير مرفق أو ناقص ول  الملف من طرف مسؤول الجھ يبلغ عدم قب
رفض   بترقية قطاع االستثمار الخاص في اجل أقصاه أربعة أيام مع ذكر دواعي ال

  . بشكل واضح
  

ى شكل وصل :  12المادة  داع عل د اإلي داع التصريح مباشرة بع يصاغ وصل إي
ويشير ھذا الوصل إلى التصريح . اراتاستالم يوقعه مدير الشباك الموحد لالستثم

  . كمرجع وإلى الفترة القانونية لصياغة إفادة االستثمار
  

وزير :  13المادة  تثمار من طرف ال ادة االس عندما يكون الرد باإليجاب، توقع إف
داع التصريح ة إلي ام العمل العشر التالي تثمار الخاص في أي . المكلف بترقية االس

ة وتشير اإلفادة بشكل مو جز، مع الرجوع إلى تصريح اإليداع، إلى المكان وطبيع
  . العمليات واالمتيازات التي يمكن للمستثمر أن يستفيد  منھا

  
  . يمكن بموافقة الوزير التفويض بتوقيع إفادة االستثمار

  
يلتزم عمال الجھاز المكلف بترقية االستثمار الخاص بسر المھنة فيما :  14المادة 

  . المعروضة أمام المديريةيتعلق بالمشاريع 
  

ادة  اص :  15الم تثمار الخ ة االس ف بترقي از المكل ال الجھ تفيد عم ن أن يس يمك
دد  وافز يح ن ح تفيدوا م ة أن يس دى المديري ة ل ات الممثل ي اإلدارات والھيئ وممثل

  . مستواھا بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالمالية
  

المتضمن  2012يوليو  31لصادر بتاريخ ا 052ـ 2012وفقا للقانون :  16المادة 
ة  ة الجمركي تفيدوا من أحد األنظم تثمرين أن يس تثمارات، يجوز للمس مدونة االس

  : التالية 

 نظام المقاوالت الصغيرة والمتوسطة؛  -
داخل (نظام المناطق االقتصادية الخاصة  - ة في ال مراكز استقطاب التنمي

 ؛ )والمناطق الحرة
 . نظام اتفاقيات التأسيس -
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ادة  اوالت الصغيرة :  17الم ام المق دة بموجب نظ اوالت المعتم ا يخص المق فيم
ة  اوالت المرخص ذه المق تثمار ھ رامج اس ارك بب غ إدارة الجم طة، تبل والمتوس

  . بموجب مدونة االستثمارات
إبالغ إدارة  طة ب اوالت الصغيرة والمتوس زم المق ا، تل ل ضمان متابعتھ ن أج وم

ة ا ا مسك محاسبة مادي ا يجب عليھ زات مستوردة كم لجمارك بأي معدات وتجھي
  : تبرز بوضوح ما يلي 

 كميات البضائع المستوردة في المخزون،  -
  كميات البضائع والمواد األولية ، -
  كميات البضائع أو المواد النھائية المخصصة للتعويض،  -
 . كميات البضائع التي أعيد تصديرھا -

كما يجب على المقاوالت الصغيرة والمتوسطة المرخصة أن تخضع الحصائين 
اريخ  ا بت ر من كل سنة وأن  31سنويا على األقل على ان يتم احدھما وجوب دجمب

واد شبه  ارك جرد حقيقي للبضائع المستوردة والم يتم حضوريا مع وكالء الجم
  . المصنعة والمواد النھائية التي توجد بحوزة المقاولة

  
  . ويجوز أيضا لإلدارة العامة للجمارك أن تأمر بإجراء عمليات رقابة فجائية

  
م :  18المادة  انون رق ا الق اطق االقتصادية الخاصة التي أقرھ ألف المن  2012تت

اطق  2012يوليو  31الصادر بتاريخ  052ـ تثمارات من من المتضمن مدونة االس
  . شوطحرة للتصدير ومراكز استقطاب التنمية خارج نواك

  
ة :  19المادة  ة الدائم تعتبر المناطق االقتصادية الخاصة فضاءات تخضع للمراقب

ة لمكتب . إلدارة الجمارك من اجل تنفيذ أو تصنيع المواد ة الدائم وتخضع للمراقب
  . الجمارك المختص إقليميا

  
ادة  ذه :  20الم وم يتخ ادية الخاصة بموجب مرس اطق االقتص دود المن رر ح تتق

ا التي يجب أن تخضع  ائھا ومخططات بنائھ ى إنش مجلس الوزراء مع اإلشارة إل
  .لمواصفات السالمة

ادة  اء :  21الم ل فن ة داخ يش فجائي ات تفت وم بعملي ارك أن تق ن إلدارة الجم يمك
  . المنطقة
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ى ب عل ة يج مانات الالزم راض الض اطق  ألغ ي المن ة ف اوالت المقام المق
اه إدارة  ا تج ك واجباتھ ي ذل ا ف ام بم د ع تجيب لتعھ ة أن تس ادية الخاص االقتص
ة  راءات الرقاب اذير وإج د والمح ع القواع د بجمي زام بالتقي ارك وخاصة االلت الجم
وق  ى أساس الحق والتفتيش وأن تستوفي عند أول طلب جميع المبالغ المستحقة عل

  . ات أو اإلتاوات في حال عدم تنفيذ ھذه االلتزامات كليا أو جزئياوالرسوم والغرام
  

  . لھذا المرسوم) 2(يمثل نص التعھد العام في موضوع الملحق رقم
  

ادة  اوالت :  22الم ة بالمق دير الخاص تيراد والتص ات االس وطين عملي تم ت ي
   .الموجودة في المناطق االقتصادية الخاصة لدى مكتب الجمارك ذي العالقة

  
ادة  ة :  23الم ادية الخاص اطق االقتص ام المن ن نظ تفيدة م اوالت المس زم المق تل

  : بمسك محاسبة مادية تبرز بكل وضوح وبالنسبة لكل بضاعة مستوردة 
 كميات البضائع المستوردة في المخزون،  -
 كميات البضائع والمواد األولية قيد التسليم ،  -
 تخصص للتعويض، كميات البضائع أو المواد النھائية التي  -
 . كميات البضائع التي أعيد تصديرھا -

ى أن  نويين عل ل إلحصائين س ى األق اوالت أن تخضع عل كما يجب على ھذه المق
اريخ  ا بت تم حضوريا مع وكالء  31يتم احدھما وجوب ر من كل سنة وأن ي دجمب

ة  واد النھائي واد شبه المصنعة والم الجمارك جرد حقيقي للبضائع المستوردة والم
  . التي توجد بحوزة المقاولة

  
ب، في أي وقت،  ارك أن يطل ذين االحصائين، يمكن لمكتب الجم وفضال عن ھ

وم بإحصاءات أو . استعراض البضائع ألغراض التفتيش كما يمكن للمكتب أن يق
  . عمليات تدقيق أخرى في سجالت المقاولة

  
ادة  وا:  24الم تخدام الم وز اس نيع، ال يج طة التص بة ألنش ي بالنس ة إال ف د األولي

ابقا ا س م تعريفھ ي ت ة الت ا ھي، . أنشطة المقاول دء باستخدامھا كم ا ال يمكن الب كم
رخيص صريح من إدارة  ل لت د التعلي ادة تصديرھا بع ويجب كذلك أن تخضع إع

  . الجمارك
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ويقتصر جواز إعادة التصدير على كميات المواد المنتجة المستخدمة :  25المادة 
  . قاوالت التصنيع ويتم طرحھا من المجموعللتعويض من طرف م

  
ا  ة وفق راب اإلقليمي إال إذا أنجزت العملي وال يجوز خروج مواد التعويض من الت

  . للشروط التي يخضع لھا ھذا الخروج
  

اطق االقتصادية الخاصة :  26المادة  تلزم المقاوالت المعتمدة بموجب نظام المن
ارك  وكالء الجم دقيق السجالت التي يمكن ل ة وت ات الرقاب بالخضوع لجميع عملي

  . أن يقوموا بھا لدى ھذه األخيرة
  

ادة  اعة :  27الم ويض أو أي بض واد التع ة أو لم واد األولي حب للم ر أي س يعتب
ة خاصة على أنه خروج على نظام االمتيازات ويصنف أخرى في منطقة اقتصادي

  . كتھريب ويعاقب وفقا لمقتضيات مدونة الجمارك
  

ادة  ام :  28الم ن نظ تفيدة م ائع المس ع البض دة أن تبي ة المعتم ن للمقاول ال يمك
ن  بق م رخيص صريح ومس ا إال بت ازل عنھ ادية الخاصة أو تتن ة االقتص المنطق

  . إدارة الجمارك
  

ا :  29المادة  يمكن أن يؤدي عدم التقيد كليا أو جزئيا بااللتزامات التي تعھدت بھ
  . المقاولة المعتمدة إلى سحب إفادة االستثمار

  
تيراد أو  دى االس وم ل وق والرس ع الحق اء بجمي حب الوف ذا الس ى ھ يترتب عل وس
ة،  دون المساس بالغرامات والمصادرات التي تنص  التصدير، وبالتعرفة العادي

  . مدونة الجماركعليھا 
  

ادة  دى :  30الم دأ ل ة، أن يب ة المخالف ارك، بحسب فداح ام للجم دير الع يجوز للم
تثمارات،  تثمارالخاص التي تضم الشباك الموحد لالس اإلدارة العامة لترقية  االس

ادة  اة لمقتضيات الم تثمار مراع ادة االس ق أو سحب إف دابير تعلي ة  28ت ن مدون م
  . شروط ھذه التدابيراالستثمارات التي تحدد 

  
ة :  31المادة  وزارة المكلف غ المصالح المختصة في ال ة أن تبل ى المقاول يجب عل
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 )1(ملحق 
 
 

  . إعالن حسن نية للمترشح باالستفادة من أحد أنظمة مدونة االستثمارات
) االسم، اللقب، الصفة، الھدف أو التسمية االجتماعية(أن الموقع 

...................................................................................................
...............................................................................   

ون رقم في إطار القان ...................................  .اعتزم العمل في ظل نظام  
المتضمن مدونة االستثمارات ونصوص  2012يوليو  31بتاريخ  2012/052

  .تطبيقھا، وفقا لوصل إيداع التصريح رقم ـــــــــــ بتاريخ ـــــــــــ 
  : أصرح بأني تبلغت بمقتضيات مدونة االستثمارات وألتزم بالتقيد بھا وخاصة 

 

د المصادقة عليھا من أن ال أقوم بأي تغيير أو استصالح في المحالت بع  .أ 
  طرف إدارة الجمارك دون الحصول على موافقتھا مسبقا؛ 

 أن أمتنع عن استخدام تجھيزات المقاولة إال لألغراض المقررة لذلك؛   .ب 
أن أمتنع عن التنازل على سبيل اإلعارة أو التأجير أو المجان عن معدات   .ج 

 . ركوتجھيزات المقاولة المعفاة دون ترخيص مسبق من مصالح الجما
أن أمتنع عن إدخال أو سحب أية بضائع دون ترخيص مسبق من مصالح   .د 

  الجمارك وبحضور الوكيل الجمركي المكلف بھذه المھمة؛ 
أن أمتنع عن فتح الطرود المستوردة دون حضور الوكيل الجمركي   .ه 

  المكلف بھذه المھمة؛ 
  أن أمتنع عن استيراد أي مواد نھائية دون ترخيص مصالح الجمارك،   .و 
أقوم بتخزين المواد في المستودع حسب العينات من أجل تحويلھا مع  أن  .ز 

  استخدام لوحات أو إشارات مكتوبة؛
أن أمتنع عن نقل ھذه المواد خارج المنطقة االقتصادية الخاصة إلى   .ح 

  منطقة اقتصادية أخرى لمعالجتھا، دون موافقة المصالح الجمركية؛
يدا كاإلحصاءات أو تدقيق أن أتقيد بأي تفتيش تراه مصالح الجمارك مف  .ط 

  . القيود المحاسبية للمقاولة
  : أن أمسك محاسبة مادية تبرز بالنسبة لكل مادة مستوردة   .ي 

  كميات البضائع المستوردة في المخزون،  -
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 كميات البضائع والمواد األولية قيد التسليم ،  -
 كميات البضائع أو المواد النھائية المخصصة للتعويض،  -
 . كميات البضائع التي أعيد تصديرھا -

أن أمتنع عن أي عملية تصدير دون حضور وكيل الجمارك المختص   .ك 
 وتعرفه على الطرود؛ 

  أن أمتنع عن أي تصدير لبضاعة لحالھا دون ترخيص مصالح الجمارك؛  .ل 
أن أؤدي بانتظام اإلجراءات الجمركية المقررة لإلنتاج ألغراض   .م 

  التصدير؛ 
ئع سليمة ودون تغيير وفي اآلجال المقررة إلى مكتب أن أقوم بنقل البضا  .ن 

  التصدير وإلى المقاولة إذا كان األمر يتعلق باالستيراد؛ 
  أن أتقيد بإجراءات الرقابة التي تمليھا إدارة الجمارك؛   .س 
أن أعتبر جميع التجھيزات والمواد األولية والمواد شبه المصنعة على   .ع 

ي تتصرف فيھا بحرية إلستراجاع أنھا متروكة لصالح إدارة الجمارك الت
الحقوق والرسوم المترتبة عليھا في حال توقف نشاطات المقاولة دون 

غرامات، (ضبط أوضاع وارداتھا وإلسترجاع المستحقات إن وجدت 
وذلك بعد شھر من اخطار ) مالحقات وأتعاب غير مدفوعة للخزينة

  . رسمي أرسل إليھا
تشريع الجمركي في حال ارتكاب أن أخضع للعقوبات التي ينص عليھا ال  .ف 

 .مخالفات تكشفھا مصالح الجمارك
أن أزود الجھاز المكلف بترقية االستثمار الخاص الذي يخضع   .ص 

 .له الشباك الموحد لالستثمارات بجميع البيانات المطلوبة
  

  ــــــــــــــــــــ، بتاريخ ــــــــــــــــــ: في 
 

  المستثمر
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  )2(ملحق 
  

  تصريح ألغراض االستفادة من مزايا مدونة االستثمارات 

I.  النظام المطلوب : 
  

   نظام المقاوالت الصغيرة والمتوسطة 
  نظام المناطق االقتصادية الخاصة : 

  منطقة تصدير حرة 
  مركز استقطاب التنمية خارج نواكشوط 

 نظام اتفاقيات التأسيس 
 

II. تعريف المقاولة :  
 ............................................ االسم أو الھدف االجتماعي .1
 ............................................................اإلسم التجاري  .2
 .............................................................تاريخ التأسيس .3
 .......................................................رقم السجل التجاري .4
 ...................................................رقم التعريف الضريبي .5
 ................................................................ الشركة األم .6
 ................................................................فرع الشركة .7
 ...................................مسؤول التسييراسم ولقب المدير أو  .8
 ......................................................................العنوان .9

 ....................................ة اسم وعنوان مالك الشھرة التجاري .10
 ....................................................... الغرض االجتماعي .11
 ...............................................................موقع االنتاج  .12
□ شركة ذات مسؤولية محدودة □  الطبيعة القانونية  خفية االسم  .13

                □ ذو منفعة اقتصادية  تجمع□  شركة بالمضاربة
 □ أخرى □  الشراكة المحدودة 

 ................مؤقتون ............ دائمون . ..............مال عدد الع .14
 : رأس المال االجتماعي باألوقية  .15

 ...........و رأس مال أجنبي .........  ومنه رأس مال محلي
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III.  مواصفات المشروع  

 ...........................................................................االستثمار. 1
  ....................................................................قطاع النشاط. 1.1
  ................................................................طبيعة االستثمار. 2.1

    □   تحديث     □ينويع   □  توسيع   □انتقال إلى الخارج     □تأسيس 
   □إعادة تقييم    □  عصرنة    □  اكمال  
  

  اعتماد سابق . 3.1
  ....................................................................................نوعه 

  ................................................................................المراجع 
  .................................................) ..............أوقية(المبلغ المعتمد 

  ...............................................................فرص العمل المتوقعة 

o  مستوى انجاز البرنامج السابق  
o  باألوقية(استثمارات.....................................(..................... 
o  التي تم خلقھا عدد فرص العمل............................................. 

   تكاليف وتمويل المشروع. 2
  : مذكرة تلخيصية لبرنامج االستثمار مع 

  كلفة المشروع . 1.2

  ............................................تكاليف التأسيس األولية باألوقية -
  ................................ أوقية ............................  2األرض م -
  ...............................................تكاليف االستصالح باألوقية  -
  ................................................باألوقية ) أو سقايف(مباني  -
  ..................................................تجھيزات اإلنتاج باألوقية  -
  ........................................................وسائل النقل باألوقية  -
  .........................................الحاجة إلى المال العامل باألوقية  -
  .............................................................المجموع باألوقية -
  ......................................................تكاليف أخرى باألوقية  -
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  خطة التمويل  2.2

  ................................................................استثمار باألوقية  -
 ...........................................................تمويل ذاتي باألوقية  -
 ..........................................................................قروض  -

 
IV.  التشغيل 

 ............................................الفترة المقدرة لبداية التشغيل . 1
  ...............................................قائمة المنتجات والخدمات . 2
  ...............................................................طاقة اإلنتاج . 3
  ............................................................الجوانب التقنية . 4

  طبيعة اإلنتاج وأھم مراحل عملية اإلنتاج 
...................................................................................

...................................................................................
 ...................................................................................  

يشار في كل مرة إلى عدد فرص العمل التي يتم خلقھا بشكل : تنبيه 
  . دائم أو موسمي وعدد األطر والفنيين والعمال البسطاء

رقم األعمال التقديري على مدى ثالث سنوات ورقم األعمال في آخر سنة إذا . 5
  كانت المقاولة تمارس نشاطھا

V.  التأثير البيئي 
..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
................................................................................. 

  
  : ..................بتاريخ ............. حرر في 

  
  توقيع وختم المقاولة
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  )3( ملحق
  

  نموذج إفادة االستثمار 
  إفادة االستثمار في األنظمة المتميزة لمدونة االستثمارات 

  ........................................................................ :نظام  االمتياز 
  .......................................................................................رقم 

  .............................................................سنة /أ.م.ش/نظام االمتياز
  .............................................................................المقاولة اسم 

  ............................................................حقل االنتاج المرخص له 
  .................: .............................................االستثمارات المتوقعة 

  ..........................................................عدد فرص العمل المتوقعة 
  

وعلى . مدونة االستثمارات) اسم النظام(بموجب نظام ) اسمھا(تعتمد المقاولة 
  : ھذا األساس تستفيد من المزايا التالية 

1. ........................................................................................  
2. ........................................................................................  
3. ........................................................................................ 
4. ........................................................................................ 
5. ........................................................................................ 
6. ........................................................................................ 
7. ........................................................................................ 
8. ........................................................................................ 

 
بالمقابل يجب عليكم التقيد الصارم بالواجبات المنصوص عليھا في :  تنبيه

المتضمن لمدونة  2012يوليو  31الصادر بتاريخ  2012/052القانون 
االستثمارات ونصوص تطبيقه ونلفت انتباھكم إلى أن مقتضيات تصريحكم 

ويترتب على عدم . لغرض الحصول على ھذه المزايا يوجب عليكم التقيد به كليا
التقيد بھذه الواجبات اتخاذ عقوبات يمكن ان تصل إلى سحب االعتماد دون 

  . المساس بالعقوبات الجنائية القانونية األخرى
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: نواكشوط بتاريخ 

  
االستثمارات  المسؤول عن الجھاز المكلف بترقية

  الخاصة
  )لشباك  الموحد لالستثمارالمكلف با(

  

أو بتفويض (وزير الشؤون االقتصادية والتنمية 
منه األمين العام أو المسؤول عن الجھاز المكلف 

  )بترقية االستثمارات الخاصة

 
 

 :  التوزيع

  الوزير األول  -
  الوزارة الوصية على النشاط  -
 اإلدارة العامة للجمارك  -
  اإلدارة العامة للضرائب  -
  إدارة الشغل  -
  المعني  -

  
 

ون مختلف :  توصية رقيم ول ا ت ع أن يخصص لكل منھ بالنسبة لالستمارات يتوق
ام  ل نظ تقطاب (لك ز اس رة، مرك ة تصدير ح اوالت صغيرة ومتوسطة، منطق مق

  ).  التنمية في الداخل
  
  
  




