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 شرف ـ إخاء ـ عدل                الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة                               

 الجمھوریةاسة رئ

 م.ع.ت.ت.ن.ج.ر   تأشیرة: 

 

  .مدونة االستثمارات یتضمن 52/2012 قانون رقم

 

 بعد مصادقة الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ،

 الـقانون التالي: رئیس الجمھوریةیصدر 

 

 الباب األول: ترتیبات عامة
 

 : تعریفات: األوليالمادة 
 :نةیة المعاني المبیة الحالیة في المدونتالیقصد بالمصطلحات ال

لمقاولة: كل وحدة إنت�اج أو تحوی�ل و/ أو توزی�ع س�لع أو خ�دمات ذات ھ�دف ربح�ي مھم�ا ا. 1
 كان تصنیفھا القانوني تتشكل كشخصیة اعتباریة خاضعة لنظام الربح الحقیقي.

 :یمكن أن تكون المقاولة
وارد تم�ت ذات رأس مال موریتاني: إذا كانت رؤوس األموال المستثمرة تتألف م�ن م� .أ

 لموریتانیین أو أجانب. ملكاتعبئتھا في موریتانیا، ویمكن أن تكون ھذه الموارد 
ذات رأس مال أجنبي: إذا كان�ت الم�وارد المس�تعملة ق�د ُعبئ�ت ف�ي الخ�ارج م�ن ط�رف  .ب

ش��خص طبیع��ي أو اعتب��اري موریت��اني أو أجنب��ي بقص��د إنج��از مش��روع مح��دد ف��ي 
 موریتانیا.

 

ج والمملوك�ة لموریت�انیین مقیم�ین ف�ي الخ�ارج تعتب�ر رؤوس أم�وال الموارد المعبأة في الخ�ار
 أجنبیة.

 
رؤوس أم�وال موریتانی�ة  تت�ألف م�نرؤوس األم�وال  كان�تذات رأس مال مختلط: إذا  .ج

، المقاب��ل ، حس��ب نس��بة االس��تثمارجنبی��ةتس��تفید المش��اركة األو ورؤوس أم��وال أجنبی��ة.
 جنبي.من نفس امتیازات المقاوالت ذات رأس المال األ

 
 المقاولة الجدیدة: كل مقاولة أنشئت حدیثا قصد إنجاز برنامج استثماري.. 2
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على األقل م�ن الق�درة اإلنتاجی�ة أو  %40التوسع: كل برنامج استثماري تترتب علیھ زیادة .3
 على األقل. دائمة عمل جدیدة فرصة 20والجدیدة  الثابتةمن قیمة اقتناء األصول 

 
 الك.ھجودات ثابتة قابلة لإلمو سلع التجھیزات:. 4
 
 ص�نعةالمدخالت الصناعیة: مواد أولیة، لوازم، مواد أو أي منتجات أخ�رى خ�ام أو ش�بھ م. 5

 تدخل في صناعة منتج المقاولة.
 االستثمارات المباشرة:. 6
 

تعتبر استثمارات مباش�رة االس�تثمارات بقص�د تحقی�ق فائ�دة مس�تدامة ف�ي مقاول�ة تعم�ل ض�من 
 ریتاني، وذلك بھدف إعطاء المستثمر دورا مھما في إدارتھا.االقتصاد المو

 
 یمكن أن تشمل االستثمارات المباشرة:و

 بالعملة القابلة للتحویل أو بالعملة المحلیة؛ شاركاتم -
 ، سلعا غیر منقولة؛غیر مادیةمادیة ومنقوالت  -
 مالیة؛ دواتوأسندات وطنیة وأجنبیة  -
 اریة بما فیھا حقوق االمتیاز.الدیون، الرخص، اإلیجار والحقوق التج -

 

 (ب): 1تعتبر استثمارات أجنبیة بالمعنى المقصود في المادة 
العینیة في كل مقاولة بالمعنى الوارد في ھذه المدونة مقاب�ل م�نح  أو یةالمال المشاركات .أ

 سندات اجتماعیة أو أسھم؛
 إعادة استثمار األرباح التي كان یمكن تحویلھا إلى الخارج؛ .ب
 .العملة الصعبةب مشاركة مالیةمن خالل  ھاأو اقتناء أسھم فی قائمةقاوالت الشراء الم .ج

 
الحاجة لتمویل التسییر: الجزء الض�روري م�ن االس�تثمار لض�مان تموی�ل النفق�ات الجاری�ة . 7

 .قاولةللم
 
 بعك��سالمح��دودة  غی��ر ، عق��ود العم��ل ذات الم��دة الطویل��ة أوبھ��ایقص��د  مباش��رة:وظ��ائف . 8

 قتة أو الموسمیة التي تدوم أقل من سنتین.المؤ فرص العمل
 
البض�ائع  تعب�ر منھ�او المنطقة الحرة: منطقة داخل الحی�ز الجمرك�ي یح�دھا نط�اق جمرك�ي. 9

 األجنبیة دون دفع حقوق أو رسوم جمركیة.
 

الشراكة بین القطاعین العام والخاص: إطار یمكن من إشراك القطاع الخ�اص ف�ي إنج�از . 10
 ھا الدولة. ویمكن أن تتخذ ھذه الشراكة شكل:مشاریع كبیرة أعدت
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حیث یستفید المستثمر الخصوصي من تنازل فیش�ید  "البناء والتشغیل والتملیك"صیغة  •
تح�دد م�دة التن�ازل حس�ب . والمنشأة ویشغلھا ثم یعیدھا إلى الدولة بعد م�دة متف�ق علیھ�ا

 الفترة الضروریة الستعادة االستثمار.
ة االس��تثمارات ث��م تعھ��د باس��تغالل المنش��أة إل��ى متعام��ل الت��أجیر: حی��ث تتحم��ل الدول�� •

 االستغالل. نتیجةعن وذلك بصرف النظر  معلومأجر خصوصي مقابل "كراء" أو 
 التفویض: حیث تفوض الدولة لمستثمر خصوصي تقدیم خدمة عمومیة. •

 غرض: ال2المادة 
لموریتانی�ة م�ن أج�ل اإلس�تراتیجیة الش�املة للجمھوری�ة اإلس�المیة اض�من تندرج ھ�ذه المدون�ة 

 ترقیة وتنمیة القطاع الخاص وقطاع المقاوالت وتنافسیة االقتصاد الوطني.
 

وترم��ي، ف��ي ھ��ذا اإلط��ار، إل��ى تش��جیع االس��تثمارات المباش��رة م��ن رؤوس األم��وال الوطنی��ة 
 واألجنبیة وتأمینھا وتسھیل اإلجراءات اإلداریة المرتبطة بھا.

 : مجاالت التطبیق3المادة 
 

وف�ق الق�انون ف�ي الجمھوری�ة  تمعل�ى جمی�ع االس�تثمارات الت�ي ت�الحالی�ة المدون�ة كام أحتطبق 
 یة:تالاإلسالمیة الموریتانیة باستثناء القطاعات ال

 شراء السلع لبیعھا على حالھا في السوق المحلي؛ نشاطات •
ل��نظم المص��رفیة بم��ا فیھ��ا تل��ك ف��ي مج��ال اق��انون المعم��ول ب��ھ خاض��عة للال نش��اطاتال •

 ؛باإلیجار المالي المتعلقة
 ؛التأمینالتأمین وإعادة  مجال لقوانین المعمول بھا فيخاضعة لال نشاطاتال •
 المعادن والمحروقات.  مجال تشریعات المعمول بھا فيخاضعة للال نشاطاتال •

 
 

 الباب الثاني: ضمانات وحقوق وحریات المقاولة
 
 

 : ضمانات وحمایة الملكیة4المادة 
 

مانة ض��د ك��ل إج��راء للت��أمیم أو ن��زع الملكی��ة أو التس��خیر عل��ى كاف��ة عل��ى ض�� قاول��ةتت��وفر الم
  .التراب الوطني

 

 ضمان استقرار الشروط :5المادة 
 

 لم��دةوالجمركی��ة الممنوح��ة  والجب��ائيتقرار الش��روط القانونی��ة اس�� ق��اوالتتض��من الدول��ة للم
 ابتداء من تاریخ منح إفادة االستثمار. ة) سن20( عشرین

 
خ�الل  مالئم في الشروط الجبائیة أو الجمركیة ریتغی أيالمستثمر تلقائیا من  ، یستفیدومع ذلك

 .فترة صالحیة االعتماد
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 العمالت الصعبة توفر: ضمان 6المادة 
 

ف�ي موریتانی�ا.  ح�دودغی�ر م ق�اوالتالحصول عل�ى العم�الت الص�عبة الض�روریة ألنش�طة الم
حتیاجاتھ��ا م��ن العمل��ة الص��عبة ا یتعل��ق بافیم��أي تقیی��د  یطالھ��ان ال ، یض��من للمقاول��ة أوبالت��الي

 وخاصة من أجل: 
 ؛والجاریةالقیام بعملیات الدفع العادیة  •
تموی��ل لوازمھ��ا وخ��دماتھا المختلف��ة، خاص��ة تل��ك المنف��ذة م��ع أش��خاص طبیعی��ین أو  •

 اعتباریین خارج موریتانیا.
ین، س�تبقى ت�الیتلا 8و 7التحویالت، موض�ع الم�ادتین عملیات المتعلقة بالتسدیدات  ھذهغیر أن 

خاضعة لتقدیم المبررات المطلوبة في قوانین الصرف المعمول بھا في الجمھوری�ة اإلس�المیة 
 الموریتانیة.

 
 

 : ضمان تحویالت رؤوس األموال7المادة 
 

القیام دون تأخیر، بعد دفع الحقوق والرسوم الموریتانیة، بتحوی�ل ك�ل  حریة قاوالتتضمن للم
أو عناص�ر األص�ول اصلة من استغاللھا أو من كل تن�ازل ع�ن بع�ض المداخیل والعائدات الح

 بالنسبة للحصة العائدة للمستثمرین األجانب طبقا للنصوص المعمول بھا.، وذلك من تصفیتھا
 

واألش��خاص الطبیعی��ین أو  ش��ركاءتنس��حب نف��س الض��مانة عل��ى المس��تثمرین والمق��اولین أو ال
الموریت��انیین المقیم��ین ف��ي الخ��ارج، خاص��ة فیم��ا االعتب��اریین، م��ن غی��ر الموریت��انیین أو م��ن 

 مش��اركاتھمواس��ترجاع  ش��ركاءیتعل��ق بحصص��ھم م��ن األرب��اح وم��ن عائ��دات بی��ع حق��وقھم ك
 بعد التصفیة. فائضالعینیة وحقوقھم في تقاسم ال

 
 

 : ضمان تحویل األجور8المادة 
 

راض غ�یعم�ل حص�ریا ألقاول�ة لكل عضو من عم�ال مالصرف المعمول بھا  تضمن نصوص
ف�ي وعمل�ھ ھ ت�قامإشرعیة  عند الحاجةأن یبرر  علىالستثمار، منحدر من دولة أخرى وقادر ا

الجزئي لراتبھ بعد تسدید الحقوق والرسوم، مھم�ا  بالتحویل الكلي أو   موریتانیا، حریة القیام 
 كانت طبیعتھ القانونیة أو مبلغھ بالعملة المحلیة أو بالعملة الصعبة.

 

 النفاذ إلى المواد األولیةضمان  :9المادة 
 

 ال��وطني حری��ة النف��اذ إل��ى الم��واد األولی��ة الخ��ام أو ش��بھ المص��نعة المنتج��ة عل��ى كاف��ة الت��راب
 .لم��واد األولی��ةا مض��مونة م��ع مراع��اة الترتیب��ات التش��ریعیة أو التنظیمی��ة المتعلق��ة باس��تغالل

 لیھا القانون.عملیات التواطؤ والممارسات المخلة بلعبة المنافسة ویعاقب ع منعوت
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 : المساواة في المعاملة10المادة 
 

یین أو االعتباریین المقص�ودین ف�ي الم�ادة األول�ى م�ن ھ�ذه المدون�ة أن یعیحق لألشخاص الطب
یكتسبوا، في إطار القوانین المعمول بھا، ك�ل الحق�وق مھم�ا كان�ت طبیعتھ�ا ف�ي مج�ال الملكی�ة 

 الصفقات العمومیة.والتنازالت والترخیص اإلداري وأن یشاركوا في 
 

وأی��ا كان��ت جنس��یاتھم، یتلق��ى األش��خاص الطبیعی��ون أو االعتب��اریون المقص��ود ون ف��ي الم��ادة 
المتعل�ق بأنظم�ة االمتی�از، نف�س المعامل�ة  3الب�اب  أحك�اماألولى من ھذه المدونة، م�ع مراع�اة 

بممارس��ة ب��النظر إل��ى الحق��وق وااللتزام��ات المترتب��ة عل��ى التش��ریع الموریت��اني والمتعلق��ة 
 األنشطة المشمولة في ھذا القانون.

 

، یتلقى األشخاص الطبیعیون أو االعتب�اریون األجان�ب معامل�ة مماثل�ة لتل�ك الت�ي بھذه الصفةو
الموریت�انیون م�ع مراع�اة المعامل�ة بالمث�ل ودون  الطبیعی�ون واالعتب�اریونیتلقاھا األش�خاص 

المعاھ�دات  أحك�امجانب أو قد تنجم ع�ن األ رعایاالمساس باإلجراءات التي قد تعني مجموع ال
 واالتفاقیات التي انضمت لھا موریتانیا.

 
 قاولة: حقوق وحریة الم11المادة 

 
بحری�ة اقتص�ادیة وتنافس�یة  قاول�ة، تتمتع الم28مع مراعاة التزاماتھا كما ھي واردة في المادة 

 في:المعمول بھ، ، مع مراعاة النظام العقاري فلھا الحریة على الخصوص تامة وكاملة.
ت العقاری��ة متلك��االض��روریة لنش��اطھا كالم والحق��وق واالمتی��ازاتك��ل الس��لع  اقتن��اء •

 ؛والمنقولة وغیر المنقولة والتجاریة والصناعیة أو الغابویة
 أموالھا المكتسبة؛ا وھحقوق التصرف في •
 ؛ألي منظمة مھنیة تختارھا االنضمام •
 ؛الماليوري والقانوني واالجتماعي ار طرق تسییرھا الفني والصناعي والتجایختا •
 ار موردیھا ومقدمي خدماتھا وكذا شركائھا؛یختا •
 ؛في مناقصات الصفقات العمومیة على كافة التراب الوطني المشاركة •
 أحك�اماكتتاب عمال إدارتھا ف�ي ح�دود حریة ار سیاسة تسییر مصادرھا البشریة ویختا •

 المدونة الحالیة.
 
 جانباأل عمالال: استخدام 12المادة 

 
طبق�ا  من عمال التأطیر %10تشغیل وكالء أجانب في مناصب مھمة لغایة  قاوالتالمبإمكان 

 لتشریع الشغل المعمول بھ.
 

م��ن اإلدارة المختص��ة، عل��ى إذن ورخص��ة  ،یتوق��ف اكتت��اب ال��وكالء األجان��ب عل��ى الحص��ول
 .عنیةلوظائف المغل اشعمل تسلم في حالة ما إذا لم تكن الكفاءات الوطنیة المماثلة متاحة ل

 یلي: من ما للمدونة الحالیةطبقا  قاوالتیستفید الوكالء األجانب العاملون للمو
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 الجمركی�ةمن كافة الحقوق  اةوسیارة سیاحیة لكل أسرة معفاستیراد األمتعة الشخصیة  -
علم��ا ب��أن ك��ل بی��ع أو  المؤق��ت االس��تثنائينظ��ام ال��دخول  حس��ب والض��رائب والرس��وم

 ھذه المقتنیات یشترط فیھ الحص�ول عل�ى إذن مس�بق م�ن الجم�ارك. نتخل عتنازل أو 
الحق��وق والرس��وم الت��ي یتع��ین تس��دیدھا ف��ي حال��ة التن��ازل ع��ن ھ��ذه الممتلك��ات وتح��دد 

طبق�ا للق�وانین الجمركی�ة المعم�ول بھ�ا  ،آخ�ر إعفاءلشخص مقیم غیر مستفید من نظام 
 في ھذا التاریخ.

مبل�غ م�ن ال %20على الروات�ب أو األج�ور عن�د  تحدید سقف القاعدة الضریبیة للجبایة -
المتعلق��ة بض��ریبة األج��ور. وال ت��دخل  وف��ق نف��س الش��روط س��تقطاعاتاال وت��تم .الخ��ام

 بإمك�اناألجور التي خضعت للضریبة ھكذا في الوع�اء الع�ام للض�ریبة عل�ى ال�دخل. و
 .الوكیل اختیار نظام جبایة القانون العام وال یمكن الرجوع في ھذا االختیار

لنظ��ام للض��مان االجتم��اعي غی��ر نظ��ام الص��ندوق  االنتس��اباألجان��ب راء بإمك��ان األج�� -
ال یط��البون ب��دفع أی��ة مش��اركة ف��ي  ،وف��ي ھ��ذه الحال��ة .ال��وطني للض��مان االجتم��اعي

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
 

 الباب الثالث: في أنظمة االمتیاز
 

ق�اوالت ب�المعنى ال�وارد ف�ي ھ�ذه المدون�ة، الم یمكن أن تستفید من أنظمة االمتیاز،: 13المادة 
المن�اطق االقتص�ادیة " أو الموجودة داخ�ل " والمتوسطة "نظام المقاوالت الصغیرة المؤھلة لـ

 وما یلیھا من الباب الحالي. 16الخاصة" المستجیبة للمعاییر المحددة في المادة 
 

 : األھداف ذات األولویة14المادة 
 

 في أنظمة االمتیاز ھي: األھداف ذات األولویة 
 

 ؛تشجیع إنشاء مقاوالت جدیدة .أ
 ؛العمل فرصخلق المزید من  .ب
 ؛في الوالیات الداخلیة قاوالتتشجیع إقامة الم .ج
 ؛نقل التكنولوجیا شجیعت .د

 ة.قائمال قاوالتتطویر االبتكار والتنافسیة لدى الم ھـ.
 

 : إنشاء منطقة اقتصادیة خاصة15المادة 
 

خ��ارج اقتص��ادیة خاص��ة (منطق��ة ح��رة للتص��دیر أو قط��ب تنمی��ة  یتخ��ذ ق��رار إنش��اء منطق��ة
بناء على اقتراح مشترك من الوزیر المكلف بالشؤون  الوزراء) بمرسوم في مجلس نواكشوط

االقتصادیة وال�وزیر المكل�ف بالمالی�ة وال�وزیر المكل�ف باالستص�الح التراب�ي والھیئ�ة المكلف�ة 
ولھذا الغرض، یعتم�د مجل�س ال�وزراء عل�ى  صایة.بترقیة االستثمار وكذا الوزیر المكلف بالو

 .ىدراسة جدو
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وتس���میتھا وموض���وع األنش���طة  مس���تھدفةح���دود ك���ل منطق���ة بوج���ھ خ���اص یب���ین المرس���وم 
 .قیام المنطقة المعنیةاالقتصادیة المقصودة بالتشجیع والھیئة المكلفة بتسییرھا ومدة 

 
1-IIIنظام المقاوالت الصغیرة والمتوسطة : 

 

 عتبة األھلیة :16المادة 
 

ملی��ون أوقی��ة وی��دخل ف��ي حق��ل  200و  50ینطب��ق ھ��ذا النظ��ام عل��ى ك��ل اس��تثمار یت��راوح ب��ین 
یقل عن  تخلق ماال لتيواالخاضعة لنظام الربح الحقیقي  قاوالتتطبیق ھذه المدونة لصالح الم

 .وظائف مباشرة) 10عشر (
 

 ھذه العتبات بمرسوم عند الحاجة. عدیلیمكن ت
 

 حوافزوال ایالمز: ا17المادة 
 

الخاضعة لنظام المقاوالت الصغیرة والمتوسطة طیلة ممارس�ة أنش�طتھا م�ن  قاوالتالمتستفید 
 یة:تالال مزایاال
 

 :) سنوات3المحددة بثالث ( سیسأتلا ةرخالل فت
 

من الحق�وق الجبائی�ة ل�دى االس�تیراد باس�تثناء أي ض�رائب أو رس�وم قابل�ة  %3.5دفع  -
لمعتم��دة ض��من قائم��ة مع��دات التجھی��ز اركی��ة وذل��ك بالنس��بة للل��دفع عن��د الح��دود الجم

  المالیة.وزیر بموجب مقرر یحددھا 
االس�تثمار األول أو توس�عة  ق�روض عوائ�داإلعفاء من ض�ریبة العملی�ات المالی�ة عل�ى  -

والمؤسسات المالیة في إطار اتفاقیات التموی�ل عل�ى  البنوكمع المتعاقد علیھا األنشطة 
 لطویل.المدیین القصیر وا

 
 :خالل فترة االستغالل

من الحق�وق الجبائی�ة ل�دى االس�تیراد باس�تثناء أي ض�رائب أو رس�وم قابل�ة  %3.5دفع  -
ات التجھی��ز المعتم��دة ض��من قائم��ة لل��دفع عن��د الح��دود الجمركی��ة وذل��ك بالنس��بة لمع��د

 المالیة بموجب مقرر؛ یحددھا وزیر
 الجمركیة خالل فترة االعتماد؛ ینة في التعریفةبتخضع المدخالت الصناعیة للنسب الم -
 رح��لوت للض��رائب. الق��انون الع��امالمح��ددة ف��ي نس��بة حس��ب الض��ریبة األرب��اح  تجب��ى -

فت�رة العج�ز تبع�ا  ف�يالك�ات االھ ؤجلالخمس الموالیة وت سنوات المالیةالخسارة إلى ال
 من القانون العام للضرائب. 4ج 10للشروط الواردة في المادة 

 
2-IIIصادیة الخاصة: المناطق االقت 
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 مناطق التصدیر الحرة 1.2.3
 

 : البنیة التحتیة األساسیة18المادة 
 

بص�فة منف�ردة أساسیة نیة تحتیة إنجاز بالخاصة ب قاوالتالم قومأن ت ،یمكن باالتفاق مع الدولة
 أو في إطار شراكة بین القطاعین العام والخاص.

 
مش��ترك ب��ین بق��رار  ددتح��إیج��ار  نس��بةلق��اء التص��دیر الح��ر  ق��اوالتلم متی��ازاتتخص��ص اال

بالمالیة بناء على اقتراح من السلطة المكلف�ة بتس�ییر المنطق�ة  المكلف زیرالوصي والویر الوز
 الحرة.

 
تخضع المناطق الحرة إللزامیة المراقبة الدائمة م�ن مص�الح الجم�ارك حس�ب إج�راءات تح�دد 

 بمرسوم.
 

 الضریبیة ایا: المز19المادة 
 

وظیف�ة مباش��رة  50ملی�ون أوقی��ة م�ع خل�ق  500المس�تثمرة لم��ا ال یق�ل ع�ن  ق�اوالتتس�تفید الم
م�ن اإلعف�اء مم�ا  ،%80على األقل في المناطق الحرة والتي تثبت قدرة للتص�دیر ال تق�ل ع�ن 

 یلي:
كل ضریبة یتعلق وعاؤھ�ا بمص�اریف العم�ال بم�ا ف�ي ذل�ك المبل�غ اإلجم�الي للمكاف�آت  •

كانت بم�ا فیھ�ا االمتی�ازات العینی�ة الت�ي ت�دفعھا  ، واإلعانات مھماوالرواتب والعالوات
  ؛أرباب العمل ات التي یتحملھاأو تتحملھا باستثناء المشارك قاوالتالم

عل��ى األم��الك المش��یدة والض��ریبة العقاری��ة عل��ى  والض��ریبة العقاری��ة ض��ریبة المھن��ة •
وتح��ل مح��ل ھ��ذا اإلعف��اء ض��ریبة بلدی��ة  .األم��الك غی��ر المش��یدة وض��ریبة الت��راخیص
 .ملیون أوقیة 5وحیدة ال یمكن أن یزید مبلغھا السنوي على 

 
نس�بة حس�ب الح�رة لجبای�ة الض�ریبة عل�ى األرب�اح الموجودة في المن�اطق ال قاوالتتخضع الم

. الخم�س الموالی�ة س�نوات المالی�ةالخس�ارة إل�ى ال ترح�لو للض�رائب. القانون العامالمحددة في 
م�ن الق�انون  4-، ج10لم�ادة ف�ي اروط ال�واردة فت�رة العج�ز حس�ب الش�الكات في ھاإلوتؤجل 

 العام للضرائب.
 

 الجمركیة ایا: المز20المادة 
 

 الموجودة في المناطق الحرة من:  قاوالتتستفید الم
التجھی�ز والل�وازم  مع�داتاإلعفاء الكامل من الحقوق والرسوم الجمركیة عن�د اس�تیراد  •

مق��رر م��ن بالمعتم��دة ة الس��لع والس��یارات الض��روریة المخصص��ة لإلنت��اج (تح��دد قائم��
 وزیر المالیة).

 اإلعفاء من الحقوق والرسوم الجمركیة عند التصدیر. •
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وی�تم ة. ی�تخضع المنتجات المصنعة الموجھ�ة للس�وق ال�داخلي ل�دفع الحق�وق والرس�وم الجمرك
 طبقا للنظم الجمركیة المعمول بھا.  مسطرةال هھذ تفعیل

 
 خارج نواكشوطأقطاب التنمیة  2.2.3

 
 األھلیة :21المادة 

 
دعم�ا لسیاس�ة  ، وذل�ككش�وطنوا خ�ارج ق�اوالتالم نشاءیرمي ھذا النظام الخاص إلى تشجیع إ
 .الحكومة في مجال االستصالح الترابي

المحددة بالقانون الت�وجیھي  اإلستراتیجیةفي الحسبان  یأخذ نظام األھلیة فإن، اإلطاروفي ھذا 
 حول االستصالح الترابي.

الخاص��ة  می�زاتال س��تفید م�نأن ت قط�ب تنم��وي خ�ارج نواكش�وطف�ي  عم��لت اول�ةقیمك�ن لك�ل م
 بالشروط التالیة: وذلك الممنوحة في إطار المدونة الحالیة 

أخ�رى مش�مولة  نش�اطات ةصناعیة أو زراعیة أو لتحویل المنتجات أو أی قاولةم نشاءإ •
 ؛في المدونة الحالیة

 عتم�دةة بالنس�بة ألنش�طة إنت�اج الس�لع المملی�ون أوقی� 50 ع�نمبلغ االس�تثمار  أن ال یقل •
 ؛وظائف مباشرة 10 وال یقل عدد فرص العمل عن

یجب أن یسمح االستثمار المبرمج بخلق نشاط جدید وأن ال  ،الجدیدةقاوالت بالنسبة للم •
یك��ون ناجم��ا ع��ن تع��دیل أو تع��دیالت قانونی��ة مختلف��ة لوح��دة س��بق اس��تغاللھا ألص��ول 

 طلب االعتماد. موضع البرنامجإطار في تم اقتناؤھا خاصة في النشاط المستھدف و
 
 تأسیسالالممنوحة أثناء فترة  والحوافز ایاالمز :(جدیدة) 22المادة 

 
 ) سنوات3خالل فترة التأسیس المحددة بثالث (

 
أي ض��رائب أو رس��وم قابل��ة االس��تیراد باس��تثناء  ىم��ن الحق��وق الجبائی��ة ل��د % 0دف��ع  -

وذل��ك بالنس��بة لمع��دات التجھی��ز المعتم��دة ض��من قائم��ة لل��دفع عن��د الح��دود الجمركی��ة 
 .یحددھا وزیر المالیة بموجب مقرر

 
 مرحلة االستغاللخالل 

 
 المزایا الجمركیة والجبائیة -أ
 

 الممنوحة كما یلي:  مزایاتتوزع ال
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 الجمركیة: ایاالمز -1
م��ن الحق��وق الجبائی��ة ل��دى االس��تیراد باس��تثناء أي ض��رائب أو رس��وم قابل��ة  % 0دف��ع  -

دات التجھی��ز المعتم��دة ض��من قائم��ة لل��دفع عن��د الح��دود الجمركی��ة وذل��ك بالنس��بة لمع��
 بموجب مقرر؛ یحددھا وزیر المالیة

 تطبق ھذه المزایا أیضا على قطع الغیار الخاصة بھذه المعدات؛ -
 .تخضع المدخالت الصناعیة للنسب المبینة في التعریفة الجمركیة خالل فترة االعتماد -

 
 یة:الجبائ یاالمزا -2

 
 10 خل��ق القائم��ة إذا ك��ان التوس��یع ی��ؤدي إل��ى ق��اوالتالجدی��دة وتوس��یع الم ق��اوالتالم تس��تفید
م��ن إعف��اء كام��ل م��ن الض��ریبة عل��ى ال��ربح الص��ناعي  عل��ى األق��ل عم��ل إض��افیة دائم��ة ف��رص

 .األولى ثمانیةوالتجاري في حدود السنوات ال
 
 

 لى األرض: إ نفاذال .ب
 
مراع��اة للنص��وص األراض��ي الض��روریة عل��ى ھل��ة المؤ ق��اوالتالمس��ھل الدول��ة حص��ول ت

 التالیة: صیغحسب الالعقاریة المعمول بھا و
مؤق�ت م�ن التن�ازل الاالتفاق المتبادل بین المستثمر ومالك األرض في صیغة إیجار أو  •

  ؛الدولة لمدة محددة قابلة للتجدید أو إلى نھایة المشروع
أنش�طة  حص�ول المال�ك عل�ى اس�تفادة م�نمقاب�ل االتفاق المتبادل بین المستثمر والمالك  •

 وعائدات االستثمار. 
 

III-3  : أسیسالتاتفاقیات 
 

 حقل تطبیق االتفاقیات وعتبات األھلیة :(جدیدة) 32المادة 
 

 التالیة:في المجاالت  تأسیسیمكن أن تكون االستثمارات الھامة موضوع اتفاقیات 
 النشاط الزراعي باستثناء اقتناء األراضي؛ -
 نیع منتجات منشأھا من تنمیة المواشي؛تص -
 ؛، باستثناء دقیق السمكصناعات منتجات الصید على الیابسة -
 ؛والشاطئي نشاط تطویر الصید التقلیدي -
 ؛وحدات صناعیة ومعملیة -
 ؛والشمسالتي مصدرھا الریاح  انتاج الطاقات المتجددة -
 ؛الفندقة والسیاحة -
 الموانئ؛و الطرق منشآت -
 ة؛لصحا -
 .الصحي والصرف المائیة التحتیة البنى -
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 النشاط كاآلتي:في ھذه الحاالت تحدد العتبات الدنیا العتماد 

 وظائف غیر مباشرة وظائف مباشرة االستثمار قطاع النشاط
 000 1 100 ملیون أوقیة جدیدة  500 الزراعة

 200 50 ملیون أوقیة جدیدة  100 تصنیع منتجات المواشي
ج���ات الص���ید الص���ناعي تص���نیع منت

 000 2 500 ملیون أوقیة جدیدة 500 على الیابسة، باستثناء دقیق السمك

 500 100 ملیون أوقیة جدیدة 200 الصید التقلیدي والشاطئي
 200 50 ملیون أوقیة جدیدة 200 وحدات صناعیة ومعملیة

إنت������اج الطاق������ات المتج������ددة الت������ي 
 50 20 دیدةملیون أوقیة ج 200 مصدرھا الریاح والشمس

 50 20 ملیون أوقیة جدیدة 50 الفندقة والسیاحة
 000 1  100 ملیون أوقیة جدیدة 500 منشآت الطرق والموانئ

 200 50 ملیون أوقیة جدیدة 100 الصحة
 والص��رف المائی��ة التحتی��ة البن��ى

 200 50 ملیون أوقیة جدیدة 100 الصحي

 
 واالمتیازات: شروط التأسیس 24المادة 
روط اإلقامة والمزایا الخاصة الممنوحة في إطار اتفاقیة یتم التفاوض علیھا مع تحدد ش

 .ووزارة المالیة بالتشاور مع وزارة الشؤون االقتصادیة والتنمیة ختصةالقطاعات الم
 سنة. 20 تبرم اتفاقیات التأسیس لمدة

 ال یمكن اإلعفاء من الضرائب والرسوم التالیة:
 ضریبة القیمة المضافة؛ -
 ؛والرواتبریبة على األجور الض -
 الضریبة على األرباح الصناعیة والتجاریة؛ -
 ضریبة المھنة.الرسوم البلدیة المحصورة في  -

ومع ذلك، تستفید االستثمارات المنجزة خارج نواكشوط من اإلعفاء من الضریبة عل�ى ال�ربح 
 .أعاله 22الصناعي والتجاري المنصوص علیھا في المادة 

  
 بمرسوم یتخذه مجلس الوزراء. ااالتفاقیة اعتمادھ یتطلب تنفیذ ھذه

 
 الباب الرابع: إجراءات التطبیق

 

 
 طلب إفادة االستثمار : ملف25المادة 

ھ�ذا الق�انون أن ی�ودع مل�ف طل�ب إف�ادة  أحك�امیجب على كل مستثمر راغب في االستفادة من 
 ".موحداستثمار لدى "الشباك ال
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 عن��د التثب��ت،الش��روط القانونی��ة لالس��تثمار و تیفاءاس�� نإل��ى التحق��ق م�� مس��طرةال هرم��ي ھ��ذت
م��نح إف��ادة ، ی��تم حال��ةھ��ذه الالخاص��ة المق��ررة. وف��ي  مزای��اال ن اس��تیفاء ش��روطم��، االقتض��اء

 االستثمار. 
 

المس��تفیدون  مف��یھ نبم�� ینیج��ب إلزام��ا أن یش��تمل ھ��ذا المل��ف عل��ى معلوم��ات ح��ول المس��تثمر
خاص�ة طبیعت�ھ، ومعلوم�ات ح�ول البرن�امج، الحقیقیون ومصدر رؤوس األم�وال المس�تثمرة و

 .میزةمبلغھ، وكذا كل معلومة أخرى ضروریة لتسلیم اإلفادة ومنح ال
 

 ةجبائی براءاتفضال عن ذلك إیداع  قاولةیجب على الم ،والتحدیث والتجدید في حالة التوسیع
 .يالموریتان البنك المركزي صادرة عنمع النظام المصرفي  ستقامةوإفادة ا ةوجمركی

 
طل�ب اإلف�ادة واإلش�عار سیحدد مرسوم تطبیق القانون الحالي مكون�ات المل�ف وك�ذا إج�راءات 

المتقدمة للحصول على وضع مقاولة صغیرة أو متوسطة أو التي یتع�ین أن  لمقاوالتبالنسبة ل
 القائمة في المناطق االقتصادیة الخاصة. قاوالتالمقررة لصالح الم مزایاتستفید من ال

 
یح�دد نم�وذج ك�ل طل�ب اإلج�راءات المتعلق�ة بالبن�اء أو  ،ت الخاصة بالمناطق الح�رةفي الحاال

وتح��دد الش��روط الت��ي ت��تم فیھ��ا ممارس��ة الرقاب��ة الجمركی��ة م��ن ط��رف الس��لطات  .االستص��الح
 االفتتاح.  أوقاتالجمركیة التي تحدد طرق النفاذ و

 االستثمار إفادةتسلیم والملف : دراسة 62المادة 
 

أی�ام  10في أجل ال یتج�اوز  بجواب مكتوبالمستثمر  تزویدلب إفادة االستثمار وتتم دراسة ط
الخ�اص باالس�تثمارات، موض�وع  الموح�د عمل اعتبارا م�ن ت�اریخ إی�داع الطل�ب ل�دى الش�باك
ت��أخیر دراس��ة المل��ف یس��تفید  ي). ولتف��ادالم��ادة التالی��ة (یعتب��ر وص��ل االس��تالم دلی��ل إثب��ات

 یة.حسن الن فتراضالمستثمر من ا
 

 ،وفي ھذه الحالة .یعتبر مقبوالاالستثمار  إفادةفإن طلب  ،وإذا لم یصدر أي رد في نھایة المدة
المختص�ة تك�ون الس�لطة وحینئ�ذ  یقوم وصل إیداع الطلب مقام اإلثب�ات ویح�ل مح�ل االعتم�اد.

 ستثمار لتسویة الوضعیة. الملزمة بتسلیم إفادة ا
 

ومؤرخ��ة وموقع��ة م��ن ط��رف المس��تفید وتحم��ل اس��م یج��ب أن تك��ون إف��ادة االس��تثمار مكتوب��ة 
أو طبیع��ة المنطق��ة  ةالس��لطة المختص��ة م��ع بی��ان النظ��ام المعن��ي (مقاول��ة ص��غیرة ومتوس��ط

یج�ب أن تب�ین مقتض�یاتھا كامل�ة ومح�ددة وتش�یر عل�ى الخص�وص كم�ا  االقتصادیة الخاص�ة).
 الخاصة الممنوحة. زایاإلى الم

 
الممنوح���ة خ���الل فت���رة  مزای���اتعل���ق بالبن���د یعل���ى یك���ون اإلش���عار الممن���وح وحی���دا ویش���تمل 

 االستغالل.
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یجب أن یكون رفض منح إفادة االستثمار مكتوبا ومسببا ویب�ین بوض�وح ع�دم مطابق�ة الطل�ب 
الخاص�ة الممنوح�ة ف�ي إط�ار ھ�ذه  می�زاتللشروط الالزمة لألھلیة م�ن أج�ل الحص�ول عل�ى ال

 المدونة.
 

 الستثماراتموحد ل: الشباك ال27المادة 
 

وھ�و مزای�ا المق�ررة. لالستثمارات اإلجراءات المطلوبة لالستفادة من ال موحدیمركز الشباك ال
یتلق��ى طلب��ات فھ��و ، وبھ��ذه الص��فة. المس��تثمرینمس��اعدة وإع��الم وتوجی��ھ ومكل��ف باس��تقبال 

مزای��ا االس��تفادة م��ن التمك��نھم م��ن  ت��يال اتالمس��تثمرین ویدرس��ھا ویس��لم الوث��ائق أو المس��تند
 . المذكورة

فیما یتعلق بمحتوى  يسر المھنحفظ اللالستثمارات بموحد یُلزم الوكالء العاملون في الشباك ال
 دراستھا.یقومون بالمشاریع أو الملفات التي 

 
 تحت سلطة الھیئة المكلفة بترقیة االستثمار.الموحد الشباك  وضعی
 
 

 إفادة االستثمار من مستفید: التزامات المستثمر ال82المادة 
 

عل��ى امت��داد الت��راب ال��وطني  االلت��زام، ل��ى ك��ل مس��تثمر یس��تفید م��ن إف��ادة اس��تثماریج��ب ع
 احترام القوانین المعمول بھا وخاصة االلتزامات التالیة:ب ،الموریتاني

ض�رائب عل�ى الش�ركات وك�ذا بالااللتزام بالنظم الجبائیة والجمركیة بما فیھا التصریح  •
 ضابطة لتسییر المقاوالت؛النصوص األخرى ال

ي اعتم���د ت���اریخ انط���الق النش���اط ال���ذبالس���تثمارات موح���د لالتص���ریح ل���دى الش���باك ال •
 ؛لالستثمارات المنجزةحصیلة مجملة برنامجھ من أجلھ وإیداع 

 ؛تمكین اإلدارة المختصة من القیام برقابة مطابقة النشاط •
 ؛الستثمارات في نھایة كل سنة بمستوى إنجاز المشروعموحد لإعالم الشباك ال •
نسخة من المعلومات ذات الطابع اإلحصائي الت�ي بالستثمارات موحد لالشباك ال ةموافا •

 ؛یجب قانونا على كل مؤسسة أن توجھھا إلى المصالح اإلحصائیة الوطنیة
 ؛طبقا للمخطط المحاسبي الموریتاني المعمول بھ قاولةمسك محاسبة الم •
ك�ل تغیی�ر تص�ریح مس�بقا ب، عل�ى أن ی�تم المراعاة برامج االستثمار واألنشطة المعتمدة •

 ؛جوھري لھذه البرامج لدى الھیئة المكلفة بمنح االعتماد
االلت��زام بمع��اییر الج��ودة الوطنی��ة والدولی��ة المطبق��ة عل��ى الس��لع والخ��دمات موض��وع  •

 ؛النشاط
 ؛االلتزام بالتشریع البیئي واالجتماعي المطبق على النشاط •
موح�����د المالی�����ة، الش�����باك ال تس�����لیم الس�����لطات المختص�����ة (الوص�����ایة الفنی�����ة، وزارة •

  سنة مالیة؛المالیة في نھایة كل  كشوفالستثمارات) الل
 ھذه المدونة. أحكاممنح األولویة في التشغیل للمواطنین الموریتانیین حسب  •
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 : شروط سحب إفادة االستثمار92المادة 
 

 یمكن أن یتقرر السحب في الحالتین التالیتین:
ل��ذي عل��ى أساس��ھ ت��م قب��ول المس��تثمر ض��من المدون��ة أن تص��ریح حس��ن النی��ة ا تب��ینإذا  -

الحالیة كان مغشوشا خاصة فیما یتعلق بمصادر رؤوس األموال، فإن إف�ادة االس�تثمار 
 ؛تسحب مباشرة

خاصة على مس�توى بالتزاماتھا االستثمار المستفیدة من إفادة  قاولةالمإخالل إذا لوحظ  -
التدابیر الضروریة لوض�ع  التخاذا ذارإنیوجھ لھا الموحد فإن الشباك  ،خطة إنجازاتھا

یوم�ا  90ف�ي أج�ل  م�ا یل�زمع�دم القی�ام ب حالةفي و تقصیرھا.حد للوضعیة الناجمة عن 
تحقی��ق تبل��غ إج��راء بع��د  ،یق��رر الموح��د ف��إن الش��باك ،اإلن��ذاراعتب��ارا م��ن ت��اریخ تلق��ي 

 ، السحب النھائي لإلفادة.قاولةنتائجھ إلى الم
 

 طبقا-معطل بأثر-للطعنوھي قابلة  .لة تحدد تاریخ سریان مفعولھیتم تبلیغ قرار السحب برسا
 اآلتیة.  30للمادة 

 
ج�ب مباش�رة دف�ع الحق�وق ومتى أصبح سحب إفادة االستثمار نھائی�ا فإن�ھ یف ،وفي كل األحوال

منھ��ا دون المس��اس بالمتابع��ات  ی��االجمركی��ة والض��رائب والرس��وم الت��ي ك��ان المس��تثمر معف
 .عرض لھاالمالقضائیة والعقوبات 

 

 الباب الخامس: تسویة النزاعات
 
 

 : النزاعات المتعلقة بتفسیر أو تطبیق قانون االستثمارات30المادة 
 

عن��د  وأم تس��ویتھا بالتراض��ي، تالناجم��ة ع��ن تأوی��ل أو تطبی��ق ھ��ذه المدون��ة ت�� نزاع��اتك��ل ال
س�تثمر، أم�ام المح�اكم تبعا الختی�ار الم ،استحالة التفاھم بین األطراف المعنیة، عبر التحكیم أو

 .اإلسالمیة الموریتانیة الموریتانیة المختصة طبقا لقوانین ونظم الجمھوریة
 

مملوك��ة م��ن قب��ل ال ق��اوالتب��ین المس��تثمرین األجان��ب أو الم نزاع��اتالذل��ك، ف��إن  وفض��ال ع��ن
الموجودة في الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة وب�ین س�لطات الجمھوری�ة اإلس�المیة  األجانب

 :وذلكموریتانیة والمتعلقة بھذه المدونة یمكن أن تسوى بالتراضي أو التحكیم ال
 ؛إما باتفاق الطرفین •
المبرم��ة ب��ین  س��تثماراالتفاقی��ات والمعاھ��دات المتعلق��ة بحمای��ة االالرجوع إل��ى وإم��ا ب�� •

 ؛الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة والدولة التي ینحدر منھا المستثمر
أو المرك�ز  الخاص�ة بموریتانی�الغرفة الدولی�ة للوس�اطة والتحك�یم تحكیم االلجوء لإما بو •

"اتفاقیة تس��ویة مقتض��ىب ال��ذي أنش��ئالمتعلق��ة باالس��تثمارات  نزاع��اتال��دولي لتس��ویة ال
م�ارس  18الدول األخرى بتاریخ  رعایاالمتعلقة باالستثمارات" بین الدول و نزاعاتال

 التي صادقت علیھا موریتانیا. 1965
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 طعونال :13المادة 
 

 طع�نالستثمارات، یمك�ن للمس�تثمر أن یتق�دم بموحد لفي حالة االعتراض على قرار الشباك ال
تحك�یم مس�طرة الن�زاع عل�ى أن یع�رض  الموریتانیة حسب ص�یغة االس�تعجال أو محاكملدى ال

 .ومع مراعاة القانون المعمول بھ المعنیة باالتفاق بین األطراف ، وذلكالسابقة 29طبقا للمادة 
 

 المح�اكمل�دى  ب�ھ التق�دمل�م ی�تم  م�اال یوق�ف تنفی�ذ ھ�ذا الق�رار لس�حب اقرار  غیر أن الطعن في
 السحب. قرار اعتبارا من تاریخ سریان مفعول  یوما 60أقصاه أجل الموریتانیة المختصة في 

 
 وانتقالیةنھائیة  أحكام: الباب السادس

 
 

 : لجنة االستثمار23المادة 
 

كیلة المنس��قیة ف��ي مج��ال السیاس��ة العام��ة لالس��تثمار عل��ى مس��توى س��یحدد مرس��وم ھیكل��ة وتش��
وزاري والت��ي تش��مل القطاع��ات المعنی��ة وغرف��ة التج��ارة والص��ناعة والزراع��ة الموریتانی��ة 
وأرب���اب العم���ل والمجتم���ع الم���دني والنقاب���ات وممثل���ي الش���ركاء الفنی���ین والم���الیین باعتب���ار 

 األخیرین أعضاء مراقبین. 
 

 ة: ھذه اللجنتتولى 
، ف�ي س�یاق االس�تثماراتحمای�ة والسھر على انسجام العمل الحكومي في مج�ال ترقی�ة  -

 ؛للتنمیة االقتصادیةلة ماش استراتیجیة
 ؛الخاصوتشجیع الحوار في مجال التعاون بین القطاعین العام  -
 ؛الممنوحة في ھذه المدونة مزایاالتقییم الدوري لنشاط ترقیة االستثمارات وأثر ال -
 . االجتماعيواالقتصادي  انعكاسھیر سنوي حول االستثمار في موریتانیا وإعداد تقر -

 : المعاھدات واالتفاقیات المبرمة مع دول أخرى33المادة 
 

أو الض�مانات األوس�ع الت�ي ق�د تمنحھ�ا المعاھ�دات أو  المزایادون ھذه المدونة  أحكام حولال ت
جمھوری�ة اإلس�المیة الموریتانی�ة ودول أو منظم�ات االتفاقیات المبرمة أو التي ق�د تب�رم ب�ین ال

 أخرى.
 

 : تعدیل المدونة43المادة 
 

 المصادقة علیھا. المعتمدة في مسطرةتعدل ھذه المدونة حسب نفس ال
 

 انتقالیةأحكام : 53المادة 
 

 20بت�اریخ  2002/03رق�م  وخاصة الق�انونتلغي كافة االحكام السابقة والمخالفة لھذا القانون 
 .بیقیةونصوصھ التط االستثماراتالمتضمن مدونة  2002ر ینای
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عتمادات الممنوحة قبل سریان العمل بھذه المدونة وخاصة اعتم�ادات النق�اط الح�رة، الإال أن ا

 تبقى ساریة المفعول حتى نھایة صالحیتھا. 
 

جمھوریة ینفذ ھذا القانون باعتباره قانونا للدولة وینشر في الجریدة الرسمیة لل: 36المادة 
 اإلسالمیة الموریتانیة.

 2012یولیو  31 بتاریخ:حرر في انواكشوط                                                          

 

  العزیزمحمد ولد عبد  

 

 الوزیر األول

 موالي ولد محمد األغظف د.

 

 التنمیةو یةاالقتصادالشؤون وزیر 

 د.سیدي ولد التاه
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 عـدل –ة اإلسالمیة الموریتانیة                                              شرف ـ إخاء الجمھوری
 الوزارة األولى    
 تأشیرة:    
 م.ع.و.ع     
 م.ت.ت.ن.ج.ر    

 
 

 2012یولیو  31بتاریخ  052- 2012یتضمن تطبیق القانون رقم 2012-282مرسوم رقم 
 المتعلق بمدونة االستثمارات

 
 زیر األولإن الو

 بناء على تقریر من وزیر الشؤون االقتصادیة والتنمیة،       
 على: االطالعوبعد       

 
 ؛ 2012و 2006سنتي  فيالمراجع  1991یولیو  20دستور   -
المنشئ للمدونة العامة  1966یولیو  21الصادر بتاریخ  66/145القانون رقم  -

 للجمارك؛ 
المتضمن مدونة  2012یولیو  31یخ الصادر بتار 052ـ  2012القانون رقم  -

 االستثمارات؛ 
المتضمن المدونة العامة  1982مایو  24الصادر بتاریخ  82/060األمر القانوني رقم  -

 للضرائب؛ 
المتعلق بمجلس الوزراء  2007سبتمبر  6الصادر بتاریخ  157/2007المرسوم رقم  -

 ؛ والوزراءوصالحیات الوزیر األول 
المتضمن تعیین الوزیر  2009أغسطس  11لصادر تاریخ ا 94/2009المرسوم رقم  -

 األول؛ 
المتضمن تعیین أعضاء  2009أغسطس  11الصادر بتاریخ  97/2009المرسوم  -

 الحكومة؛ 
المتضمن تعیین بعض  2011فبرایر  12الصادر بتاریخ  026/2011المرسوم رقم  -

 أعضاء الحكومة؛
المحدد لصالحیات وزیر  2012مایو  21الصادر بتاریخ  082/2012المرسوم  -

 اإلدارة المركزیة لقطاعھ؛  والتنمیة وتنظیمالشؤون االقتصادیة 
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المحدد لصالحیات وزیر  2011مایو  30الصادر بتاریخ  086/2011المرسوم رقم  -
 المالیة وتنظیم اإلدارة المركزیة لقطاعھ.

        
   2012نوفمبر  29وبعد استماع مجلس الوزراء في دورتھ بتاریخ      

 
 یرسم

 
 052 - 2012یھدف ھذا المرسوم إلى تحدید إجراءات تطبیق القانون رقم  :األولىالمادة 

المتضمن مدونة االستثمارات وخاصة تنظیم وسیر المدیریة  2012یولیو  31الصادر بتاریخ 
المكلفة بالشباك الموحد ومتابعة االستثمارات الخاصة (الحقا المدیریة) وعناصر ملف طلب 

 عتماد وكذا إجراءات رقابة ومتابعة المقاوالت المستفیدة من مزایا مدونة االستثمارات. اال
 

الصادر  052 - 2012یمكن أن یستفید من المزایا التي ینص علیھا القانون رقم  :2المادة 
المتضمن مدونة االستثمارات، المستثمرون المقیمون أو غیر  2012یولیو  31بتاریخ 

انیا بشرط واحد ھو التصریح عن نشاطاتھم أو برامجھم االستثماریة مع المقیمین في موریت
) سنوات اعتبارا من تاریخ تسلیم إفادة 3وجوب إكمال وإنجاز ھذه البرامج في ظرف ثالث (

 االستثمار. 
 

یضم الجھاز المكلف بترقیة االستثمارات الخاصة المدیریة المكلفة بالشباك الموحد  :3المادة 
تثمار الخاص یعھد إلیھا بمركزة كافة اإلجراءات المطلوبة إلنشاء المقاوالت ومتابعة االس

. وعلى ھذا مدونة االستثماراتكما تتخذ القرارات المتعلقة باعتمادھا لالستفادة من مزایا 
األساس، تتلقى المدیریة طلبات االستثمار وتدرسھا وتسلم للمستثمرین الوثائق (وصل 

االستثمار) التي تمكنھم من المطالبة بالمزایا التي تنص علیھا مدونة  اإلیداع، االعتراف، إفادة
 االستثمارات. 

 
یعھد إلى المدیریة كذلك باستقبال وتوجیھ وإعالم ومساعدة المستثمرین ومتابعة إنجاز 

 البرامج التي تنص علیھا إفادات االستثمار. 
 

ي المرسوم الذي یحدد صالحیات تحدید التنظیم الھیكلي المفصل للمدیریة ف : یتم4المادة 
وتنظیم الجھاز المكلف بترقیة القطاع الخاص. ویمكن استكمال تنظیم وسیر ھذه المدیریة عن 

 طریق مقررات. 
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ضمانا النسیابیة الخدمات وتقصیر آجال دراسة الملفات، تحتوي المدیریة التي  :5المادة 
مثلین عن اإلدارات والھیئات المعنیة یشرف علیھا الجھاز المكلف بترقیة االستثمار الخاص م

بإنشاء المقاوالت وتسلیم إفادات االستثمار وخاصة المحكمة التجاریة والمدیریة العامة 
للضرائب والمدیریة العامة للجمارك والمدیریة العامة المكلفة بالعقارات والمدیریة المكلفة 

 ان االجتماعي (ص.و.ض.إ).بالعمل والمدیریة المكلفة بالتشغیل والصندوق الوطني للضم
 

یتمتع ممثلو القطاعات الوزاریة والھیئات المعنیة باالعتراف بالمقاوالت  :6المادة 
وباستفادتھا من المزایا المنصوص علیھا في مدونة االستثمارات، بكامل السلطات الضروریة 

 للبت في الملفات المعروضة على المدیریة. 
 

مدونة االستثمارات تودع لدى المدیریة ملفات طلب إفادة من  25بمقتضى المادة  :7المادة 
االستثمارات المصحوبة بإعالن حسن نیة موقع من طرف المستثمر وفقا للنموذج المرفق في 

 ). ویجب أن تشمل الملفات المذكورة توضیحات حول النظام المطلوب. 1الملحق (
 

  من:یتألف ملف طلب إفادة االستثمار  :8المادة 
على جمیع المعلومات المناسبة بشأن مكونات المشروع وخاصة  حتويیتصریح  -

التعریف بالمستثمرین وبرنامج االستثمار والسوق المستھدف وخطة التمویل وخطة 
اإلنتاج والنتائج االقتصادیة والمالیة المرتقبة وفقا لالستمارة الفنیة موضوع الملحق 

 ي ذلك من أجل إعداد تصریحھ.). وتقوم المدیریة بمساعدة كل مستثمر یرغب ف3(
ویمكن أن یطلب من المستثمر عندما یكون ذلك ضروریا أن یتقدم بدراسة حول  

 التأثیر البیئي للمشروع.
المستندات التبریریة المعتمدة لدعم مقتضیات التصریح فضال عن ملف قانوني یشمل  -

  التالیة:العناصر 
  بإنشاء:عندما یتعلق األمر 

مقاولة حیث سینشر عبر الشبكة اإللكترونیة النظام األساسي لل •
 أو بواسطة ملصقات عمومیة،

محضر الجمعیة العامة التأسیسیة مع قائمة كاملة بالمساھمین  •
 ومستوى مشاركتھم في رأس المال االجتماعي، 

 تصریح ألغراض القید في السجل التجاري،  •
رقم تعریف ضریبي صادر عن المصالح المختصة في المدیریة  •

 مة للضرائب. العا
 



االستثمارات مدونة ضمنالمت 2012یولیو  31الصادر بتاریخ  2012-520 قانون رقمال 21  
 

 
 

  إذا كان األمر یتعلق بتوسیع مشروع أو بمقاولة سبق أن تأسست، فیجب
  القانوني:توفیر المستندات التالیة باإلضافة للملف 

إفادة ببراءة الذمة تجاه النظام المصرفي صادرة عن البنك  •
 المركزي الموریتاني، 

ارة إفادة ببراءة الذمة تجاه اإلدارة الضریبیة صادرة عن اإلد •
 العامة للضرائب. 

 
  إذا كان األمر یتعلق بمقاولة أجنبیة فإن علیھا وجوبا أن تكون ممثلة

بمؤسسة ثابتة مؤھلة لتمثیلھا وفقا لألصول القانونیة في الجمھوریة 
 اإلسالمیة الموریتانیة كما أن علیھا أن تتقدم بإفادة عدم إفالس. 

 
 ام المناطق االقتصادیة بالنسبة للمشاریع القابلة لالعتماد بموجب نظ

الخاصة باستثناء منطقة نواذیبو الحرة فإن على المستثمر أن یتقدم 
كذلك بإفادة صادرة عن سلطة المنطقة االقتصادیة الخاصة وموافقتھا 

 على إیواء المشروع. 
 

فیما یتعلق باتفاقیات التأسیس، یشرك الجھاز المكلف بترقیة االستثمار الخاص في  :9المادة 
 رھا جنبا إلى جنب مع القطاع المعني ببرنامج االستثمار.تحضی

ویجب أن توضح االتفاقیة قطاعات التدخل وبرنامج االستثمار وأسلوب التمویل وشروط  
 التأسیس واالمتیازات وإجراءات الرقابة والمتابعة التي تنطبق علیھا. 

 
عشرة أیام عمل اعتبارا  یجب أن ال تتجاوز الردود على طلبات المستثمرین أجل :10المادة 

 من تاریخ تقدیمھا. 
 

غیر مرفق أو  8یعتبر التصریح غیر مقبول إذا كان الملف المشار إلیھ في المادة  :11المادة 
من طرف مسؤول الجھاز المكلف بترقیة قطاع االستثمار  قبول الملفناقص. یبلغ عدم 

 واضح.  الرفض بشكلالخاص في اجل أقصاه أربعة أیام مع ذكر دواعي 
 

یصاغ وصل إیداع التصریح مباشرة بعد اإلیداع على شكل وصل استالم یوقعھ  :12المادة 
مدیر الشباك الموحد لالستثمارات. ویشیر ھذا الوصل إلى التصریح كمرجع وإلى الفترة 

 القانونیة إلصدار إفادة االستثمار. 
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ار من طرف الوزیر المكلف عندما یكون الرد باإلیجاب، توقع إفادة االستثم :13المادة 
بترقیة االستثمار الخاص في أیام العمل العشرة التالیة إلیداع التصریح. وتشیر اإلفادة بشكل 

إلى تصریح اإلیداع، إلى المكان وطبیعة العملیات واالمتیازات التي یمكن  موجز، بالرجوع
 . یستفید منھاللمستثمر أن 

 
 مار. یمكن للوزیر تفویض توقیع إفادة االستث

 
یلزم عمال الجھاز المكلف بترقیة االستثمار الخاص بسر المھنة فیما یتعلق  :14المادة 

 بفحوى المشاریع المقدمة إلى المدیریة. 
 

یمكن أن یستفید عمال الجھاز المكلف بترقیة االستثمار الخاص وممثلو اإلدارات  :15المادة 
حفیزات یحدد مستواھا بموجب مقرر صادر والھیئات الممثلة لدى المدیریة أن یستفیدوا من ت

 عن الوزیر المكلف بالمالیة. 
 

المتضمن مدونة  2012یولیو  31الصادر بتاریخ  052-2012: وفقا للقانون 16المادة 
  التالیة:االستثمارات، یجوز للمستثمرین أن یستفیدوا من أحد األنظمة الجمركیة 

 
 نظام المقاوالت الصغیرة والمتوسطة؛  -
المناطق االقتصادیة الخاصة (مراكز استقطاب التنمیة في الداخل والمناطق نظام  -

 الحرة)؛ 
 نظام اتفاقیات التأسیس.  -

 
فیما یخص المقاوالت المعتمدة بموجب نظام المقاوالت الصغیرة والمتوسطة،  :17المادة 

 ارات. تبلغ إدارة الجمارك ببرامج استثمار ھذه المقاوالت المرخصة بموجب مدونة االستثم
 

ومن أجل ضمان متابعتھا، تلزم المقاوالت الصغیرة والمتوسطة بإبالغ إدارة الجمارك بأي 
  یلي:معدات وتجھیزات مستوردة كما یجب علیھا مسك محاسبة مادیة تبرز بوضوح ما 

 
  ؛كمیات البضائع المستوردة في المخزون -
  ؛كمیات البضائع والمواد األولیة -
  ؛النھائیة المخصصة للتعویض كمیات البضائع أو المواد -
 كمیات البضائع التي أعید تصدیرھا.  -
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كما یجب على المقاوالت الصغیرة والمتوسطة المرخصة أن تخضع إلحصائین سنویا على 

دیسمبر من كل سنة وأن یتم حضوریا مع وكالء  31وجوبا بتاریخ  أحدھمااألقل على أن یتم 
المواد شبھ المصنعة والمواد النھائیة التي توجد الجمارك جرد حقیقي للبضائع المستوردة و

 بحوزة المقاولة. 
 

 ویجوز أیضا لإلدارة العامة للجمارك أن تأمر بإجراء عملیات رقابة فجائیة. 
 

الصادر  052- 2012تتألف المناطق االقتصادیة الخاصة التي أقرھا القانون رقم  :18المادة 
وأقطاب ستثمارات من مناطق حرة للتصدیر المتضمن مدونة اال 2012یولیو  31بتاریخ 
 خارج نواكشوط.  التنمیة

 
تعتبر المناطق االقتصادیة الخاصة فضاءات مخصصة إلعداد أو تصنیع المواد.  :19المادة 

 الجمارك ممثلة بمكتبھا المختص إقلیمیا.  إلدارةوتخضع للمراقبة الدائمة 
 

اصة بموجب مرسوم صادر عن مجلس تتقرر حدود المناطق االقتصادیة الخ :20المادة 
 الوزراء مع اإلشارة إلى إنشائھا ومخططات بنائھا التي یجب أن تخضع لمعاییر السالمة.

 
یمكن إلدارة الجمارك أن تقوم بعملیات مراقبة دون إشعار مسبق داخل فناء  :21المادة 

 المنطقة. 
 

ناطق االقتصادیة الخاصة الالزمة یجب على المقاوالت المقامة في الم وبخصوص الضمانات
أن تلتزم اتجاه إدارة الجمارك بالتقید بجمیع القواعد والمحاذیر وإجراءات المراقبة وأن 

والرسوم والغرامات أو  والمتعلقة بالحقوقتستوفي عند أول طلب جمیع المبالغ المستحقة 
 اإلتاوات في حال عدم تنفیذ ھذه االلتزامات كلیا أو جزئیا. 

 
 بھذا المرسوم نص التعھد العام.  2رقم  یتضمن الملحق

 
یتم توطین عملیات االستیراد والتصدیر المرتبطة بالمقاوالت الموجودة في  :22المادة 

 المناطق االقتصادیة الخاصة لدى مكتب الجمارك ذي العالقة. 
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 تلزم المقاوالت المستفیدة من نظام المناطق االقتصادیة الخاصة بمسك محاسبة :23المادة 
  مستوردة:مادیة تبرز بكل وضوح وبالنسبة لكل بضاعة 

  ؛كمیات البضائع المستوردة في المخزون -
  ؛كمیات البضائع والمواد األولیة قید التسلیم -
  ؛كمیات البضائع أو المواد النھائیة التي تخصص للتعویض -
 كمیات البضائع التي أعید تصدیرھا.  -

 
 أحدھمااألقل إلحصائین سنویا على أن ینجز  كما یجب على ھذه المقاوالت أن تخضع على

دجمبر من كل سنة وأن یتم حضوریا مع وكالء الجمارك جرد حقیقي  31وجوبا بتاریخ 
 للبضائع المستوردة والمواد شبھ المصنعة والمواد النھائیة التي توجد بحوزة المقاولة. 

 
وقت، استعراض  وفضال عن ھذین االحصائین، یمكن لمكتب الجمارك أن یطلب، في أي

البضائع بھدف المراقبة. كما یمكن للمكتب أن یقوم بإحصاءات أو عملیات تدقیق أخرى في 
 سجالت المقاولة. 

 
بالنسبة ألنشطة التصنیع، ال یجوز استخدام المواد األولیة إال في أنشطة المقاولة  :24المادة 

ھي، ویجب كذلك أن تخضع إعادة التي تم تعریفھا سابقا. كما ال یمكن البدء باستخدامھا كما 
 تصدیرھا بعد التعلیل لترخیص صریح من إدارة الجمارك. 

 
ویقتصر جواز إعادة التصدیر على كمیات المواد المنتجة المستخدمة للتعویض  :25المادة 

 من طرف مقاوالت التحویل ویتم طرحھا من المجموع. 
 

 إذا أنجزت العملیة وفقا للشروط وال یجوز خروج مواد التعویض من التراب اإلقلیمي إال
 الخاصة التي یخضع لھا ھذا الخروج. 

 
تلزم المقاوالت المعتمدة بموجب نظام المناطق االقتصادیة الخاصة بالخضوع  :26المادة 

لجمیع عملیات الرقابة وتدقیق السجالت التي یمكن لوكالء الجمارك أن یقوموا بھا لدى ھذه 
 األخیرة. 

 
ر أي سحب للمواد األولیة أو لمواد التعویض أو أي بضاعة أخرى في منطقة یعتب :27المادة 

اقتصادیة خاصة على أنھ خروج على نظام االمتیازات ویصنف كتھریب ویعاقب وفقا 
 لمقتضیات مدونة الجمارك. 



االستثمارات مدونة ضمنالمت 2012یولیو  31الصادر بتاریخ  2012-520 قانون رقمال 25  
 

 
 

ال یمكن للمقاولة المعتمدة أن تبیع البضائع المستفیدة من نظام المنطقة االقتصادیة  :28المادة 
 خاصة أو تتنازل عنھا إال بترخیص صریح ومسبق من إدارة الجمارك. ال
 

یمكن أن یؤدي عدم التقید كلیا أو جزئیا بااللتزامات التي تعھدت بھا المقاولة  :29المادة 
 المعتمدة إلى سحب إفادة االستثمار. 

 
ر، وسیترتب على ھذا السحب الوفاء بجمیع الحقوق والرسوم لدى االستیراد أو التصدی

 المساس بالغرامات والمصادرات التي تنص علیھا مدونة الجمارك.  العادیة، دونوبالتعرفة 
 

یجوز للمدیر العام للجمارك، بحسب فداحة المخالفة، أن یبدأ لدى اإلدارة العامة  :30المادة 
 الخاص التي تضم الشباك الموحد لالستثمارات، تدابیر تعلیق أو سحب إفادة لترقیة االستثمار

من مدونة االستثمارات التي تحدد شروط ھذه  28االستثمار مع مراعاة مقتضیات المادة 
 التدابیر. 

 
یجب على المقاولة أن تبلغ المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالتشغیل  :31المادة 

والجھاز المكلف بترقیة االستثمار الخاص (الشباك الموحد) عن أي اكتتاب تنوي القیام بھ في 
من وكالء التأطیر والخبرة من جنسیة أجنبیة، مع ذكر الكفاءات المھنیة للوكالء  %10حدود 

 المعنیین والمناصب التي یتعین شغلھا. 
 

یخضع أي اكتتاب آخر من ھذا النوع لترخیص مسبق من الوزیر المكلف بالتشغیل. ویجب 
سیشغلھا وكالء التأطیر أن یشمل طلب االكتتاب معلومات تتعلق باألعداد وبالوظائف التي 

 والخبرة األجنبیة المطلوب اكتتابھم وكفاءات ھؤالء. 
 

یبلغ قرار الموافقة أو رفض االكتتاب إلى المقاولة في أجل أقصاه عشرة أیام عمل اعتبارا 
 من تاریخ إیداع الطلب لدى الوزیر المكلف بالتشغیل. 

 
وزیر المالیة، كل فیما یعنیھ، بتطبیق یكلف وزیر الشؤون االقتصادیة والتنمیة و :32المادة 

 ھذا المرسوم الذي سینشر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة. 
 
 

 
  2012دیسمبر  18انواكشوط بتاریخ :
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  د. موالي ولد محمد األغظف

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 وزیر الشؤون االقتصادیة والتنمیة     وزیر المالیة
 د. سیدي ولد التاه         اتیام جومبار  
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)1(ملحق   
 

 نموذج إفادة االستثمار 
 إفادة االستثمار في األنظمة المتمیزة لمدونة االستثمارات 

 نظام  االمتیاز : ........................................................................................
 .....................................................................رقم ..................................

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

 حقل االنتاج المرخص لھ .............................................................................
 ............................................................................... المتوقعة:االستثمارات 

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

تعتمد المقاولة (اسمھا) بموجب نظام (اسم النظام) مدونة االستثمارات. وعلى ھذا 
  التالیة:األساس تستفید من المزایا 

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

 
 2012/052بالمقابل یجب علیكم التقید الصارم بالواجبات المنصوص علیھا في القانون  :ھتنبی

المتضمن لمدونة االستثمارات ونصوص تطبیقھ ونلفت  2012یولیو  31الصادر بتاریخ 
انتباھكم إلى أن مقتضیات تصریحكم لغرض الحصول على ھذه المزایا یوجب علیكم التقید 

التقید بھذه الواجبات اتخاذ عقوبات یمكن ان تصل إلى سحب بھ كلیا. ویترتب على عدم 
 االعتماد دون المساس بالعقوبات الجنائیة القانونیة األخرى. 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بتاریخ:نواكشوط 
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  وزیر الشؤون االقتصادیة والتنمیة (أو بتفویض منھ          المسؤول عن الجھاز المكلف بترقیة
 بترقیة األمین العام أو المسؤول عن الجھاز المكلف                      االستثمارات الخاصة

 االستثمارات الخاصة)
              لالستثمار)              بالشباك الموحد(المكلف 

 
 
 

 
 
 

  :التوزیع
 الوزیر األول  -
 الوزارة الوصیة على النشاط  -
 اإلدارة العامة للجمارك  -
 اإلدارة العامة للضرائب  -
 إدارة الشغل  -
 المعني  -
 
 

بالنسبة لالستمارات یتوقع أن یخصص لكل منھا ترقیم ولون مختلف لكل نظام  :توصیة
 (مقاوالت صغیرة ومتوسطة، منطقة تصدیر حرة، مركز استقطاب التنمیة في الداخل).   
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 )2ملحق (
 

 ة من أحد أنظمة مدونة االستثمارات. إعالن حسن نیة للمترشح لالستفاد
 

أن الموقع (االسم، اللقب، الصفة، الھدف أو التسمیة االجتماعیة) 
.................................................................................................................

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

................................................. ............................ اعتزم العمل في ظل نظام
المتضمن مدونة االستثمارات  2012یولیو  31بتاریخ  2012/052في إطار القانون رقم 

 .ـــــــــــ بتاریخ ـــــــــــ قھا، وفقا لوصل إیداع التصریح رقمونصوص تطبی
 

  وخاصة:أصرح بأني تبلغت بمقتضیات مدونة االستثمارات وألتزم بالتقید بھا 
 

أن ال أقوم بأي تغییر أو استصالح في المحالت بعد المصادقة علیھا من طرف إدارة  .أ
 الجمارك دون الحصول على موافقتھا مسبقا؛ 

 متنع عن استخدام تجھیزات المقاولة إال لألغراض المقررة لذلك؛ أن أ .ب
ج. أن أمتنع عن التنازل على سبیل اإلعارة أو التأجیر أو المجان عن معدات وتجھیزات 

 المقاولة المعفاة دون ترخیص مسبق من مصالح الجمارك. 
ارك د. أن أمتنع عن إدخال أو سحب أیة بضائع دون ترخیص مسبق من مصالح الجم

 وبحضور الوكیل الجمركي المكلف بھذه المھمة؛ 
ھـ. أن أمتنع عن فتح الطرود المستوردة دون حضور الوكیل الجمركي المكلف بھذه 

 المھمة؛ 
 و. أن أمتنع عن استیراد أي مواد نھائیة دون ترخیص مصالح الجمارك، 

مع استخدام  ز. أن أقوم بتخزین المواد في المستودع حسب العینات من أجل تحویلھا
 لوحات أو إشارات مكتوبة؛

ح. أن أمتنع عن نقل ھذه المواد خارج المنطقة االقتصادیة الخاصة إلى منطقة اقتصادیة 
 أخرى لمعالجتھا، دون موافقة المصالح الجمركیة؛

ط. أن أتقید بأي تفتیش تراه مصالح الجمارك مفیدا كاإلحصاءات أو تدقیق القیود 
 المحاسبیة للمقاولة. 

  مستوردة:ي. أن أمسك محاسبة مادیة تبرز بالنسبة لكل مادة    
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  ؛كمیات البضائع المستوردة في المخزون -
  ؛كمیات البضائع والمواد األولیة قید التسلیم -
  ؛كمیات البضائع أو المواد النھائیة المخصصة للتعویض -
 كمیات البضائع التي أعید تصدیرھا.  -

دون حضور وكیل الجمارك المختص وتعرفھ على ك. أن أمتنع عن أي عملیة تصدیر 
 الطرود؛ 

 ل. أن أمتنع عن أي تصدیر لبضاعة لحالھا دون ترخیص مصالح الجمارك؛
 م. أن أؤدي بانتظام اإلجراءات الجمركیة المقررة لإلنتاج ألغراض التصدیر؛ 

دیر وإلى ن. أن أقوم بنقل البضائع سلیمة ودون تغییر وفي اآلجال المقررة إلى مكتب التص
 المقاولة إذا كان األمر یتعلق باالستیراد؛ 

 ص. أن أتقید بإجراءات الرقابة التي تملیھا إدارة الجمارك؛ 
ع. أن أعتبر جمیع التجھیزات والمواد األولیة والمواد شبھ المصنعة على أنھا متروكة لصالح 

ترتبة علیھا في حال إدارة الجمارك التي تتصرف فیھا بحریة السترجاع الحقوق والرسوم الم
المستحقات إن وجدت  والسترجاعتوقف نشاطات المقاولة دون ضبط أوضاع وارداتھا 

(غرامات، مالحقات وأتعاب غیر مدفوعة للخزینة) وذلك بعد شھر من اخطار رسمي أرسل 
 إلیھا. 

ف. أن أخضع للعقوبات التي ینص علیھا التشریع الجمركي في حال ارتكاب مخالفات 
 صالح الجمارك. تكشفھا م

ض. أن أزود الجھاز المكلف بترقیة االستثمار الخاص الذي یخضع لھ الشباك الموحد 
 لالستثمارات بجمیع البیانات المطلوبة. 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــ، بتاریخ ــــــــــــــــــ في:
 
 
 

 المستثمر
 
 
 
 



االستثمارات مدونة ضمنالمت 2012یولیو  31الصادر بتاریخ  2012-520 قانون رقمال 31  
 

 
 

 )3الملحق (
 

 ارات تصریح ألغراض االستفادة من مزایا مدونة االستثم
 

I.  المطلوبالنظام:  
   والمتوسطةنظام المقاوالت الصغیرة  
  الخاصة:نظام المناطق االقتصادیة  

 منطقة تصدیر حرة  •
 أقطاب التنمیة خارج نواكشوط  •

 نظام اتفاقیات التأسیس 
II.  تعریف المقاولة 

 .....االسم أو الھدف االجتماعي ........................................................ .1
 اإلسم التجاري ............................................................................. .2
 تاریخ التأسیس ............................................................................ .3
 .....................رقم السجل التجاري ................................................. .4
 رقم التعریف الضریبي .................................................................. .5
 الشركة األم ................................................................................ .6
 ....................................فرع الشركة ........................................... .7
 اسم ولقب المدیر أو مسؤول التسییر ................................................... .8
 العنوان ..................................................................................... .9

 ...................................اسم وعنوان مالك الشھرة التجاریة ........ .10
 الغرض االجتماعي .............................................................. .11
 موقع االنتاج ...................................................................... .12
        □شركة ذات مسؤولیة محدودة □  الطبیعة القانونیة خفیة االسم  .13

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

 عدد العمال .............................. دائمون ............ مؤقتون ........ .14
  باألوقیة:رأس المال االجتماعي  .15

 .................ومنھ رأس مال محلي ........... و رأس مال أجنبي .........      
 

III.  مواصفات المشروع 
 . االستثمار ...................................................................................1
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 قطاع النشاط ............................................................................. 1.1
 ................................................................طبیعة االستثمار ......... 2.1

 □اكمال   □    تحدیث   □تنویع    □توسیع    □انتقال إلى الخارج □   تأسیس 
 □إعادة تقییم       □                  عصرنة              

 
 اعتماد سابق   3.1

 ......................................نوعھ .........................................
 المراجع ...........................................................................
 المبلغ المعتمد (أوقیة) ...........................................................

 ............................فرص العمل المتوقعة ...............................
o  مستوى انجاز البرنامج السابق 
o ...........................................(باألوقیة) استثمارات 
o .............................. عدد فرص العمل التي تم خلقھا 

 
  تكالیف وتمویل المشروع. 2  
 

  مع:مذكرة تلخیصیة لبرنامج االستثمار 
 المشروع  كلفة 1.2

 تكالیف التأسیس األولیة باألوقیة ..................................................... -
 ........................ أوقیة ...............................................  2األرض م -
 ...................تكالیف االستصالح باألوقیة ....................................... -
 مباني (أو سقایف) باألوقیة ........................................................... -
 تجھیزات اإلنتاج باألوقیة ............................................................. -
 ...............................وسائل النقل باألوقیة .................................... -
 الحاجة إلى المال العامل باألوقیة .................................................... -
 

 المجموع باألوقیة .........................................................................
 ...........................................تكالیف أخرى باألوقیة .......................

 
 خطة التمویل  2.2

 
 استثمار باألوقیة ................................................................................... -
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 .......تمویل ذاتي باألوقیة ........................................................................ -
 قروض .............................................................................................. -

 
IV.  التشغیل 

 . الفترة المقدرة لبدایة التشغیل ............................................................1
 ............................................... قائمة المنتجات والخدمات .................2
 . طاقة اإلنتاج ...............................................................................3
 . الجوانب التقنیة ............................................................................4

 م مراحل عملیة اإلنتاج طبیعة اإلنتاج وأھ
...................................................................................................

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

 
یشار في كل مرة إلى عدد فرص العمل التي یتم خلقھا بشكل دائم أو  تنبیھ:

 موسمي وعدد األطر والفنیین والعمال البسطاء. 
 

. رقم األعمال التقدیري على مدى ثالث سنوات ورقم األعمال في آخر سنة إذا 5
 ولة تمارس نشاطھاكانت المقا

 
V.  التأثیر البیئي 

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

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

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

 
 .................. بتاریخ:حرر في .............                                         

 
 توقیع وختم المقاولة 

 


