قــانــــون االســـتــثــمـــار األجـنـبــي
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

أمور عامة
ٌحكم االستثمارات فً مورٌتانٌا القانون  .2003-2002وهو القانون الذي ٌحدد النظام الذي ٌطبَّق
على االستثمارات الوطنٌة و األجنبٌة ،وهو ٌنطبق على جمٌع القطاعات االقتصادٌة باستثناء القطاع
المصرفً ،التأمٌن وإعادة التأمٌن ،المناجم ،الهٌدروكاربور ،ونشاطات الشراء العادة البٌع فً
السوق المحلً.
وٌؤكد القانون على المساواة فً التعامل بٌن المستثمر الوطنً والمستثمر األجنبً ،وال سٌما فٌما
ٌتعلق بإعادة رأس المال الذي ت ّم استثماره فً العمالت القابلة للصرف وفائض القٌمة الناتج عن هذه
العملٌة.
وبكلمة استثمار نعنً:
تقدمة رأس المال و التقدمات العٌنٌة فً مؤسسة ما،إعادة استثمار األرباح، شراء شركات موجودة أو المشاركة فً رأسمال شركات موجودة ،على أن تتم العملٌة بتقدمةبالعمالت األجنبٌة.
االستثمار عملٌة ٌقوم بها الفرد بحرٌة تامة و تستفٌد من االمتٌازات التً ح ّددها القانون.
ٌخضع االستثمار الجراء بسٌط ٌتمثل باالعالن عن القٌام بهذا االستثمار أمام الجهات المختصة
باإلستثمارات ،وهو هٌئة تعنى باستقبال و مساعدة المستثمرٌن فً معامالتهم االدارٌة ،وفً متابعة
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تحقٌق مشروع االستثمار .وٌجب أن ٌرافق االعالن جمٌع المعلومات الخاصة بمشروع االستثمار،
إضافة الى ملف قانونً ٌتضمن األمور التالٌة:
 -1في حال االنشاء:
النظام األساسً للشركة، محضر الجمعٌة العمومٌة التأسٌسٌة مع الئحة كاملة بأسماء الشركاء وقٌمة مشاركتهم فً رأسمالالشركة،
مستند ٌؤكد تسجٌل الشركة فً السجل التجاري،-إفادة وجود للمؤسسة صادرة عن الدوائر المختصة فً مدٌرٌة الضرائب ومص ّدقة من قبلها.

 -2في حال توسيع شركة:
شهادة انتظام مع النظام المصرفً القائم .تصدر هذه االفادة عن دائرة المراقبة فً مصرفمورٌتانٌا المركزي،
 إفادة من قبل مدٌرٌة الضرائب تؤكد أن الشركة قد أتمت جمٌع واجباتها الضرائبٌة،اسم ممثل الشركة فً مورٌتانٌا (للشركات األجنبٌة).ٌصدر الشباك الموحّد لالستثمارات إٌصال ٌؤكد االعالن عن االستثمار .وٌتم إصدار شهادة استثمار
تسمح للمستثمر االستفادة من االمتٌازات التً ٌنصّ علٌها القانون خالل ثالثٌن ٌوما ً على األكثر بعد
تقدٌم ملف االعالن .
ٌجب أن ٌتم تحقٌق االستثمار فً مهلة أقصاها ثالث سنوات من تارٌخ الحصول على شهادة
االستثمار .
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امتيازات و ضمانات:
ٌحق للمستثمر ،مع مراعاة القوانٌن واألنظمة المرعٌة االجراء فً مورٌتانٌا:
استٌراد جمٌع السلع الضرورٌة للمشروع،تصدٌر جمٌع السلع الناتجة عن المشروع،تحدٌد سٌاسة االنتاج و التسوٌق والتوظٌف الخاصة بالشركة،-تحدٌد السعر المعتمد بحرٌة.

ٌستفٌد االستثمار من االمتٌازات التالٌة:
حرٌة تحوٌل الرأسمال المستث َمر إلى عمالت أجنبٌة فً حال توقف الشركة عن العمل،حرٌة تحوٌل أرباح رأس المال المستث َمر ،بالكامل لشركات التً رؤوس أموالها أجنبٌة بالكامل،بنسبة رأس المال األجنبً للشركات ذات الرؤوس األموال المختلطة،
حرٌة ت حوٌل التعوٌض المدفوع فً حال نزع الملكٌة للصالح العام ،أو فً صالح التوطٌن أوالمصادرة ،وإعفاء عن التعوٌض من جمٌع الرسوم والضرائب،
ضمانة تحوٌل الرواتب والعائدات المهنٌة للموظفٌن األجانب فً الشركة،استٌراد جمٌع السلع والتجهٌزات الضرورٌة للمشروع معفاة من الرسوم الجمركٌة أو الضرائب، استٌراد المواد األولٌة الضرورٌة لعمل المشروع معفاة من الرسوم الجمركٌة والضرائب،إعفاء من رسوم التسجٌل ورسوم الطابع، إدخال الحاجات الخاصة بالموظفٌن المغتربٌن العائدٌن وسٌاراتهم الخاصة وإعفائها من الرسوموالضرائب،
ب  %20فقط .
-تحدٌد الضرٌبة على رواتب الموظفٌن األجانب ِ

3

الحرة
نظام النقاط
ّ
ٌنصّ القانون على اعتماد نظام النقاط الح ّرة وهو نظام لتشجٌع التصدٌر ،وهو مخصّص تحدٌداً
النتاج السلع والخدمات المخصصة تحدٌداً للتصدٌر ،أو ٌتعلق بالنشاطات المتعلقة بطرٌقة غٌر
مباشرة بالتصدٌر وتتمثل بالبٌع الكامل أو الحصري لسلع أو خدمات للشركات المص ّدرة مباشرة.
وٌستفٌد االستثمار الحاصل فً إطار نظام النقاط الح ّرة من االمتٌازات التالٌة:
تسهٌل المعامالت االدارٌة وإجراءات المراقبة الجمركٌة،استٌراد مواد البناء ،والتجهٌزات واآلالت وقطع التبدٌل وسٌارات الخدمة ،وإعفائها من الرسومالجمركٌة والضرائب،
 إعفاء التقدٌمات أو التحوٌالت الحاصلة فً رأس المال والتً وقعت بتقدٌمات أو عقود مبرمة منأجل تنظٌم العمل فً إطار المشروع من رسوم التسجٌل و من رسم الطابع،
إعفاء األمالك الجدٌدة أو األمالك المستخدمة التً تدخل فً إطار تنفٌذ المشروع من واجباالستحصال على الرخصة التجارٌة أو أٌة ضرٌبة أخرى قد تحل مكان هذه الرخصة ،ومن أٌة
ضرائب أخرى تفرض على األمالك،
إعفاء المواد األولٌة والمنتجات النصف مص ّنعة الضرورٌة لالنتاج من الرسوم والضرائبالمفروضة على االستٌراد،
تطبٌق الضرٌبة على األرباح بنسبة  ،%25الضرٌبة األدنى التً ٌجب على الشركة تسدٌدها هًّ
وتمثل دفعة على حساب الضرٌبة المفروضة على األرباح.
 %2من قٌمة المبٌعات
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المفوضية المكلفة باالستثمارات:
http://www.investinmauritania.gov.mr/home.php?article54
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