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قوانين و أوامر قـانونية-1

یتضمن إنشاء منطقة حرة 001-2013قانون رقم 
نواذیبوفي 

أحكام عامة:الباب األول

موضوع القانون:المادة األولى

یھدف القانون الحالي إلى تحدید اإلطار القانوني 
.والمؤسسي المتعلق بالمنطقة الحرة في نواذیبو

إنشاء المنطقة الحرة في نواذیبو:2المادة 

في والیة داخلت نواذیبو منطقة حرة تشكل تستحدث 
ذات أولویة في المحیط الذي مجال تنمیة اقتصادیة

.یحدده ھذا القانون

من اجل ترقیة تنمیة األنشطة االقتصادیة ذات األولویة 
یمكن تخصیص مناطق تطویر داخل المنطقة الحرة 
لخلق أنشطة ذات طابع صناعي أو تجاري أو خدمي أو 
مرفئي بحري أو جوي أو أخرى داعمة كاإلسكان 

.مكاتبوالسیاحة والتجارة والترفیھ وال

یمكن للمقاوالت التي لھا أنشطة مؤھلة  داخل المنطقة 

الحرة أن تستفید، بموجب ھذه األنشطة، من النظام 

الخاص الذي سعر الصرفالجبائي واالجتماعي ونظام 

ینص علیھ ھذا القانون ومن النفاذ إلى الشباك الموّحد 

" كما أن المقاوالت التي تخلق ".نظام المنطقة الحرة:

أنشطة مؤھلة ومستوفیة الشروط الخاصة التي حددھا 

المجلس، بإمكانھا كذلك، إذا كانت معتمدة، اإلقامة في 

مناطق التطویر المخصصة لھذا الغرض داخل المنطقة 

.الحرة

تشكل المنطقة الحرة مجاال جمركیا خاصا، متمیزا عن 
المجال الجمركي الوطني، یسري داخلھ مفعول النظام 

.حدد بھذا القانونالجمركي الم

تخضع جمیع األنشطة داخل المنطقة الحرة لمجموع 

القوانین والنظم المعمول بھا في الجمھوریة اإلسالمیة 

الموریتانیة، بما في ذلك النظم القطاعیة مع مراعاة 

األحكام الخاصة أو االستثناءات التي تضمنھا القانون 

.الحالي

اذیبوأھداف المنطقة الحرة في نو:3المادة 

استحدثت المنطقة الحرة في نواذیبو بغیة تحقیق 
:األھداف التالیة 

جذب االستثمارات وتشجیع تنمیة القطاع )أ(
الخاص في المنطقة الحرة في نواذیبو؛

التحتیة في منطقة نواذیبو؛البنيتطویر )ب(
ترقیة تنمیة نواذیبو لیصبح قطبا منافسا )ت(

ومركز استقطاب إقلیمي على مستوى دولي ؛
فرص عمل جدیدة وتحسین الكفاءات خلق)ث(

المھنیة للعمالة الموریتانیة؛ 
دفع التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة )ج(

.لموریتانیا ككل

تعریفات:4المادة 

:حسب ھذا القانون، یقصد ب

كل عملیات التصمیم والتعھد :"أنشطة التطویر"
باألشغال والتمویل والبناء واالستصالح والتطویر 

التحتیة والخدمات الضروریة والبنيضي وتوفیر األرا
إلنشاء منطقة نشاط أو منطقة دعم أو كل عملیات 
التصمیم والتمویل واالنجاز التي تتضمن إعادة التأھیل 
أو تحویل المنشآت والمباني والتجھیزات القائمة 

ووضع البنى التحتیة الداعمة ؛

مجموع عملیات االستغالل والتسییر ":أنشطة التفعیل"
لصیانة سواء بالنسبة  لألراضي والبني التحتیة وا

والخدمات الضروریة لجودة  أداء منطقة النشاط أو 
"منطقة الدعم أو بالنسبة للبنى التحتیة الداعمة؛

األنشطة الممارسة في المنطقة ":أنشطة مؤھلة "
الحرة كما حددت من طرف المجلس؛ 

األنشطة التي یمكن أن تمارس ":أنشطة ذات أولویة"
في منطقة النشاط أو منطقة الدعم كما ھي محددة من 

طرف المجلس؛

المنطقة -نواذیبوسلطة ":ح.م.ن.س"أو ":السلطة"

؛الحرة أو سلطة المنطقة الحرة في نواذیبو

الھیئة المكلفة بتنظیم المنطقة الحرة ":مركز التنظیم"
في نواذیبو؛

لجنة إدارة السلطة؛":اللجنة"

كل عقد بموجبھ تعھد السلطة إلى ":معاھدة التطویر"
كیان عمومي أو خصوصي، مجموعة أنشطة تطویر أو 

أنشطة معاھدة التطویرجزء منھا؛ ویمكن أن تتضمن
تفعیل؛

كل عقد بموجبھ تعھد السلطة إلى ":معاھدة التفعیل"

كیان عمومي أو خصوصي، مجموعة أنشطة تفعیل أو 

زء منھا؛ كما یمكن كذلك أن تتضمن  معاھدة تفعیل ج

أنشطة تطویر ؛

كل عقد تعھد بموجبھ السلطة إلى ":معاھدة شراكة"
كیان عمومي أو خصوصي، بمھمة شاملة یمكن أن 

أو أنشطة تفعیل أو /تتضمن مجموعة أنشطة تطویر و
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البنيجزًء من ھذه األنشطة متعلقة بمناطق التطویر أو 
مةالتحتیة الداع

سواء كانت معاھدة تطویر أو تفعیل ":معاھدة خاصة"
أو معاھدة شراكة؛

المجلس األعلى للتوجیھ االستراتیجي؛":المجلس"

المستفید من عقد مبرم مع السلطة یتضمن ":مطور"
أنشطة تطویر،

أو توزیع /أو تحویل وإنتاجكل وحدة ":مقاولة"
ھا منتجات أو خدمات، بھدف ربحي، مھما كان شكل

القانوني؛

سواء كانت مقاولة مؤھلة أو ":مقاولة معتمدة"
مقاولة ذات أولویة؛

المقاولة التي تمارس أو تخلق ":مقاولة مؤھلة"
أنشطة مؤھلة داخل المنطقة الحرة والمسجلة لدى 
السلطة وفق اإلجراءات الشكلیة المنصوص  علیھا في 

الباب الرابع من ھذا القانون؛

المقاولة التي تخلق أنشطة ذات ":ةمقاولة ذات أولوی"
أولویة ضمن منطقة التطویر و تكون ھذه المقاولة 
معتمدة من لدن السلطة وفق اإلجراءات المنصوص 

علیھا في الباب الرابع من ھذا القانون؛

التحتیة العمومیة الالزمة البني":تحتیة داعمةبني"
لتطویر أداء مناطق التطویر والمنطقة الحرة، وتلك 
الواقعة داخل المنطقة الحرة، والتي تحدد على ھذا 

مجلس الوزراء بناء على  صادر عن النحو بمرسوم 
اقتراح من السلطة؛ وتعتبر الموانئ والمطارات التي 

ة؛تحتیة داعمبنيتقع داخل المنطقة الحرة بمثابة 

عقود تتعلق بأحد أشكال الصفقة ":صفقات خاصة"
العمومیة المنصوص علیھا في التشریعات المعمول بھا 

أو رتبرمھا السلطة مع أصحابھا لتنفیذ أنشطة تطوی
أنشطة تفعیل؛

المستفید من عقد مبرم مع السلطة یتعلق ":الفاعل"
بأنشطة التفعیل؛

رئیس السلطة؛":الرئیس"

النظام الجبائي واالجتماعي ":رةنظام المنطقة الح"
ونظام سعر الصرف الخاص الذي ینص علیھ ھذا 
القانون والنفاذ للشباك الموحد الذي تستفید منھ 

المقاوالت المعتمدة والمطورون والفاعلون؛

منطقة تقع ضمن مجال منطقة تطویر، ":منطقة نشاط"
موجّھة لخلق أنشطة ذات طبیعة صناعیة أو تجاریة  

ة أو مرفئیة جویة أو بحریة؛أو خدمی

منطقة تطویر ذات أولویة محددة ":منطقة تطویر "
داخل المنطقة الحرة وموجھة من قبل المجلس ألن 

تكون منطقة نشاط أو منطقة دعم؛

المنطقة الحرة في نواذیبو التي ":المنطقة الحرة"

ینشئھا القانون الحالي؛

ویر، منطقة تقع ضمن مجال منطقة تط":منطقة دعم"
ومخصصة ألداء وظائف داعمة للتطویر كاإلسكان 

.والسیاحة والتجارة والترفیھ والمكاتب

محیط المنطقة الحرة في نواذیبو :5المادة 
ومناطق التطویر

من ھذا "أ"یحدد محیط المنطقة الحرة في الملحق 
ویمكن توسیع أو تقلیص ھذا المحیط بمرسوم .القانون

.صادر عن مجلس الوزراء

یتم إنشاء مناطق تطویر داخل المنطقة الحرة بقرار 
.صادر عن المجلس

المنطقةلنظامالمؤھلةاألنشطة:6المادة
الحرة

داخل مؤھلةأنشطةتزاولالتيالمقاوالتتستفید

بموجب ھذه الحرةالمنطقةنظاممنالحرةالمنطقة

األنشطة دون سواھا، مع شرط التسجیل المسبق لدى

البابفيعلیھاالمنصوصللشروططبقاالسلطة

.القانونھذامنالرابع

مع.المجلسقبلمنالمحددةتلكھيالمؤھلةاألنشطة
:غیر مؤھلة التالیةكون األنشطة

الخاضعة للتشریع المعدني أو األنشطة)أ(
التشریع المتعلق بالمحروقات الخام ،

المحروقات المكررة؛إیرادأنشطة )ب(

الھاتف الثابت والمحمول؛أنشطة )ج(

فيالجاري العمل بھاالقوانینتحظرهنشاطأي)د(

و على ذلكفيبماالموریتانیة،اإلسالمیةالجمھوریة

ذات الصلة باالتجاروجھ الخصوص، األنشطة

أو بإیراداألسلحةأوبالمخدرات والمنشطات العقلیة،

بتبییضأوأو النوویةالصناعیةالنفایاتأو عبور

أومشروعةغیرأنشطةالرسامیل الناتجة عن

.محظورة

التطویرمناطق:7المادة

ذاتاألنشطةالتطویر كما یحددیحدد المجلس مناطق

.ممارستھا فیھاالممكناألولویة

الصناعيالطابعذاتاألنشطةأولویةذاتتعتبر أنشطة

ویتم.مؤھلةوالمعتبرة أنشطةالخدميأوأو التجاري

.منطقةحسب كلاألولویةذاتاألنشطةتحدید
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المطلوبة لالستفادة من اعتماد المعاییریحدد المجلس
.بموجب القانون الحالي حسب األنشطة المعنیة

الحرةللمنطقةالمؤسسيالتنظیم:الثانيالباب
نواذیبوفي

الحرةللمنطقةالمؤسسيالجھاز:8المادة

المجلسمنالحرةللمنطقةالمؤسسيالجھازیتشكل
.السلطةومناالستراتیجيللتوجیھاألعلى

االستراتیجيللتوجیھاألعلىالمجلس:1القسم

للتوجیھاألعلىالمجلستشكیل:9المادة
االستراتیجي

المنطقةلسلطةاالستراتیجيللتوجیھأعلىمجلسینشأ
،"المجلس"یسمىیلىفیمانواذیبو،فيالحرة

)6(ستةمنویتكونالجمھوریةرئیسویرأسھ
:یليكماأعضاء

االقتصادیة؛بالشؤونالمكلفالوزیر)أ(

بالمالیة؛المكلفالوزیر)ب(

الترابي؛باالستصالحالمكلفالوزیر)ج(

یعّین الجمھوریة،رئاسةلدىبمھمةمكلف)د(
بمرسوم؛

ووالتنمیة،اإلیداعلصندوقالعامالمدیر)ه(

.السلطةرئیس)و(

المجلسمھام:10المادة

الحرةللمنطقةاإلستراتیجیةالتوجھاتالمجلسیحدد
.السلطةقبلمنتنفیذھاعلىویشرفنواذیبوفي

نواذیبوفيالحرةالمنطقةسلطة:2القسم

السلطةإنشاء:11المادة

-نواذیبوسلطة"تسمىمستقلةإداریةھیئةتنشأ
كذلكوتدعى،"ح.م–.ن.س"المنطقة الحرة أو

."السلطة"أو "سلطة المنطقة الحرة في نواذیبو"

العام،خاضعة للقانوناعتباریةشخصیة"السلطة"
یحكمھا حصریاوالتسییري،الماليباالستقاللتتمتع
ونصوصھالقانونھذاطرفمنالمحددالخاصالنظام

رئاسةوصایةتحتالسلطةوتوضع.المطّبقة
.الجمھوریة

.نواذیبوفيالسلطةمقریكون

السلطةمھام:12المادة

:وھي رئیسیةثالث مھامللسلطة

وترقیةواستصالحوتنظیموبرمجةتخطیط)1(
ككل؛نواذیبوفيالحرةالمنطقة

وتسییر وإنجازوتطویروتنظیموبرمجةتخطیط)2(
الداعمة،التحتیةوالبنىالتطویرمناطق

الموحد؛الشباكوتشغیلوتنظیمإنشاء)3(

:بـالخصوصوجھعلىمكلفةفھيالصفةوبھذه

واعتماد مخطط تنموي متعدد السنواتإعداد)أ(
ھذا المخطط یحدد.التطویروالمناطقالحرةللمنطقة

:التنموي المتعدد السنوات على الخصوص 

الالزم إتباعھا في الخططوالتوجھاتالمبادئ•

استغاللومخططاتوالعمران،لالستصالحالرئیسة

العمران أومستندات االستصالحالفضاء، وجمیع

المتعلقة بالمجال داخل منطقة نواذیبو الحرة،األخرى

مناطق التطویر؛وتنظیموبرمجةتخطیط•

التحتیةوالبنيالعمومیةالمرافقوبرمجةتخطیط•

وعلى الخصوص الحرة،المنطقةداخلالداعمة

:العناصر التالیة 

والترفیھ؛والصحةوالتھذیبلألمنالتحتیةالبنى-

والسككوالجویةوالبحریةالطرقیةالمرورمنافذ-
الحدیدة؛

والكھرباء؛المیاهإلنتاجالضروریةالتحتیةالبني-

الكھربائیة،بالطاقةوالتزویدصرف المیاه،شبكات-
النفایاتوجمعوشبكات االتصال ،الصحي،والصرف

؛ومعالجتھا

.الحرةالمنطقةفيالعامةوالفضاءاتالطرقإنارة-

المنطقةلربطالتحتیةالبنيإجراءات انجاز تخطیط•
الواقعةالحدیدیةوالسككالطرقیةبالشبكاتالحرة
الحرة؛المنطقةخارج

فيیأخذالحرة،للمنطقةبیئيتسییرمخططوضع•

المنطقةالمحمیات داخلعلىالمطبقةالقواعداالعتبار

الحرة؛

بیئیة دراسةالتسییر البیئي استنادا إلىیوضع مخطط
.على أساس خطة استصالح خمسیةالحرةللمنطقة

ویمكن أن یخضع مخطط التسییر البیئي لمراجعات 
.دوریة من قبل السلطة

تحتالمخطط التنموي المتعدد السنوات،السلطةتعد
الدولة،حومصالاإلداراتمعوبالتشاورمسؤولیتھا،

المعنیة؛العمومیةوالمؤسساتالترابیةوالمجموعات

المخطط التنموي المتعدد واحترامتنفیذمراقبة)ب(
ومصالحالحكومیةاإلداراتجمیعطرفمنالسنوات
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العمومیةوالمؤسساتالترابیةوالمجموعاتالدولة
المباني بنیة لرقابةووضعالحرة،المنطقةفيالعاملة

.الحرةالمنطقةداخلبھاالمقامواالستصالحات

الحرةالمنطقةداخلالمؤھلةتحدید األنشطة)ج(
األنشطة؛ھذهتنجزالتيالمقاوالتوتسجیل

العمومیة، والوظائفالعمومیةالخدماتجمیعتنفیذ)د(
المسندة لمصالحتلكذلكفيبماالحرة،المنطقةداخل

العمومیة،والمؤسساتالترابیةوالمجموعاتالدولة
والحضانات والتعلیماالجتماعيوالعملاألمنباستثناء
القاعدیة والثقافة ؛الصحیةوالرعایةاألساسي

الموجودة الداعمة،التحتیةالبنيوتسییرإنجاز)ھـ(
الموانئالخصوصوجھعلىذلكفيبماوالمستقبلیة،
والمطارات؛

والبناءالعمرانوتراخیصوثائقجمیعإصدار)و(
التحتیةالبنيتنفیذألغراضأوالتطویرمناطقداخل

الداعمة في جمیع أنحاء المنطقة الحرة؛

مجال أوأرضیةقطعةأيوتخصیصتسییر)ز(
المنح داخل حدود أوعمومي وبما في ذلك نقل الملك 

المنطقة الحرة؛

ضروریة لتطویر وتشغیل يأراضأیةاقتناء )ح(
مناطق التطویر، أو النجاز واستغالل البني التحتیة 
الداعمة، ولو عن طریق نزع الملكیة من اجل الصالح 

العام، أذا لزم األمر ؛

المتعلقة جمیع العقودحولوإبرام التفاوضإعداد)ط(
واستغاللبإنجازالتطویر أوبتطویر وتفعیل مناطق

على الخصوص ذلكفيبماعمة،الداالتحتیةالبنى
التزاماتھا، وانتقاء ودفاترالخاصةوالصفقاتالعقود

منتنفیذھاومراقبةوالصفقاتالعقودھذهأصحاب
أصحابھا المعنیین؛طرف

للمقاوالت"أولویةّ ذاتمقاولة"منح اعتمادات )ي(

مناطقفيأولویةذاتمؤھلةأنشطةتطورالتي

فيعلیھاالمنصوصوالشروطالصیغالتطویر، وفق

القانون؛ھذامنالرابعالباب

اللتزاماتھاالمعتمدةالمقاوالتاحترامعلىالسھر)ك(
وذلك اعتمادھاأوالحالي، ولتسجیلھاطبقا للقانون

السلطة؛بواسطة ممثليعلى الخصوص، عبر التفتیش

الحرةالمنطقةداخلموحدشباكوتسییروضع)ل(
النجاز المعتمدة،والمقاوالتوالفاعلینللمطورین

جمیع اإلجراءات اإلداریة الضروریة لسیر أنشطتھم 
داخل المنطقة الحرة؛

المستحقةوالرسومالضرائبجمیعتحصیل ورقابة)م(
المعتمدة؛والفاعلین والمقاوالتالمطورینعلى

المحلیة،العاملةالیدوتطویروتكوینتعبئة)ن(
والمقاوالتوالمشغلینالمطورینمعبالشراكة
المعتمدة؛

وتعبئتھا من اجل القیام عن التمویالتالبحث)س(
.بمھامھا

السلطةإلىالصالحیاتنقل:13المادة

ومصالحمحل ومكان اإلداراتالسلطة،تمارس13-1
العمومیة،والمؤسساتالترابیةوالمجموعاتالدولة

.القانونلھذاتطبیقالھاالمخولةالصالحیات
القانون، ھذابمقتضىالممنوحة للسلطةوالصالحیات

قد تكونالتيالصالحیاتمنمتالزمبشكلتقتطع
الدولةومصالحلإلداراتسابقةنظمأوقوانینمنحتھا

.المعنیةالعمومیةوالمؤسساتالترابیةوالمجموعات

محل بلدیة نواذیبو تحل السلطةأخص،بشكل13-2
في ممارسة صالحیتھا، باستثناء تلك المتعلقة بالعمل 

األولیةالصحیةوالرعایةاالجتماعي والتعلیم األساسي
.والثقافة

الوطنیةبالسیادةالمتعلقةالعامةالمھامتبقى13-3

اإلداراتقبلمنتمارسالمدنیةوالحالةواألمن

.بھالالمعموللنصوصطبقاالدولةومصالح

التابعةوالمصالحواإلداراتالسلطةتنسق13-4

العمومیة،السیاساتتناسقلضمانبینھافیماللدولة

.تنفذأنیجبالتيأوالجاریة

منكلصالحیاتتنسیقیكونعند االقتضاء،13-5
الترابیةوالمجموعاتالدولةومصالحاإلدارات

جھةمنوالسلطةجھة،منالعمومیة،والمؤسسات
تحدد اإلجراءات لتنسیق بروتوكوالتأخرى، موضع

ونصوصھالقانونلھذاطبقاومسؤولیاتھاصالحیاتھا
صادرة عنمراسیمالضرورة تحددو عند.المطّبقة
علیھاالمنصوصتوزیع الصالحیاتالوزراء،مجلس

.التعقیدات وتداخل الصالحیاتلتجنبالقانونھذافي

المخطط التنموي المتعددتنفیذ:14المادة
السنوات

للمنطقةالسنواتالمخطط التنموي المتعددتنفیذیتم
طرفمنوكذلكالسلطةقبلمننواذیبوفيالحرة

والمجموعاتللدولةالتابعةوالمصالحاإلدارات
رقابةتحتالمختصةالعمومیةوالمؤسساتالمحلیة
.السلطة

الدولةومصالحلإلداراتتصدر السلطةالغایة،ولھذه
المختصةالعمومیةوالمؤسساتالمحلیةوالمجموعات

المخطط التنموي المتعددلتنفیذالضروریةالتوجیھات
.السنوات
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للدولةوالمصالح التابعةتلزم اإلدارةذلك،عنفضال
العمومیة،المؤسساتوكلالمحلیةالمجموعاتوكل

البرامج والقرارات أو األعمال المتعلقة بتصدیقالقیامب
المحتملة التداخل أوبالمخطط التنموي المتعدد السنوات 
.مع ھذا المخطط، لدى رئیس السلطة

السلطةتنظیم:15المادة

:التالیینالجھازینالسلطةتضم

واإلدارة،لجنة)أ(

.السلطةرئیس)ب(

الوزراء اختصاصاتمجلسعنصادریحدد مرسوم
.اإلدارةوسلطات الرئیس ولجنة وصالحیات

اإلدارةلجنة:16المادة

العمومیةممثلین عن اإلداراتمناإلدارةتتشكل لجنة
ھیئات والعمومیةوالمؤسساتالمحلیةوالمجموعات

.الخاصالقطاع

.اإلدارةلجنةالسلطة یرأسرئیس

وحیادھمكفاءاتھمأساسعلىاللجنةیختار أعضاء
ویستثنى من عضویة لجنة اإلدارة  .األخالقیةونزاھتھم
وتطویرسیرفيشخصیةالذین لھم مصالحاألشخاص

.الحرةالمنطقةوتفعیل

قابلةسنوات،)3(لفترة ثالثاللجنةأعضاءیعین
.للتجدید

أعضائھاتعیینوإجراءاتاإلدارةلجنةتشكیلةتحدد
مجلسعنصادربمرسوموتسییرھاوتنظیمھا
.الوزراء

السلطةرئیس:17المادة

الجمھوریةرئیسمنبمرسومالسلطةرئیسیعین
ویتم.للتجدیدقابلةسنوات)5(خمسلمأموریة

.األخالقیةونزاھتھالمھنیةكفاءاتھأساسعلىاختیاره

.بمرسومالسلطةرئیسومزایارتبةتحدد

السلطةموارد:18المادة

:من السلطةمواردتتشكل

الدولة؛وإعاناتمنح)أ(

من42المادةفيعلیھاالمنصوصاإلدارةإتاوة)ب(
القانون؛ھذا

المطورینقبلمناالقتضاء،عندالمسددة،المبالغ)ج(
السلطة؛مععقودھمبموجبوالفاعلین

داخل والخدماتمن السلعالسلطةریع تسویق)د(
المعامالتعلى الخصوص ذلكفيبماالحرة،المنطقة
العمومیة؛الخدماتوتوفیرالعقاریة

ریع الودائع؛)ھـ(

والوصایا؛والھباتاإلعانات)و(

الھیئات مناالقتراضأشكالمنوغیرھاالقروض)ز(

والخصوصیة،العمومیة أو

تقرھا الدولة إلى السلطةقدمنحةأوآخرإیرادأي)ح(

.بمرسومالحقا

محاسبة السلطة:19المادة 
التي تخضع لھا حسابات السلطة وفقا لألحكام تعد 

تخضع لرقابة محكمة كما .الشركات التجاریة
المساطر الخاصة وتحدد لجنة اإلدارة.الحسابات

.بالمیزانیة والتعھد بالموارد ورقابة التنفیذ

تنظیم منطقة نواذیبو الحرة:3القسم 
إنشاء مركز تنظیم المنطقة الحرة :20المادة 

في نواذیبو
مركز تنظیم منطقة "تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى 

كلف الم"مركز التنظیم "أو ،اختصارا ،"نواذیبو الحرة
.بتنظیم منطقة نواذیبو الحرة

مستقلة خاضعة مركز التنظیم شخصیة اعتباریة
ري و للقانون العام تتمتع باالستقالل المالي والتسیی

یحكمھا القانون األساسي الخاص المحدد من قبل ھذا 
.و نصوصھ التطبیقیةالقانون
.رئاسة الجمھوریةبمركز التنظیم یلحق 
.وذیباانومقر مركز التنظیم  في یكون 

مھام مركز التنظیم:21المادة 
وعلى وجھ الحرة یكلف مركز التنظیم  بتنظیم المنطقة

بین مختلف الفاعلین  تنظیم العالقات الخصوص،
سلطة وبلدیة كال،الحرةوالمتدخلین في المنطقة

المعتمدةمقاوالتلین والفاعوالمطورین والوذیباانو
.ساسا

:وبموجب ذلك یكلف أساسا ب 
القوانین والنظم المتعلقة احترامعلىحرص ال-أ

التطویر والبنیات الداعمة مع بالمنطقة الحرة ومناطق 
والشفافیة وعدم التمییز؛مراعاة الموضوعیة

غیر تمییزي الالطابع الشفاف والحرص على -ب
الحائزین على المعاھدات والصفقات نتقاءإلجراءات ا

الخاصة من قبل السلطة؛

إصدار والتأكد من احترام شروط التسجیل -ج
مقاوالت ؛الالعتماد التراخیص

للخدمات ضمان نفاذ المقاوالت ذات األولویة -د
وعلى الخصوص (افق داخل مناطق األنشطة والمر

ظروف شفافة في )الكھرباء والمیاه والطرق واألمن
وغیر تمییزیة؛
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المنطقة الحرة و الفاعلین فيالنزاعات بین فك -ه
الحالي ونصوصھ التطبیقیة القانونتطبیق ناجمة عنال

واألنظمة الداخلیة لمناطق التطویر أو المعاھدات 
.ءات الصادرة تطبیقا لھذه النصوصالمبرمة، أو اإلجرا

التنظیممركزسلطات:22المادة 

اإلجراءات والقرارات جمیع التنظیم مركز یتخذ وینفذ 
وبموجب ذلك یتمتع على .مھامھللقیام بالالزمة 

:التالیة الصالحیات الخصوص ب

لتنظیم لضروریة أ ـ إصدار التعلیمات والنظم الداخلیة ا
المنطقة الحرة وتنظیم الخدمات والمرافق داخل المنطقة 

؛طویرالحرة ومناطق الت

القانونالعقوبات المنصوص علیھا في ھذا إصدار ب ـ 
مسؤول معتمدة مقاولة فاعل أومطور أو حق أيفي 

قوانین والنظم المتعلقة للانتھاك صارخ عن أي 
الحرة؛بالمنطقة 

تقومالنزاعات التيبشأن لح  تصاالج ـ تنظیم إجراءات 
بین الفاعلین في المنطقة الحرة ، بناء على طلب من 

أي فاعل معني ؛

بین  الفاعلین تقوم د ـ التحكیم بشأن  النزاعات التي 
.في المنطقة الحرة

ملزمة مشمولة بالنفاذ قوة قرارات مركز التنظیم ل
.القوة ،عند االقتضاءاستخدام المعجل ، تحت طائلة

الطعن في قرارات مركز التنظیم أمام المحاكم مكنوی
.القانونمن ھذا 51المختصة المشار إلیھا في المادة 

صالحیات استشاریة:23المادة 

مركز أو استجابة لطلب من السلطة  یصدر بمبادرة منھ 
التنظیم استشارات فنیة حول تنمیة وتسییر المنطقة 

ق التطویر والتوجھات التي ینبغي الحرة ومناط
.اتخاذھا

تنظیم مركز التنظیم:24المادة 

صالحیاتمجلس الوزراء یحدد مرسوم صادر عن
ونمط تسییره مع مركز التنظیم وتعیین أعضائھ نظامو

.قانونمراعاة أحكام ھذا ال

موارد مركز التنظیم:25لمادة ا

موارد مركز التنظیم المخصصات السنویة تشمل 
الحكومة في إطار المیزانیة العامة الممنوحة من طرف 

.للدولة

محاسبة مركز التنظیم:26المادة 

میزانیة مركز التنظیم طبقا ألحكام النظام العام تعد 
.توازنوتعتمد مبدأ ال.للمحاسبة العمومیة

النظام العام أمالءات تسییر موارد المركزیحترم 
.للمحاسبة العمومیة

.ز التنظیم لرقابة محكمة الحساباتمركتخضع حسابات 

التحتیة والبنيطویر مناطق الت:الباب الثالث 
الداعمة

التطویر والتفعیل في مناطق أنشطة :27المادة 
التحتیة الداعمةوالبنيالتطویر 

التطویر والتفعیل أنشطة سلطة التنظیم مسؤولة عن 
كون التحتیة الداعمة ومع والبنيطویرفي مناطق الت

السلطة ال تضطلع أصال بالقیام بأنشطة التطویر 
لقیام بأعمال التصمیم لوالتفعیل إال أنھا قد تلجأ 

.واإلشراف والتمویل

إطار معاھدات في كما توكل لغیرھا تنفیذ ھذه المھام
مطابقة أو عقودالتطویر  أو التفعیل أو الشراكة  

الصفقات العمومیة الواردة في التشریعإلحدى صیغ 
كما لھا أن توكل ).الصفقات  الخاصة (الجاري 

األشغال والمنشئات والھیئات الحاصلة اإلشراف على 
عن على المعاھدات والصفقات الواردة أعاله، استثناء 

.المعمول بھانصوصال

مع المسموح بھا للصیغ تبرم الصفقات الخاصة وفقا 

معاھدات تعتبر .یات القانون الحاليضمقتمراعاة 

خاصة خاضعةوالتفعیل معاھدات والشراكة یر التطو

.للقانون الحالي

الخاصةلمعاھداتنظام ا:28المادة  

الحاصلة على المعاھدة الخاصة الھیئة تتمتع 1.28
الخاصة على الحق  المعاھدة مقابل التزاماتھا بموجب 

و المحالت و استغالل المنشآت  و المناطق،)أ(في 
بما (إتاوة على المستخدمین فرض )ب(التجھیزات  و

على السلطة یجارإأو )المقاوالت المعتمدةھمفی
الموفرة أو لسلع المستخدمة لھا أو على الخدمات أو ا

المواد أو استالم أي دفع أخر أو أجرة بموافقة الطرفین

تعود المنشآت  أو المرافق أو التجھیزات 2.28
لسلطة الخاصة إلى المعاھدة الممولة من قبل صاحب ا

وحسب الخاصة أو قبل ذلك بانقضاء المعاھدة 
مراعاة األحكام المتعلقةمع ،المتفق علیھاإلجراءات ا

.بالبنایات السكنیة

لغیر المؤسسات العمومیة ذات الطابع مكنال ی3.28
الصناعي والتجاري وشركات الرسامیل العمومیة  أو 

، خاضعة للقانون الموریتانيالشركات التجاریة ال
یة كون ضوعلى فر.حصول على  معاھدة خاصةال

صاحب المعاھدة  الخاصة شركة رسامیل غالبیتھا ملك 
، یمكن استثناءھا من تطبیق ھیئة عمومیةلأو للدولة 

الرسامیل المختلطةذاتالنصوص المتعلقة بالشركات 
، بمرسوم صادر ومن تطبیق مدونة الصفقات العمومیة

.عن مجلس الوزراء



1280العدد ................................................2013ینایر 30الجریدة الرسمیة للجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة بتاریخ

42

الحاصل على االجتماعي وأنشطة غرضیجب اقتصار ال
الخاصة ھذه المعاھدة الخاصة على تنفیذ المعاھدة 
.المنوطة بھا دون سواھاواألنشطة

تحضر السلطة المعاھدات  الخاصة النموذجیة، 4.28
وتتم المصادقة علیھا بمرسوم صادر عن مجلس 

.الوزراء

الخاصة المتعلقة المعاھداتأصحابیلزم 5.28
القطع األرضیة أو بوضعبمنطقة نشاط أو منطقة دعم 

المنشآت أو المحالت المنصوص علیھا لھذا الغرض 
في في المنطقة المعنیة حسب الشروط المحددة 

المعاھدة الخاصة المتعلقة بھذه المنطقة تحت تصرف 
المستثمرین المستوفین لشروط النفاذ إلى المنطقة 

یلزم بالرد على أي طلب كما.وفر ذلكالمعنیة،  إن ت
معاھدة في الكتابي لھذا الغرض طبقا لألجل المحدد 

.الخاصة

فع صعوبات تطبیق ھذا الحكم رمعنيیمكن ألي طرف 
ویبت مركز التنظیم في النزاعات التي .إلى السلطة

.والسلطة أو المستثمرلمعاھدةتنشأ بین صاحب ا

لسلطة نقل ملكیة كان ابإمأعاله، األحكاماستثناء من 
طرف أصحاب المنجزة منالمعھودة للسكنالمحالت

قصد التنازل عنھا للمستخدمین (المعاھدات الخاصة 
بالشكل )المعھود للكراءقلالنھائیین ولیس بالح

تحدد المعاھدة المبرمة .المباشر للمستخدمین النھائیین
مع المطور إجراءات ھذا التحویل وتخصیص ثمن 

ویجب أن تكتنف الشفافیة وعدم التمییز .المنازل
.ظروف اختیار المتنازل لھم

الخاصة و أصحاب المعاھدات أصحاب یستفید6.28
أو طویرالصفقات العمومیة المتعلقة بنشاطات الت

التحتیة الداعمة التفعیل في مناطق التطویر أو البني
بقوة القانون من نظام المنطقة الحرة  یستفیدون 

وبنفس مستوى المعنیة بنفس اللالنشطةاالنسبة ب
.ذات األولویةمع المقاوالت االلتزامات  

لمعاھداتإجراءات إبرام الصفقات و ا:29المادة 
الخاصة

تخضع السلطة لقواعد مدونة الصفقات 1.29
برام الصفقات العمومیة إلمعمول بھاالعمومیة ال

إبرام الصفقات إال أن مھمتي.الخاصةلمعاھداتوا
مع اإلبقاء للسلطةضةفورقابتھما موالمعاھدات  و

تنظیم مھمة ویتولى مركز التنظیم .على فصل المھمتین
.والمعاھداتالصفقات

في مؤھلة السلطة لجنة صفقات داخل تنشأ 2.29
طبیعتھا تالسلطة مھما كانومعاھداتمجال صفقات

ویحدد .ءأعضا)6(اللجنة من ستةكونوتت.نوعھاو
المجلس سقوف اإلبرام و المصادقة على  الصفقات 

نظام  الداخلي المصادق علیھ منالحدد یو.لمعاھداتوا

تشكیلةیةلجنة اإلدارالاقتراح من بالمجلس طرف 
.ونظام عمل اللجنة

یتم اختیار أصحاب الصفقات الخاصة 3.29
عن طریق مناقصة للتنافس مع الخاصة معاھداتوال

.التالیةحكام مراعاة األ

أعاله،الواردةاستثناء من مبدأ استدعاء المنافسة
خاصة فیما معاھداتصفقات خاصة و)أ(یمكن إبرام 

الموجودة مع اتوالمطاروانئمناطق المخصی
ھذا سریان الھیئات المكلفة بالمناطق المعنیة عند 

صفقات خاصة كما یمكن إبرام )ب(و القانون
إجراء استدعاء خاصة دون اللجوء إلى معاھداتو

مع شخص اعتباري خاضع للقانون ،للمنافسة
بواسطة مباشر أو ، بشكلالموریتاني تمتلك الدولة فیھ

مؤسسة عمومیة أو شركة رسامیل عمومیة  أكثر من 
.فیھ٪ من األسھم وحقوق التصویت60

على ملف استدعاء المنافسة،منضتیجب أن ی4.29
خاصة معاھدة ع صفقة خاصة أو مشرو،الخصوص
النموذجیة المعاھدة السلطة على أساس أصدرتھا 

.لمعاھدةحقوق والتزامات صاحب االمحدد ل

معاھدات یعتمد دلیل إجراءات إبرام الصفقات وال5.29
بمرسوم المنصوص علیھ في ھذا القانون،الخاصة

.مجلس الوزراء صادر عن

ملحقة بمجلس تنشأ على مستوى السلطة بنیة 6.29
.المعاھداتعلى الصفقات واإلدارة مكلفة بالرقابة 

المقاوالتواعتمادتسجیل:الرابعالباب 

القبول في نظام المنطقة الحرة:30المادة 

المعتمدةوفروعھا ومؤسساتھا الثابتةلمقاوالتلیمكن 
ستفید من نظام المنطقة الحرة المنصوص علیھ في تأن 
:و النصوص المطبقة لھالقانونھذا 

أنشطة مؤھلة داخل تخلقتمارس أوإذا كانت )أ(
تكون مسجلة لدى السلطةأن شریطةحرة المنطقة ال

؛القانونوفقا للشروط المنصوص علیھا في ھذا 

منطقة داخل أنشطة ذات أولویةإذا كانت  تخلق)ب(
على اعتماد مسلم من قبل السلطة ھاحصولتطویر، مع 

.القانونوفقا للشروط المنصوص علیھا في ھذا 

األنشطة على من نظام المنطقة الحرة تقصر االستفادة 
داخل المنطقة الحرة القائمة ذات األولویةالمؤھلة أو 

.عند االقتضاءمنطقة التطویر المعنیة، أو

ج بھا مقاولة معتمدة خارتقوماألنشطة التي تظل 
خاضعة الوطني،على باقي التراب ،المنطقة الحرة

ألحكام نظام القانون العام و یجب التصریح بھا بشكل 
.اإلدارات المعنیةلدى منفصل 

القابلة للتأھیلشروط تسجیل المقاوالت :31المادة 
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والفروع والمؤسسات النابتة مقاوالتتسجل ال
:التالیةشروطللللمقاوالت القابلة للتأھیل المستوفیة 

كونھا تمارس أو تقیم نشاطا مصنفا كنشاط )أ(
؛داخل المنطقة الحرةمؤھل
األولویة للتشغیل الدائم، عند تخصیص )ب(

تساوي الكفاءات لحاملي الجنسیة الموریتانیة؛

أن تكون مالكة أو مستأجرة أو مستفیدة من )ج(
و من قطع منشآت ألبیع أو تأجیر مباني أو اوعد 

المنطقة الحرة ؛أرضیة متناسبة مع النشاط المتوقع ب

اإلدارات تجاهنتظاماالبإفادات اإلدالء )د(
القائمة؛لمقاوالت الموریتانیة لبالنسبة الوطنیة

.السلطةتحدده قدللقبولأخرأي شرط خاص)ه(

شروط اعتماد المقاوالت ذات األولویة:32المادة 

والفروع والمؤسسات المقاوالت ذات األولویةتستفید 
من اعتماد لشروط التالیةالمستوفیة لللمقاوالت ابتة تال

:المقاوالت ذات األولویة 

مصنف كنشاط ذا أولویة داخل منطقة نشاط إقامة )أ(
للنشاط  ذي األولویة المتوقع أن يكما ینبغالتطویر

یكون مماثال لألنشطة الممكن ممارستھا داخل منطقة 
التطویر المعنیة أوعند االقتضاء، للشروط الخاصة 

للقبول، بشكل یمكن المجلس من تحدیدھا؛

األولویة للتشغیل الدائم، عند تساوي تخصیص)ب(
؛ الجنسیة الموریتانیةالكفاءات لحاملي 

ضریبة على بما یخص اللنظام  الحقیقي لالخضوع)ج(
األرباح الصناعیة والتجاریة؛

المعنیة؛طویرنظام الداخلي لمنطقة التللالنتسابا)د(

أن تكون مالكة أو مستأجرة أو مستفیدة من وعد )ه(
من قطعة أرضیة منشات أو لبیع أو تأجیر مباني أو ا

الحرة؛المنطقة متناسبة مع النشاط المتوقع في 

طلب التسجیل أو االعتماد:33ادة الم

طلب التسجیل أو االعتماد إلى المقاولةتقدم1.33
:السلطة و یشمل العناصر التالیة

جمیع المعلومات المتعلقة بھویة المقاولة بما في )أ(
؛، إذا وجدذلك رقم التعریف الضریبي

؛توقع المعرض مفصل للنشاط الممارس أو )ب(

مستوفیة التي تدل على أن المقاولة كل اإلثباتات  )ج(
32المادةأو31ةفي المادالمنصوص علیھا الشروط 

؛لحالة ا، حسب أعاله

:ما نشاط قائالإذا كان)د(

 عرض مفصل عن المنشآت
والتجھیزات والمعدات المكونة للموجودات 

المعني؛والمستخدمة في إطار النشاط 
 نسخ من التصریحات الضریبیة

العاملة المستخدمة للیدوتوصیف والحسابات 
في السنتین المالیتین األخیرتین المقفلتین أو 

إذا كانت الشركة المقفلةاألخیرة للسنة المالیة 
حدیثة اإلنشاء؛

:كان استثمارا جدیدا إذا)ه(
 عرض مفصل عن االستثمارات

على الخصوص التكالیف یبّین الضروریة
ة؛االنطالقواآلجال والطبیعة، وجدولة 

 ،إذا كانت دراسة اثر بیئي
توقع المالنشاط تخضع التشریعات المعمول بھا 

؛لمثل تلك الدراسة
العاملةإلى الید حتیاجات التقدیر ا.

2.33 تفصل لجنة اإلدارة محتوى طلب التسجیل
تضع السلطة شكلیة الطلب .أو االعتماد

.النموذجي

منح التسجیل واالعتماد:34المادة 

 قابلیة طلب التسجیل أو االعتماد خالل یبت في
من أیام العمل ابتداء )2(اجل ال یتجاوز یومین 

من إیداع ملف مكتمل مقابل وصل استالم من 
عدم الرد خالل ھذا األجل یجعل .السلطة

.التسجیل أو االعتماد في حكم المقبول
 تبلغ السلطة مقدم الطلب قرار منح التسجیل أو

ي أجل ال یتجاوز خمسة االعتماد أو رفضھما ف
.أیام عمل اعتبارا من تاریخ قابلیة الطلب)5(

وفي حالة رفض .تبریر قرار الرفض ملزم
خمسة )15(الطلب، بإمكان صاحبھ التظلم خالل 

عشر یوما من تاریخ اإلبالغ بالرفض لدى مركز 
التنظیم الذي  یتوجب علیھ البت في الموضوع 

را من تاریخ یوما اعتبا)30(في غضون ثالثین 
.إیداع التظلم

محتویات التسجیل واالعتماد:35المادة 

:یبین التسجیل العناصر التالیة 1.35

إذا كان تم منحھ بموجب نشاط قائم أو استثمار ما )أ(
؛جدید

أجلھ؛النشاط المؤھل الذي منح التسجیل من )ب(

توجب فیھاألجل الذي یجدید، في حالة استثمار )ج(
الظروف المشروع موضع التسجیل، وكذاانجاز 

على الخصوص الخاصة إلنجاز االستثمار فیما یتعلق 
.بطابعھ الخطر أو الملوث

:االعتماد العناصر التالیة بین ی2.35
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واألنشطة ذات األولویة التي تم طویر التمنطقة)أ(
منح االعتماد خصیصا من أجلھا؛

االستثمار موضع الطلب ز المحدد النجااألجل )ب(
تعلقاالستثمار فیما یالنجاز الخاصة لشروطوكذا ا

.الخطر أو الملوثطابعھب

سحب التسجیل أو االعتماد:36المادة 

سحبأو تسجیل مؤسسة مؤھلة یجوز سحبال 
ن مركز مقرار صادر بأولویة إالاعتماد مؤسسة ذات 

وفي الحاالت ،على أساس التماس مسبق من السلطة
:فقطالتالیة 

القانونلألحكام األساسیة لھذا المقاولة انتھاك )أ(
مطبقة بشكل صارخ ومتكرر أو، عند الونصوصھ

في التسجیل أو االعتماد حددة االقتضاء، للشروط الم
فیھا؛یمالتي تقتطویر أو النظام الداخلي لمنطقة ال

من قبل المقاولة نشاط للغیر مبررتوقف)ب(
المنطقة الحرة لمدة تزید عن المعتمدة في 

.أشھر)6(ستة 

ال یجوز سحب التسجیل أو االعتماد إال بعد انقضاء
المقاولة أشھر اعتبارا من تاریخ إبالغ)3(ثالثة

وعدم ،سحبالمبررة للبشأن الخروقات المعتمدة 
في الخروقاتھذه عالج امتثال المقاولة المعتمدة ل

الذي قرار السحب بتبلغ المقاولة .ھذه اآلجال
.سریان مفعولھیحدد تاریخ

طعن في قرار السحب الیجوز للمقاولة المعتمدة 
أشھر )3(ثالثةاجلأمام المحاكم المختصة خالل

.من تاریخ اإلبالغ  بقرار السحب

سحب التسجیل أو االعتماد یفقد المقاولة المعتمدة 
.نظام المنطقة الحرةالحق في االستفادة من 

المعتمدةالمقاوالتالتزامات:37المادة

القوانیناحترام كافة المعتمدةالمقاوالتعلى یجب
ھذابمقتضىصریحبشكلمنھاتستثنلمالتيوالنظم

بحمایةالمتعلقةعلى الخصوص المساطر والقانون،
محاسبةمسكعلیھابتوجب كما.الصیدوأنشطةالبیئة
أنشطتھاعنمنفصلبشكلالمؤھلنشاطھابخاصة

.األخرى

عنسنویا تقریرا السلطةإلىوترفع المقاوالت
.محتواهالمجلسیحددوالمعلوماتالنشاطات

الحرةللمنطقةالعقاريالنظام:الخامسالباب

الحرةللمنطقةالعقاريالنظام:38المادة

الخاصةلألمالكالتابعةاألراضيملكیةقلتنت38-1
.السلطةإلىالحرةالمنطقةداخلوالواقعةلدولةل

یجاراستغاللھا أو إخضاعھا لإلمنحلسلطةبإمكان ا

إجراءاتحسبملكیتھا،نقل أواألمدطویلأوتجاريال
.بمرسومتحدد

والساحاتاألراضيبتسییر،احصریُیعھد38-2
المنطقةداخلوالواقعةللدولةالعمومیةلألمالكالتابعة 

احتراممعاستغاللھا،منحالمخول إلیھا لسلطةلالحرة
.الساریةالقوانین

أونواذیبولبلدیةالتابعةاألراضيتسییریخضع 38-3
الحرةالمنطقةداخلواقعةأخرىعمومیةھیئات أي

أي عمل تنظیمي أو یطابقأنیجب.السلطةوصایةل
متعددتسییري لھذه األراضي مخطط التطویر ال

تحتلكنھ یبقى .السلطةالمعد من طرف السنوات
.طرفھامنیصدقما لم البطالنطائلة

وتنقل للسلطة األراضي التابعة لبلدیة نواذیبو والواقعة 
المعدةاألراضيكما یقام بنقل .التطویرمناطقداخل
ھذهلبرمجةتبعاالسلطةإلىالداعمةالتحتیةللبنى
.التحتیةالبني

والبنيطویر التمناطقوإعدادتطویرألغراض38-4
ضروريبأي انتزاعالسلطةتبادرالداعمة،التحتیة
الواقعةاألراضيعلىالعقاریةالحقوقلتحریرللملكیة

التحتیةالبنيأو في جوار طویرالتمنطقةداخل
.الداعمة

الوزراءمجلسإلىالملكیةعازتناطلبالسلطةترفع 
ویعلنإجراء الترخیص االقتضاء،عندیتبنى،الذي

التحتیةالبنیةأوالتطویر اما مشروععنفعابمرسوم
.المعنیةاألراضيعلىالداعمة

إجراءاتالوزراءمجلسعنصادرمرسومحددی
عازتنلتجسید االخاصةالتعویضوقواعدالتنفیذ
.أخذا في الحسبان خصوصیة المنطقة الحرةالملكیة

فيالقانونبقوةالملكیةمنزوعةالاألراضيوتدخل 
.السلطةتسیرھاالتيللدولةالعمومیةاألمالك

عینیة متعلقة حقوقعنتنازلأونقلحالفي38-5

الحرة،المنطقةداخلموجودة بنایةأوأرضیةبقطعة

القانونالشفعة طبقا لمساطر حقمنالسلطةتستفید

وبالتفضیل نواذیبولبلدیةالشفعةحقتحكمالتيعامال

.لھا

المستفیدینعلىالنظم المطبقة:السادسالباب
الحرةالمنطقةنظاممن

منالمستفیدینعلىةالمطبقالنظم:39المادة

الحالينواذیبو الحرةمنطقةنظام

المعتمدةوالمقاوالتفاعلونوالالمطورونیستفید
المنطقةداخلالمنجزةاألنشطةبموجبلقانون،لطبقا

الحرة،المنطقةنظامأيخاص،نظاممنالحرة،



1280العدد ................................................2013ینایر 30الجریدة الرسمیة للجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة بتاریخ

45

خاص،وضریبياجتماعيصرفنظاممنكونالم
.الموّحدالشباكإلىالنفاذومن

حصریةالحاليالقانونیمنحھاالتيالمزایاتعتبر 
أحكامعلیھاتنصأخرىوغیر قابلة لتنضاف إلى مزایا 

باستثناءاالستثمار،تشجیعبما یتعلقفیأخرىتشریعیة
من مدونة 11إلى 4بالمواد من منوحةالمالضمانات

االستثمار والتي تستفید منھا المقاوالت المعتمدة برسم 
.أنشطتھا المشمولة التسجیل أو االعتماد

الذیناالعتباریینأوالطبیعیینشخاصال یمكن لأل
الحرة ولم یستفیدوا من المنطقةداخلنشاطایمارسون

االستفادة الحرةالمنطقةنظامبرسم اعتمادأویلتسج
مساطرلخاضعینبقون ویالحرةالمنطقةنظاممن 

ونظام والضریبياالجتماعيمجالالفيعامالالقانون
.الصرف

الصرفسعرنظام:1القسم

الصرفنظام:40المادة

الصرف،راسعأبمراقبة المتعلقةاألحكامعلىخروجا
والمزایاالضماناتمنالمعتمدةالمقاوالتتستفید
:التالیة 

نقلأدناه، تكفل حریةالواردةللتحدیداتطبقا)أ(
باعتماد مھما المشمولةأنشطتھاومنتجاتعائدات

أوأصولعنكانت طبیعتھا أو أي تنازل 
تصفیتھا، بعد تسدید الرسوم المستحقة برسم 

المعتمدةللمقاوالتكما یمكن.القانون الحالي
األموال المقابلة لألشیاء القیام بدون قیود بتحویل

المؤسساتأوالتجاریةالبنوكالتالیة، بواسطة
:المعتمدینوسطائھمأوالمحلیةالمالیة

الجاریة؛العملیات)أوال(

المتعلقة بالرسامیل في حالة التنازل المعامالت)ثانیا(

أو تصفیة االستثمارات

المزایا؛أرباحأواألرباحتوزیع)ثالثا(

البنكیة؛والفوائدالقروضسداد)رابعا(

نقلتنفیذ عقود بموجبالمستحقةتسدیداتال)خامسا(

سلعشراءأوالفنیةالمساعدةأوللتكنولوجیا،

.الخارجفيوخدمات

الموجھة أنشطتھاالمعتمدةیحق للمقاوالت)ب(
حسابات فيتحتفظأنأساسا للتصدیرالمؤھلة
أجنبیة، بالعمالتبنوكفيالصعبة مفتوحةبالعملة
الناتجة عن ھذه األنشطة بالنسب الالزمة الصعبة

لتغطیة معامالتھا المنفذة أو التي یلزم تنفیذھا 
وتحدد شروط تطبیق ھذا الحكم .بالعملة الصعبة

.من طرف البنك المركزي الموریتاني

تعارض مع تالالتيالصرفأحكامتطبق)ج(
.نواذیبوفيالحرةالمنطقةفيالمادةھذهأحكام

حدد البنك المركزي الموریتانيیفي المنطقة الحرة 
.غیر مقیمةبنوكقیام شروط 

الضریبيالنظام:2القسم

االستثنائيالضریبيالنظام:41المادة

المعتمدةالمقاوالتعلىالمطبقالضریبيالنظامیعتبر 
.عامالالقانونمن نظاما استثنائیانظام

بسببالمنطقة الحرة،فيالمعتمدةالمقاوالتتخضعال
أوإتاوةأورسمأوضریبةأليالمعتمدة،أنشطتھا
أوالتسجیلأوالطابعرسم أومصدرالمناقتطاع

مھماالمباشر،غیرالأوالمباشراإلجبارياالقتطاع
ذلكفيبماتسمیتھ،كانتومھماطبیعتھكانت

بشكلالمقررةتلكغیرالجزافیة،الدنیاالضریبة
فيإلیھالمشارالرسمو،الحاليالقانونفيصریح
بخدمةتتعلقإتاوةأومساھمةأيأو46المادة

أوالمشغلونأوالمطورونمنھایستفیدأومستعملة
ومع ذلك ال یمكن لغیر المقاوالت المعتمدةالمقاوالت

ذات األولویة االستفادة من اإلعفاء من الرسوم على 
والضریبة الخاصة على )TOF(العملیات المالیة 

.التأمینات

الشروطباستقرارالمعتمدةللمقاوالتالدولةوتتكفل
فترة عشرینخاللاستثماراتھاعلىالمطبقةالضریبیة

أوبالتسجیلاإلشعارتاریخمنابتداءسنة)20(
.االعتماد

علىالمطبقالضریبيالنظام:42المادة
المعتمدةالمقاوالت

المنطقةفيالمقام بھاالمعتمدةاألنشطةبموجب

والرسومللضرائبالمعتمدةالمقاوالتتخضعالحرة،

:أخرىضرائبأياستبعادمعالتالیة،

والصناعیةالتجاریةاألرباحعلىالضریبة)أ(

األرباحعلىللضریبةالمعتمدةالمقاوالتتخضع
ومع.تحققھاالتيلألرباحبالنسبةوالتجاریةالصناعیة

المعتمدةالمقاوالتتخضع القانون،ھذاأحكاممراعاة
األرباحلمساطر القانون العام المتعلقة بالضریبة على 

فیما یخص الوعاء الضریبي ووالتجاریةالصناعیة
ومع ذلك، .بھا وتحصیلھا واالعتراض علیھاالتصریح

فيبمااألخرى،الضریبیةتتم التصاریح واإلجراءات
.الموحدالشباكلدىالضریبةدفعذلك

النظاممنالمعتمدةالمقاوالتتستفیدفضال عن ذلك،
:التالياالستثنائي

العامبعد)ضمنا(السابعةالمالیةالسنةحتىاإلعفاء•
االعتماد؛أوالتسجیلفیھصدرالذي
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)8(الثامنةالسنةمن٪7سبعة :المخفضة نسبةال•
ضمنا؛)15(السنة الخامسة عشرإلى

)٪25(القانون المشترك خمسة وعشرین نسبة•
).16(عشرةالسادسةالسنةمنابتداء

والرواتباألجورعلىالضریبة)ب(

القانونلنظامةخاضعمعتمدةمقاولةأیةةعمالتبقى 
تتولى و والرواتباألجورعلىالضریبةمجالفيالعام 

الرواتبعلىالمحددةباالقتطاعاتالمعتمدةالمقاوالت
علیھاالمنصوصشروطللاوفقالمطبقة نصوصطبقا لل

.المذكورةالنصوصفي

مقاوالتفي ال،األجنبیةتستفید فئة العمالة ذلك،مع
خامجر الشھري الاألفیھا یتجاوزالتي األولویةذات

علىضریبيسقفأوقیة، من1.000.000ملیون 
معیتناسبمبلغفيیحدد)ITS(والرواتباألجور

.ورواتبھمألجورھمالخامالمبلغمن20%

المحلیةالضرائب)ج(

والضرائبللرسومخاضعةالمؤھلةتظل المقاوالت
.المحلیة

اإلداریةاإلتاوة)د(

رقموعاءھا إداریةإلتاوةالمعتمدةالمقاوالتتخضع
علىبناءالحرةالمنطقةفيالمحققالسنويأعمالھا
:یليكمااالعتماد،أوبالتسجیلالمشمولةاألنشطة

المؤھلة،للمقاوالتبالنسبةاألعمالرقممن٪]2[•

.األولویةذاتللمقاوالتاألعمالرقممن٪]0[•

معمؤقتأساسعلىفصلیا،اإلداریةاإلتاواتدفعت
ویتم .المالیةالسنةنھایةمنشھرینبعدتسویةال

.السلطةاإلتاوة إلىتسدید

.للسلطةبكاملھاإلتاوةمحصول خصصی

االجتماعیةشتراكاتاال)ھـ(

فيخاصةمزایامنالمعتمدةالمقاوالتال تستفید
فيالعاملقانونخاضعة لوھي.االجتماعيالمجال
.االجتماعیةشتراكاتواالاالقتطاعاتمجال

ذاتیمكن لألجانب في عمالة للمقاوالت ذلك،ومع
أنباالعتماد،مشمولةأنشطةبوالمكلفین األولویة،
الخاصذلكغیراجتماعيتأمیننظامیختاروا

الموریتاني،االجتماعيللضمانالوطنيبالصندوق
ھذاأنظمةفيمساھمةأيفإنالحالةھذهوفي

طرفمناتبھمورعلىمستحقةغیرالصندوق
ھذامنولالستفادة.وظفھمتالتيالمعتمدةالمقاولة
منتثبتأناألولویةذاتالمقاولةیجب على الخیار،

اجتماعيضمانبنظاماألجنبيالعاملارتباطجھة
توفرأنأخرىجھةومنالسلطةطرفمنبھمعترف

لصالحشتراكاتاالدفععلىالماديالدلیلاألخیرةهلھذ

الخیارھذایحق وال.األجنبیةاالجتماعيالضمانھیئة
راتبھمیفوقالذیناألولویةذاتالمقاوالتلعمالإال 

.أوقیةملیونالشھري

الموّحدالشباك:3القسم

الموّحدالشباكإقامة:43المادة

موّحدا، شّباكامسؤولیتھا،تحتوتدیرالسلطةتنشأ
.الحرةالمنطقةداخل

مصالحمختلفحصریة،بصفةالموّحد،الشباكیمثل
المطلوبةواألشكالاإلجراءاتجمیعإلنجازالدولة

.المعتمدةوالمقاوالتنفاعلیوالالمطورینألنشطة
جمیع بإكمالالموحدالشباكیكلف خاص،وبشكل

فيمعتمدةمقاوالتبقیام المتعلقةواألشكالاإلجراءات
أي إذن آو إصدارتسھیلبھدفالحرة،المنطقة

و من ضمنألنشطتھا،ضروریةتسجیالتوتراخیص أ
والتصاریحالعملورخصالتأشیراتخاصبوجھذلك

خاصةألنظمةالخاضعةباألنشطةالمتعلقةوالتراخیص
فيوالترخیصالموافقةوالتصریحالتزاماتوجمیع
.والبیئيالحضريالمجال

رقابةتحتتبق التيالجمركیةاإلجراءاتوباستثناء
عوضا الموحدیعالج الشباك،الجماركمصالحوكالء
واإلجراءاتالتصاریحجمیعالمختصة،اإلداراتعن 

والتجاريالضریبيالمجالفيوخاصةاألخرى،
الفاعلینونیلمطورليینبغالتيواالجتماعي
.القیام بھاالمعتمدةوالمقاوالت

الوزاراتمعالتفاھممذكرات:44المادة
المعنیة

المعنیةالوزاراتمعتفاھممذكراتالسلطةتبرم
بغیةالموّحدالشباكواألشكال التي تعني باإلجراءات

، عند االقتضاء،  الصالحیات وتوفیر العمالةنقل تنظیم
.تحت تصرف الشباك الموحد

العملیةوالشروطالطرقتحدیدیتمالحاجة،وعند
لةالعمالممارسة صالحیات الشباك الموحد وتوفیر

.الوزراءمجلسعنصادربمرسوموالتنسیق

الجمركيالنظام:السابعالباب

الجمركیةخارجالمنطقة:45المادة

إقلیمانواذیبوفيالحرةالمنطقةأراضيكاملیشكل
الجمركياإلقلیمعنمنفصالخاصا،جمركیا

لوكماإلیھتدخلالتيالبضائعتعتبرحیثالوطني،
إلىبالنظر،الوطنيالجمركياإلقلیمخارجكانت

مراعاةمعوالتصدیراالستیرادعلىوالرسومالحقوق
.الحاليالقانون

السلطةالحرة من طرف المنطقةإلىالنفاذطرقتحدد
الرقابةحسب متطلبات ةبالجمركالمكلفةواإلدارة

.الجمركیة
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الخاصةالمرافقفاعلونوالالمطورونأوالسلطةتقیم 
الحزام حكامإلالمطلوبةعلى األساس الحواجزو

التطویر ومناطقالحرةالمنطقةمستوىعلىالجمركي 
.فیھا

الجمركيالنظام:46المادة
منالحرةالمنطقةالواردة إلى البضائع تعفى.46-1

جمیعمنالموریتانيالجمركياإلقلیمالخارج أو في
،المستحقة بوجب اإلیرادواإلتاواتوالرسومالحقوق

بماوالضرائب،والرسومواإلتاواتالحقوقجمیعوكذا 
المحصلةالمضافةالقیمة علىالضریبةذلكفي

.البضائععلىوالرقابةیراد اإلعملیاتبموجب
اإلقلیممصدرھاومنتجاتبضائعإدخالیخضعال

للرسوم الحرةالمنطقةإلىالموریتانيالجمركي
ذلك،ومع.تطبیقھا عند التصدیرالمحتملركیةالجم
للرسوم خاضعةتظلالمذكورةوالمنتجاتالبضائعفإن

المنطقةمنتصنیع دونعند تصدیرھا ركیةالجم
.الحرة

المنطقةومنتجاتبضائعتصدیریخضعال.46-2
عندجمركيرسمأوحقأليالخارجإلىالحرة

.التصدیر
مصنعة الصید الغیر منتجاتتبقىاستثنائي،بشكل

.القطاعفيبھالمعمولوالتنظیمللتشریعخاضعة
الجمركياإلقلیمإلىالواردة البضائعتخضع.46-3

علیھالمنصوصللنظامالحرةالمنطقةمنالموریتاني
.بھالمعمولالجمركيالتشریعفي
فيالمبینةاإلعفاءمبادئمناستثناءً .4–46

للنظامخاضعةالتالیةالمنتجاتل ظتالسابقة،الفقرات
:الجمركيالمجالفيعامال

بشكلالمستثناةوالموادالضروریةالمواد)أ(
الجمركي،اإلعفاءنظاممنصریح

فيالواردة قائمتھا لالستھالكالموضوعة
؛"ب"الملحق

البترولیةالمنتجاتذلكفيبماالمحروقات،)ب(
للرسومالمنتجاتھذهتخضع ،المكررة
و إن  حتىالعام القانوننظامحسبالمطبقة

إذاوحتى الحرة،المنطقةداخلإنتاجھاتم 
أوالحرةالمنطقةفيلالستھالكموجھةكانت
الموریتاني؛اإلقلیمفي 

الغیاروقطععربات السیاحة المستعملة)ج(
.المتعلقة بھا

تقییديألالمعتمدةالمقاوالتتخضع ال.46-5
التيأوتصدیرھایلزم التيالبضائعلكمیاتبالنسبة

.الوطنيالترابعلىلالستھالكوضعھا یمكن

ومعالجةالجمركیةالتصاریح:47المادة
البضائع

فيھانوعمھما كان البضائعقبولیمكن.47-1
المنطقةمن نظامتستبعدواستثناءً .الحرةالمنطقة

:التقییدأوالحظرإلجراءاتالخاضعةالبضائعالحرة

قةتعلمأوأخالقیةاعتباراتعلىالمبنیة)أ(
وأالنظافةوالعمومياألمنوالعامبالنظام
العمومیة؛الصحة

براءات االختراعحمایةعلىالمستندة)ب(
وإعادةالمؤلفوحقوقالصناعیةوالعالمات

.اإلنتاج
الحرةالمنطقةفيالمستوردةالبضائعتنقل.47-2
.المكانعینفيجمركتھابغرضالجماركمكتبإلى

یجبالخارج،منمباشربشكلالبضائعتدخلعندما
المعطیاتتتضمنإداریةأوتجاریةبوثیقةتصحبأن

اإلقلیممنالبضائعإدخالویتم.بھاالمتعلقةاألساسیة
.بھاالمعمولالجمركیةلإلجراءاتطبقاالجمركي

الخارجمنالقادمةالبضائعاستیرادیكونعندما
الجمركي،اإلقلیمیمسالحرةالمنطقةإلىوالمتجھة

إجراءحسباإلنزالنقطةمنتنقلالبضائعفإن
إیقافمعوجھتھاحتىبنقلھاالسماحبھدفالعبور،
.والرسومالحقوق

تمیوعندماالحرة،المنطقةمنالخروجعند.47-3
علىبشكل مباشر دون عبور للخارجالبضائعتصدیر
الوثائقغطاءتحتالتصدیریتمالجمركي،اإلقلیم

.التجاریة
منللخارجموجھاالبضائعتصدیریكونعندما

تنقلالبضائعفإنالجمركي،اإلقلیمیطالالحرةالمنطقة
.العبورإجراءحسبالتحمیلنقطةنحو

الجماركمكاتب:48المادة
منطقةكلداخل االقتضاء،وعندالحرة،المنطقةداخل 
مكاتبعملوسیرتأسیس علىالسلطةتشرفنشاط
دفعالوعملیاتاإلجراءاتجمیعبمركزةمكلفةةجمرك
بمقتضىینبغي انجازھا التيوالجمركيالطابع ذات

.الحاليالقانون

الجماركإدارةمعالتفاھممذكرة:49المادة
بغیةتفاھممذكرةالجماركإدارةمعالسلطةتبرم

واإلجراءاتالجماركمكاتبمساعدةعملتنسیق
إعداد الجمارك، خاصة إلدارةتتبعالتياإلداریة
.التراخیصوإصدار

العملیةوالشروطالطرقتحدیدیتمالحاجة،وعند
عنصادربمرسومالتنسیقإقامة وةالعماللتوفیر
.الوزراءمجلس

ونھائیةمتفرقةأحكام:الثامنالباب
المخالفات:50المادة
المتخذةوالنصوصالقانونھذاألحكامخرقكلیرفع 

قبلمنأوالسلطةطرفمنتتم مالحظتھ لتطبیقھ
لم یحدث أثرا لمدة إنذاربعدو،طویرالتمنطقةلفعم

یتخذالذيالتنظیممركزعلمإلىیوما،)30(ثالثین
أوالمطورضدالتالیةالعقوباتإحدىاالقتضاءعند

:المخالفةترتكبالتيالمعتمدةالمقاولةأولالفاع
؛إنذار)أ(
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عشرونسقف حده مبلغحدودفيغرامة)ب(

أوقیة؛ملیون)20(

الشروطضمناالعتماد،أوالتسجیلسحب)ت(
القانونمن36المادةفيالمنصوص علیھا

.الحالي
)60(ستینأجلفيالبت التنظیممركزیتوجب على 

.بالغھإتاریخمنبتداء ایوما
مركزطرفمنبھاالمنطوقالعقوباتتكونأنیجب

طعنموضعتكونأنویمكن.ینبغيكمامبررةالتنظیم
ثالثینأجلفيالمختصةالمحكمةأماممعلق التنفیذ 

.للمخالفإشعارھامنابتداءیوما)30(
المساسدونالتنظیم،مركزطرفمنبالعقوباتینطق

فيعلیھاالمنصوصاألخرىالعقوباتبتطبیق
.بھاالمعمولالتشریعات

النزاعات:51المادة
أجلفيیبتالذيالتنظیم،تعرض على مركزأنیجب

ابالغھ، تاریخمناعتبارایوما)30(ثالثینأقصاه
المنطقةفيعاملینالبینوقوعھا یحتملالتيالخالفات

ونصوصھ،الحاليالقانونبتطبیقوالمتعلقةالحرة
معاھداتالأوطویرالتلمناطقالداخلیةوالنظمالمطبقة
للنصوصتطبیقاالصادرةالتنظیمات أوالمبرمة

:مثلالمذكورة،
فاعل خالفات بین السلطة ومطور أو -

، فسخأو تنفیذ أو تأویل ومتعلقة بمنح أو 

معاھدة حسب الحالة، لصفقة خاصة أو 

خاصة؛

بمنحةمتعلق،بین السلطة ومستثمرخالفات-

و تعلیق أو سحب اعتماد مقاولة ذات 

أولویة أو تسجیل مقاولة مؤھلة؛

منافع في وأمتعلقة بتوفیر خدمات خالفات -

؛التطویرمنطقة 

تعرض على أن من شأنھا أخرىخالفات أي -

؛الحاليالقانونحسب أحكام المركز 

)30(ثالثینالأجل فيالتنظیممركزمنقرارغیابفي
األطرافأحدیعترضعندماأوسالفا،واردةالیوما
على الخالفعرضیُ أنیمكنالتنظیم،مركزقرارعلى

المطبقالتشریعبمقتضىالمختصةالقضائیةلسلطةا
أطرافبینالعالقاتتنظمالتياالتفاقیاتبموجبأو

.الخالف
المنطقةفيالفاعلینبینالمبرمةیمكن للمعاھدات 

للمعاھدات الخصوصوجھعلىالمتضمنةالحرة،
للتحكیمُتخضعتطاارتشاتتضمنأنالخاصة،
فيبمابھا،تتعلقأولمعاھدةاعنالناتجةالخالفات

تأویلھاوأصالحیتھاوأبوجودھایتعلقإشكالأي ذلك
.فسخھاأو

أجنبیة،مصالحمعینةمعاھدة فيطرفیتضمنعندما
.دولياللتحكیماعلى خالفھاعرضتأنطرافلألیمكن 

انتقالیةأحكام:52المادة
ینبغيكمامنھحققتالمللسلطة،الفعليالقیامحینإلى

بمقتضىالمخولةات الصالحیفإنالمجلس،منبقرار

السلطاتطرفمنُتزاولتظلللسلطةالحاليالقانون

والمؤسساتالمحلیةوالمجموعاتالدولةومصالح

التسییرأن إجراءاتمع العلم المختصة،العمومیة

.اعتمادھایمكنفقط الجاریة واإلدارة

التطبیقمراسیم:53المادة
اقتضىإذاالوزراء،مجلسصادرة عنمراسیمتحدد

.القانونھذاأحكامتطبیقطرقاألمر،

النشر:54المادة 
ینفذ ھذا القانون باعتباره قانونا للدولة وینشر وفق 

طریقة االستعجال وفي الجریدة الرسمیة للجمھوریة 

.اإلسالمیة الموریتانیة

2013ینایر 02انواكشوط بتاریخ 

محمد ولد عبد العزیز

األولالوزیر 

الدكتور موالي ولد محمد االغظف

وزیر الشؤون االقتصادیة والتنمیة

ولد التاهسیدي.د

وزیر المالیة

تیام جمبار

وزیر اإلسكان والعمران واالستصالح الترابي

اسماعیل ولد بد ولد الشیخ سیدیا
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بمنطقة الخاصالئحة المواد المستثناة من نظام اإلعفاء الجمركي:الملحق ب

الحرةنواذیبو

-قرارات–مقررات–مراسيم-2

تعميمات

وزارة الدولة للتھذیب الوطني والتعلیم العالي 
والبحث العلمي

نصوص تنظیمیة

دجمبر 11صادر بتاریخ 276–2012مرسوم رقم 

یقضي بإنشاء عالوة سنویة للتجھیز و النقل 2012

لصالح المعلمین و األساتذة الممارسین فعلیا للتدریس 

و الثانویات تفي المدارس األساسیة و اإلعدادیا

.العمومیة

، 2013تمنح اعتبارا من فاتح ینایر :المادة األولى

أوقیة لصالح 20.000عالوة سنویة للتجھیز قدرھا 

المعلمین و األساتذة الممارسین فعلیا للتدریس في 

.المدارس االبتدائیة واإلعدادیات و الثانویات العمومیة

ال یمكن استالم ھذه العالوة من طرف :2المادة 
على مستوى الخزینة الجھویة بالوالیة المستحقھا إ

.التي یعمل بھا

لوطني و التعلیم یكلف وزیر الدولة للتھذیب ا:3المادة 
العالي و البحث العلمي و وزیر المالیة و وزیرة 
الوظیفة العمومیة و العمل و عصرنة اإلدارة، كل فیما 
یعنیھ، بتطبیق ھذا المرسوم الذي ینشر في الجریدة 

.الرسمیة للجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة

وزارة الشؤون الخارجیة والتعاون

5كود  4كود  3كود  2كود  1كود  المواد

1006100000 األرز غیر المقشر 

1006200000 األرز المقشر 

1006300000 مصقول األرز

1006400000 األرز المكسر

0903000000 0903000000 0902300000 0902200000 0902100000 الشاي

0901220000 0901210000 0901120000 0901110000 القھوة

1101000000 دقیق القمح

04022100000 0402100000 اللبن الجاف

1701919000 1701911000 1701120000 1701110000 السكر

1508900090 1508900010 1508100000 زیت الفول السوداني

1507900010 1507100000 زیت السوجا

24 التبغ

المنتوجات البترولیة المكررة
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نصوص مختلفة

دجمبر 17صادر بتاریخ 280–2012مرسوم رقم 
.یقضي بتعیین بعض السفراء2012

25/11/2012یعین و یحول اعتبارا من :المادة األولى
:الموظفون التالیة أسماؤھم حسب البیانات التالیة

.سفارة الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة بمالي

محمد األمین ولد خطري، الرقم االستداللي -
U42983 مستشار شؤون خارجیة، سفیرا

فوق العادة و كامل السلطة للجمھوریة 
اإلسالمیة الموریتانیة لدى جمھوریة مالي؛

.سفارة الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة بالعراق

سیداتي ولد الشیخ ولد أحمد عیشة، الرقم -
، مستشار شؤون J39477االستداللي 

لطة خارجیة، سفیرا فوق العادة و كامل الس
للجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة لدى 

جمھوریة العراق؛

سفارة الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة بلیبیا

، Z45609حمود ولد عبدي، الرقم االستداللي -
إداري من سلك مساعدي الدولة، سفیرا فوق 
العادة و كامل السلطة للجمھوریة اإلسالمیة 

.الموریتانیة لدى لیبیا

ر ھذا المرسوم في الجریدة الرسمیة ینش:2المادة 
.للجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة

دجمبر 18صادر بتاریخ 281–2012مرسوم رقم 
یقضي بتعیین سفیر2012

تعیین 25/11/2012یتم اعتبارا من :المادة األولى
السید سیدي ولد محمدي ولد دیدي ولد سید أحمد، غیر 

سفیرا فوق العادة و كامل مرتبط بالوظیفة العمومیة، 
.السلطة للجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة بالكویت

ینشر ھذا المرسوم في الجریدة الرسمیة :2المادة 
.للجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة

وزارة الدفاع الوطني

نصوص مختلفة

دجمبر 23صادر بتاریخ 2012-198مرسوم رقم 
إلى رتبة مالزم یقضي بترقیة طالب ضابط عامل2012
.بحري

یرقى الطالب العامل بابھ ولد كنو، رقم :المادة األولى
إلى رتبة مالزم بحري اعتبارا من فاتح 105490

.2011یولیو 

یكلف وزیر الدفاع الوطني بتنفیذ ھذا :2المادة 
في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الذي ینشر المرسوم 

.اإلسالمیة الموریتانیة

دجمبر 23صادر بتاریخ 2012-199مرسوم رقم
یقضي بترقیة طالب ضابط عامل إلى رتبة مالزم 2012
.بحري

یرقى الطالب العامل محمد ولد النھاه، :المادة األولى
إلى رتبة مالزم بحري اعتبارا من فاتح 105496رقم 

.2011یولیو 

یكلف وزیر الدفاع الوطني بتنفیذ ھذا :2المادة 
شر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة المرسوم الذي ین

.اإلسالمیة الموریتانیة

دجمبر 23صادر بتاریخ 2012-200مرسوم رقم 
یقضي بالشطب على ضباط من الجیش الوطني 2012

.من سجالت حضور الجیش العامل

یشطب على الضباط التالیة أسماؤھم و :المادة األولى
العمري لرتبتھم من أرقامھم االستداللیة البالغین الحد 

سجالت حضور الجیش العامل، اعتبارا من 
:طبقا للتوضیحات التالیة31/12/2012

فترة الخدمةتاریخ الشطبالرقم االستدالليالرتبةو اللقباالسم
ي06ش 04س 7409631/12/201239عقیدسیدي عالي ولد سیدي ولد جدین

ي30ش 03س 7404831/12/201240عقیدولد دحمد ولد الطویلبلمام
ي06ش 04س 7409531/12/201239عقیدسیدي محمد ولد الشیخ ولد العالم

ي16ش 08س 7448931/12/201236عقیدمحمد ولد عبدي
ي30ش 04س 7481831/12/201235عقیداحمد ولد أعمین

ي30ش 02س 74101931/12/201234عقیدیحي ولد مختار انجاي
ي30ش08س 7475531/12/201235عقیدسیدي ولد سیدي محمد
ي16ش 08س 7453431/12/201236عقیدمحمد ولد محمد األمین

ي30ش 05س 7422431/12/201238عقیدالحسن الملقب عباس الحسن
ي30ش 03س 77107931/12/201229بحريمقدم ولد لفظل ولد الحاجاألمینمحمد 
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ي30ش 02س 7957831/12/201234رائدسید أحمد ولد سیدي
ي30ش 03س 8149231/12/201229نقیبالبوه ولد احمیمید
ي30ش 02س 8161831/12/201227نقیبإزید بیھ ولد إسلم

ي16ش 06س 8436531/12/201228مالزم أولبابھ ولد شیخنا

سیحال المعنیون إلى المعاش بمقتضى قرار :2المادة 

.من وزیر الدفاع الوطني

یكلف وزیر الدفاع الوطني بتنفیذ ھذا :3المادة 

المرسوم الذي ینشر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة 

.اإلسالمیة الموریتانیة

دجمبر 23صادر بتاریخ 2012–201مرسوم رقم 

یقضي بالشطب على ضابطین من سجالت 2012

.حضور الجیش العامل

یشطب على الضابطین التالیة أسماؤھما :المادة األولى

و أرقامھما االستداللیة البالغین الحد العمري لرتبتیھما 

من سجالت حضور الجیش العامل، طبقا للتوضیحات 

:التالیة

فترة الخدمةتاریخ الشطبالرقم االستدالليالرتبةو اللقباالسم
ي08ش 10س 7422623/07/201237طبیب عقیدعالیون بابكر فال

ي25ش 10س 8138926/08/201229نقیبمحمد األمین ولد سلكھ

.بمقتضى قرار من وزیر الدفاع الوطنيسیحال المعنیان إلى المعاش :2المادة 

یكلف وزیر الدفاع الوطني بتنفیذ ھذا المرسوم الذي ینشر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة اإلسالمیة :3المادة 

.الموریتانیة

وزارة الداخلیة والالمركزیة

نصوص مختلفة

بر دجم23صادر بتاریخ 2012-197مرسوم رقم 

من الحرس الوطني )01(یقضي بإحالة ضابط 2012

.إلى التقاعد لبلوغھ السن القانونیة

یحال إلى التقاعد لبلوغھ السن القانونیة :المادة األولى

الضابط الوارد أسمھ و رتبتھ و رقمھ االستداللي في 

.2012دجمبر 31الجدول التالي، و ذلك اعتبارا من 

األقدمیةالعالمة القیاسیةالرقم االستدالليالرتبةو اللقباالسم
00ش 30س 544648151032عقیدمحمد ولد الرقاني

یوم
.تتحمل قیادة أركان الحرس الوطني نقل المعني و أفراد أسرتھ من مقره العسكري إلى محل المیالد:المادة

.ینشر ھذا المرسوم في الجریدة الرسمیة للجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة:3المادة 

وزارة الشؤون االقتصادیة والتنمیة

نصوص تنظیمیة

دجمبر 18صادر بتاریخ 283–2012مرسوم رقم 

یتضمن إنشاء لجنة لالستثمارات2012

2012من القانون رقم 32تطبیقا للمادة :المادة األولى

المتضمن 2012یولیو 31الصادر بتاریخ 052–
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مدونة االستثمارات، تنشأ لجنة تھدف مراعاة لمنظومة 

:المؤسسیة لإلطار االستراتیجي لمحاربة الفقر إلى

ضمان التنسیق و التشاور بین القطاعین العام 

االستثمارات و الخاص في مجال تطویر 

الخاصة و الشراكة بین القطاعین العام و 

الخاص؛

تقدیم اقتراحات إلى الحكومة حول األنشطة 

الرامیة إلى ترقیة و تنمیة االستثمارات 

ن مناخ األعمال في یالخاصة و تحس

موریتانیا؛

بحث و اعتماد، عند االقتضاء، التقریر 

السنوي المعد من طرف الجھاز المكلف 

.ستثمار الخاص في موریتانیابترقیة اال

یرأس لجنة االستثمار الوزیر األول، و یتولى :2المادة 

الوزیر المكلف بالشؤون االقتصادیة و التنمیة مھمة 

:نائب رئیس اللجنة التي تضم كال من

الوزیر المكلف بالعدل؛

الوزیر المكلف بالمالیة؛

الوزیر المكلف بالعمل؛

الوزیر المكلف بالطاقة؛

زیر المكلف بالصناعة و الصناعة التقلیدیة الو

و السیاحة؛

الوزیر المكلف بالصحة؛

الوزیر المكلف بالصید؛

 الوزیر المكلف باإلسكان و العمران و

االستصالح الترابي؛

الوزیر المكلف بالتنمیة الریفیة؛

الوزیر المكلف بالتجھیز و النقل؛

الوزیر المكلف بالمیاه؛

ة؛الوزیر المكلف بالبیئ

الوزیر المكلف بالتشغیل؛

األمین العام للحكومة؛

محافظ البنك المركزي؛

المستشار االقتصادي لرئیس الجمھوریة؛

المستشار االقتصادي للوزیر األول؛

المدیر العام لصندوق اإلیداع و التنمیة؛

 خمس ممثلین عن أرباب العمل في موریتانیا

من بینھم الرئیس؛

 التجارة و الصناعة و عن غرفة )02(ممثلین

الزراعة في موریتانیا من بینھم الرئیس؛

 عن المركزیات النقابیة)02(ممثلین.

یمكن للجنة االستثمارات أن تستعین بممثلین عن ھیاكل 

.كان حضورھا ضروریاإذاعمومیة أو خاصة أخرى 

ویمكنھا مع ذلك .تجتمع اللجنة مرتین سنویا:3المادة 

.بدعوة من رئیسھاأن تعقد دورة طارئة 

یجوز للجنة في إطار مأموریتھا أن تعین من :4المادة 

.ضمنھا لجنة فرعیة أو اكثر لبحث مواضیع متخصصة

تسند سكرتاریا اللجنة إلى الجھاز المكلف :5المادة 

.للنھوض باالستثمار الخاص

یكلف وزیر الشؤون االقتصادیة و التنمیة و :6المادة 

، كل فیما یعنیھ، بتنفیذ ھذا العام للحكومةاألمین

المرسوم الذي ینشر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة 

.اإلسالمیة الموریتانیة

وزارة المالیة

نصوص مختلفة

دجمبر 10صادر بتاریخ 277–2012مرسوم رقم 

یقضي بالمنح المؤقت لقطعتین أرضیتین في 2012

الشامي لصالح الشركة الوطنیة للصناعة و المعادن 

)سم–اسنیم (الشركة ذات االقتصاد المختلط 

لصالح الشركة "تمنح بصفة مؤقتة :المادة األولى

الشركة ذات االقتصاد "الوطنیة للصناعة و المعادن

القطعتان األرضیتان البالغة )سم–اسنیم(المختلط 

ھكتارا، الواقعتان )40(مساحتھما اإلجمالیة أربعین 

:كما ھو محدد باإلحداثیات التالیة و المخطط الملحق

صس

399653222714أ

3999272226713ب

3993032226903ج

3992742226882د

3989362226675ه

3995082226445و

399551226466ز

399183222637ح
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تتعھد الشركة الوطنیة للصناعة و المعادن :2المادة 

ببناء وحدة )سم-اسنیم(الشركة ذات االقتصاد المختلط 

.و خدمات لفروعھا"Aciérie"لصناعة الفوالذ 

تلزم الشركة الوطنیة للصناعة و المعادن :3المادة 

جاز بإن)سم-اسنیم(الشركة ذات االقتصاد المختلط 

األشغال موضوع التزاماتھا في أجل أربعة و عشرین 

شھرا كما تلزم بتقدیم وثیقة مفصلة عن أشغال )24(

بناء وحدة صناعة الفوالذ و مباني فروعھا و ذلك في 

را اعتبارا من تاریخ انتھاء شھ)12(أجل اثني عشر 

یؤدي .األجل المحدد لالستثمار في القطعتین األرضیتین

بھ المعنیة ستشعرا النص إلى بطالن عدم احترام ھذ

.كتابیا

یقام بھذا المنح على أساس مبلغ مالي قدره :4المادة 

أربعة و عشرون ملیونا و ثالثة آالف و مائتان 

أوقیة یمثل سعر القطعة األرضیة و )24.003.200(

مصاریف وضع الحدود و رسوم الطوابع و یسدد دفعة 

اعتبارا من تاریخ أشھر )03(واحدة في أجل ثالثة 

.توقیع ھذا المرسوم

یؤدي عدم التسدید في األجل المحدد إلى عودة نفس 

القطعة إلى عقارات الدولة دونما حاجة إلى تبلیغ 

.المعنیة عن ذلك كتابیا

بعد االستثمار وفقا للوجھة المحددة للقطعتین :5المادة 

أعاله من ھذا المرسوم، 2األرضیتین بمقتضى المادة 

)سم-اسنیم(للشركة الوطنیة للصناعة و المعادن یمكن

ذات االقتصاد المختلط، الحصول، بناء على طلبھا، 

.على المنح النھائي للقطعة األرضیة المذكورة

تلغى كافة الترتیبات السابقة المخالفة لھذا :6المادة 

.المرسوم

یكلف وزیر المالیة بتنفیذ ھذا المرسوم الذي :7المادة 
اإلسالمیة للجمھوریة الجریدة الرسمیة ینشر في 
.الموریتانیة

وزارة النفط و الطاقة و المعادن

نصوص مختلفة

أكتوبر 17صادر بتاریخ 250–2012مرسوم رقم 
للبحث عن 1152یقضي بمنح الرخصة رقم 2012

شمال )الذھب و المواد المصاحبة(2مواد المجموعة 
لصالح )والیتي لعصابھ و كوركول(غرب منطقة امبود 

TURRILLشركة  LIMITED.

للبحث عن 1152تمنح الرخصة رقم :المادة األولى
لمدة )الذھب و المواد المصاحبة(2مواد المجموعة 

سنوات ابتداء من تاریخ توقیع رسالة تسلم )3(ثالث 
TURRILLھذا المرسوم، لصالح شركة  LIMITED و

.TURRILLالمسماة فیما یلي 

تخول ھذه الرخصة الواقعة شمال غرب :2المادة 
في حدود )والیتي لعصابھ و كوركول(امبود منطقة

محیطھا و إلى ما ال نھایة في األعماق، حقا مقصورا 
الذھب و (2للتنقیب و البحث عن مواد المجموعة 

).المواد المصاحبة

226تحد محیط ھذه الرخصة التي تساوي مساحتھا 
ذات 10و 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1النقاط 2كم

:ة في الجدول التالياإلحداثیات المبین

صسالمنطقةالنقاط

128750.0001.846.000

228771.0001.846.000

328771.0001.842.000

428773.0001.842.000

528773.0001.818.000

628780.0001.818.000

728780.0001.815.000

828770.0001.815.000

928770.0001.840.000

1028750.0001.840.000

على مدى السنوات الثالث TURRILLتلتزم :3المادة 

:المقبلة، بتنفیذ برنامج أشغال یتضمن أساسا

جمع المعطیات المتوفرة،-
أخذ و تحلیل العینات،-
تنفیذ خنادق،-
اختبار تجذر التمعدنات عن طریق الحفر -

.أو الجزري/بالدوران العكسي و

، TURRILLو النجاز برنامج أشغالھا، تلتزم 

مبلغ ال یقل عن مائة ملیون بتخصیص

.أوقیة)100.000.000(
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ملزمة بأشغال ال یقل المبلغ ، TURRILLإال أن 

خالل الفترة 2للكم/أوقیة15.000المخصص لھا عن 

.األولى لصالحیة الرخصة

، أن تباشر برنامج أشغالھا في TURRILLیجب على 

.یوما من تاریخ منح الرخصة90أقصاه أجل 

، بإشعار اإلدارة بنتائج TURRILLتتعھد :4المادة 

أشغالھا و خاصة النقاط المائیة التي قد تعثر علیھا في 

.محیط رخصتھا و كذلك األماكن األثریة

و على الشركة احترام كافة األحكام القانونیة و 

تیبات التشریعیة المتعلقة بسالمة البیئة طبقا لتر

04الصادر بتاریخ 094–2004المرسوم رقم 

المعدل و المكمل بالمرسوم رقم 2004نوفمبر 

2007إبریل 13الصادر بتاریخ 105–2007

.المتعلق بدراسة التأثیر على البیئة

كما یجب على الشركة، مسك محاسبة طبقا للمخطط 

المحاسبي الوطني لجمیع النفقات و التي یتم تصدیقھا 

.ف المصالح المختصة في مدیریة المعادنمن طر

فور اإلشعار بھذا المرسوم، یجب على :5المادة 

TURRILL أن تقدم لإلدارة المكلفة بالمعادن في ظرف

یوما، إیصاال بمبلغ الضمانة المصرفیة الخاصة 15

.بحسن تنفیذ األشغال

و یجب علیھا أیضا أن تسدد عند ذكرى تاریخ المنح، 

6000و 4000حیة السنویة، بمبلغ اإلتاوة المسا

، على التوالي للسنة الثانیة و الثالثة من 2للكم/أوقیة

.صالحیة الرخصة

في حال تجدید ،TURRILLیجب على :6المادة 

رخصتھا، أن تتقدم إلى السجل المعدني بطلبھا، أربعة 

كما یجب .أشھر، على األقل، قبل تاریخ انقضائھا

األول و الثاني، أن تقلص علیھا، بمناسبة التجدید 

و یجب أن یكون راجع ھذه .بالربع مساحة رخصتھا

المساحة ضمن منطقة واحدة یتطابق شكلھا مع التربیع 

.المساحي للسجل المعدني

، كذلك إعطاء كل TURRILLھذا، و یجب على 

المعلومات المتعلقة براجع ھذه المساحة لإلدارة المكلفة 

.بالمعادن

ي حال أن تطلب تحویل ملكیتھا إال بعد و ال یمكن لھا بأ

.شھرا من صالحیتھا12مضي 

، احترام قوانین الشغل TURRILLیجب على :7المادة 

المعمول بھا في موریتانیا و خاصة فیما یتعلق بمرتنة 

الوظائف و تشغیل األجانب، و أن تعطى األولویة 

للموریتانیین في مجال تقدیم الخدمات حال تكافؤ شروط 

.دة و األسعارالجو

یكلف وزیر النفط و الطاقة و المعادن بتنفیذ :8المادة 

ھذا المرسوم الذي ینشر في الجریدة الرسمیة 

.للجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة

أكتوبر 17صادر بتاریخ 251–2012مرسوم رقم 

للبحث عن 1124یقضي بمنح الرخصة رقم 2012

في )المواد المصاحبةالحدید و (1مواد المجموعة 

لصالح )والیة انشیري(منطقة أكالل أرفایك 

Wiramaشركة Entiti Mauritania SAS.

للبحث عن 1124تمنح الرخصة رقم :المادة األولى

لمدة )الحدید و المواد المصاحبة(1مواد المجموعة

سنوات ابتداء من تاریخ توقیع رسالة تسلم )3(ثالث 

Wiramaركةھذا المرسوم، لصالح ش Entiti

Mauritania SASو المسماة فیما یليWirama

Entiti.

تخول ھذه الرخصة الواقعة في منطقة أكالل :2المادة 

لصاحبھا في حدود محیطھا و )والیة انشیري(أرفایك 

إلى ما ال نھایة في األعماق، حقا مقصورا للتنقیب و 

الحدید و المواد (1البحث عن مواد المجموعة

).مصاحبةال

972تحد محیط ھذه الرخصة التي تساوي مساحتھا 

، ذات اإلحداثیات المبینة في 4و 3، 2، 1النقاط 2كم

:الجدول التالي

صسالمنطقةالنقاط

128514.0002.123.000

228568.0002.123.000

328568.0002.105.000

428514.0002.105.000

Wiramaتلتزم :3المادة  Entiti على مدى السنوات

:الثالث المقبلة، بتنفیذ برنامج أشغال یتضمن أساسا

أخذ العینات و تحلیلھا جیوكیمائیا؛-

؛5000/1تخریط بمقیاس كبیر -
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تنفیذ خنادق؛-

.تنفیذ حفر بالدوران العكسي و الجزري-

Wiramaو النجاز برنامج أشغالھا، تلتزم  Entiti ،

و عشرین ملیون مبلغ ال یقل عن مائتین بتخصیص

.أوقیة)220.000.000(

Wiramaإال أن  Entiti ، ملزمة بأشغال ال یقل المبلغ

خالل الفترة 2للكم/أوقیة15.000المخصص لھا عن 

.األولى لصالحیة الرخصة

Wiramaیجب على  Entiti أن تباشر برنامج أشغالھا ،

.یوما من تاریخ منح الرخصة90في أجل أقصاه 

Wiramaدتتعھ:4المادة  Entiti بإشعار اإلدارة ،

بنتائج أشغالھا و خاصة النقاط المائیة التي قد تعثر 

.علیھا في محیط رخصتھا و كذلك األماكن األثریة

و على الشركة احترام كافة األحكام القانونیة و 

التشریعیة المتعلقة بسالمة البیئة طبقا لترتیبات 

04الصادر بتاریخ 094–2004المرسوم رقم 

المعدل و المكمل بالمرسوم رقم 2004نوفمبر 

2007إبریل 13الصادر بتاریخ 105–2007

.المتعلق بدراسة التأثیر على البیئة

كما یجب على الشركة، مسك محاسبة طبقا للمخطط 

المحاسبي الوطني لجمیع النفقات و التي یتم تصدیقھا 

.من طرف المصالح المختصة في مدیریة المعادن

فور اإلشعار بھذا المرسوم، یجب على :5المادة

Wirama Entiti أن تقدم لإلدارة المكلفة بالمعادن في

یوما، إیصاال بمبلغ الضمانة المصرفیة 15ظرف 

.الخاصة بحسن تنفیذ األشغال

و یجب علیھا أیضا أن تسدد عند ذكرى تاریخ المنح، 

6000و 4000اإلتاوة المساحیة السنویة، بمبلغ 

، على التوالي للسنة الثانیة و الثالثة من 2للكم/أوقیة

.صالحیة الرخصة

Wiramaیجب على :6المادة  Entiti، في حال تجدید

رخصتھا، أن تتقدم إلى السجل المعدني بطلبھا، أربعة 

كما یجب .أشھر، على األقل، قبل تاریخ انقضائھا

علیھا، بمناسبة التجدید األول و الثاني، أن تقلص 

و یجب أن یكون راجع ھذه .مساحة رخصتھابالربع 

المساحة ضمن منطقة واحدة یتطابق شكلھا مع التربیع 

.المساحي للسجل المعدني

Wiramaھذا، و یجب على  Entiti كذلك إعطاء كل ،

المعلومات المتعلقة براجع ھذه المساحة لإلدارة المكلفة 

.بالمعادن

ھا إال بعد و ال یمكن لھا بأي حال أن تطلب تحویل ملكیت

.شھرا من صالحیتھا12مضي 

Wiramaیجب على :7المادة  Entiti احترام قوانین ،

الشغل المعمول بھا في موریتانیا و خاصة فیما یتعلق 

بمرتنة الوظائف و تشغیل األجانب، و أن تعطى 

األولویة للموریتانیین في مجال تقدیم الخدمات حال 

.تكافؤ شروط الجودة و األسعار

یكلف وزیر النفط و الطاقة و المعادن بتنفیذ :8المادة 

ھذا المرسوم الذي ینشر في الجریدة الرسمیة 

.للجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة

أكتوبر 17صادر بتاریخ 252–2012مرسوم رقم 

للبحث عن 282یقضي بتجدید الرخصة رقم 2012

أسدر في منطقة أعظم )الیورانیوم(4مواد المجموعة 

Forteلصالح شركة)والیة تیرس زمور( Energy

N.L.

للبحث عن 282تجدد الرخصة رقم :المادة األولى

)3(لمدة ثالث )الیورانیوم(4مواد المجموعة 

سنوات، ابتداء من تاریخ توقیع رسالة تسلم ھذا 

Forteالمرسوم، لصالح شركة Energy N.L و

Forteالمسماة فیما یلي  Energy.

تخول ھذه الرخصة الواقعة في منطقة أعظم :2ادة الم

في حدود محیطھا و إلى ما )والیة تیرس زمور(أسدر 

ال نھایة في األعماق، حقا مقصورا للتنقیب و البحث 

).الیورانیوم(4عن مواد المجموعة

1031یحد محیط ھذه الرخصة التي تساوي مساحتھا 

، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1بالنقاط 2كم

ذات اإلحداثیات المبینة في 16و 15، 14، 13، 12

:الجدول التالي

صسالمنطقةالنقاط

129330.0002.720.000
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229305.0002.720.000

329305.0002.700.000

429310.0002.700.000

529310.0002.695.000

629315.0002.695.000

729315.0002.680.000

829345.0002.680.000

929345.0002.690.000

1029340.0002.690.000

1129340.0002.700.000

1229330.0002.700.000

1329330.0002.708.000

1429308.0002.708.000

1529308.0002.710.000

1629330.0002.710.000

Forteتلتزم :3المادة  Energy بالقیام، على مدى

السنوات الثالث المقبلة، بتنفیذ برنامج أشغال یتضمن 

:أساسا

تنفیذ تخریط مفصل للمناطق المستھدفة؛-

تنفیذ مسح جیوفیزیائي أرضي؛-

من العینات؛20000أخذ و تحلیل -

إنجاز برنامج حفر بالدوران العكسي و -

.الجزري

Forteو إلنجاز ھذا البرنامج، تلتزم  Energy ،

مبلغ ال یقل عن سبعمائة و اثنین و أربعین صیصبتخ

.أوقیة)742.400.000(ملیونا و أربعمائة ألف 

Forteو مع ذلك فإن Energy ، ملزمة بأشغال ال یقل

خالل 2للكم/أوقیة30.000المبلغ المخصص لھا عن 

.فترة التجدید الثانیةھذه

Forteتتعھد :4المادة  Energy من جھة أخرى ،

اإلدارة بنتائج أشغالھا و خاصة النقاط المائیة بإشعار 

التي قد تعثر علیھا في مناطق نشاطھا و كذلك األماكن 

.األثریة

و یجب على الشركة احترام كافة الترتیبات القانونیة 

المتعلقة بسالمة البیئة طبقا لترتیبات المرسوم رقم 

2007إبریل 13الصادر بتاریخ 105–2007

.لتأثیر على البیئةالمتعلق بدراسة ا

و یجب علیھا كذلك مسك محاسبة، مطابقة للمخطط 

الوطني، لجمیع التكالیف و التي یتم تصدیقھا من طرف 

.المصالح المختصة في مدیریة المعادن

فور اإلشعار بھذا المرسوم، یجب على :5المادة 

Forte Energy أن تقدم لإلدارة المكلفة بالمعادن في

ال بمبلغ الضمانة المصرفیة یوما، إیصا15ظرف 

.الخاصة بحسن تنفیذ األشغال

و یجب علیھا كذلك أن تسدد، عند حلول تاریخ منحھا، 

و 22000قیمة إتاوة المساحیة السنویة البالغة 

، على التوالي، للسنة الثامنة و 2للكم/أوقیة24000

.التاسعة من صالحیة ھذه الرخصة

Forteیجب على :6المادة  Energy ، احترام قوانین

الشغل المعمول بھا في موریتانیا و خاصة فیما یتعلق 

بمرتنة الوظائف و تشغیل األجانب، و أن تعطى 

األولویة للموریتانیین في مجال تقدیم الخدمات حال 

.تكافؤ شروط الجودة و األسعار

Forteیجب على  Energy في حالة تكافؤ شروط ،

ة المطلقة، الجودة و األسعار، أن تعطي األولوی

.للموریتانیین في مجالي التشغیل و تقدیم الخدمات

یكلف وزیر النفط و الطاقة و المعادن بتنفیذ :7المادة 

ھذا المرسوم الذي ینشر في الجریدة الرسمیة 

.للجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة

أكتوبر 17صادر بتاریخ 253–2012مرسوم رقم 

للبحث عن 281رقم یقضي بتجدید الرخصة 2012

في منطقة أصطیلت )الیورانیوم(4مواد المجموعة 

Forteلصالح شركة)والیة تیرس زمور(زاد الناس 

Energy N.L.

للبحث عن 281تجدد الرخصة رقم :المادة األولى

لمدة ثالث )الیورانیوم(4مواد المجموعة المجموعة 

ھذا سنوات، ابتداء من تاریخ توقیع رسالة تسلم )3(

Forteالمرسوم، لصالح شركة Energy N.L و

Forteالمسماة فیما یلي  Energy.

تخول ھذه الرخصة الواقعة في منطقة :2المادة 

في حدود )والیة تیرس زمور(أصطیلت زاد الناس 

محیطھا و إلى ما ال نھایة في األعماق، حقا مقصورا 

).الیورانیوم(4للتنقیب و البحث عن مواد المجموعة
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1100یحد محیط ھذه الرخصة التي تساوي مساحتھا 

11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1بالنقاط 2كم

:ذات اإلحداثیات المبینة في الجدول التالي12و 

صسالمنطقةالنقاط

129345.0002.680.000

229320.0002.680.000

329320.0002.650.000

429330.0002.650.000

529330.0002.645.000

629345.0002.645.000

729345.0002.650.000

829360.0002.650.000

929360.0002.655.000

1029370.0002.655.000

1129370.0002.663.000

1229345.0002.663.000

Forteتلتزم :3المادة  Energy بالقیام، على مدى

المقبلة، بتنفیذ برنامج أشغال یتضمن السنوات الثالث 

:أساسا

تنفیذ تخریط مفصل للمناطق المستھدفة؛-

تنفیذ مسح جیوفیزیائي أرضي؛-

متر من الحفر؛19250إنجاز -

من العینات؛20000أخذ و تحلیل -

إنجاز برنامج حفر بالدوران العكسي و -

.الجزري

Forteو إلنجاز ھذا البرنامج، تلتزم شركة  Energy ،

مبلغ ال یقل عن سبعمائة و اثنین و أربعین بتخصیص

.أوقیة)742.000.000(ملیون 

Forteو مع ذلك فإن Energy ، ملزمة بأشغال ال یقل

خالل 2للكم/أوقیة30.000المبلغ المخصص لھا عن 

.ھذهفترة التجدید الثانیة

Forteتتعھد :4المادة  Energy من جھة أخرى ،

أشغالھا و خاصة النقاط المائیة بإشعار اإلدارة بنتائج

التي قد تعثر علیھا في مناطق نشاطھا و كذلك األماكن 

.األثریة

و یجب على الشركة احترام كافة الترتیبات القانونیة 

المتعلقة بسالمة البیئة طبقا لترتیبات المرسوم رقم 

2007إبریل 13الصادر بتاریخ 105–2007

.یئةالمتعلق بدراسة التأثیر على الب

و یجب علیھا كذلك مسك محاسبة، مطابقة للمخطط 

الوطني، لجمیع التكالیف و التي یتم تصدیقھا من طرف 

.المصالح المختصة في مدیریة المعادن

فور اإلشعار بھذا المرسوم، یجب على :5المادة 

Forte Energy أن تقدم لإلدارة المكلفة بالمعادن في

انة المصرفیة یوما، إیصاال بمبلغ الضم15ظرف 

.الخاصة بحسن تنفیذ األشغال

و یجب علیھا كذلك أن تسدد، عند حلول تاریخ منحھا، 

و 22000قیمة إتاوة المساحیة السنویة البالغة 

، على التوالي، للسنة الثامنة و 2للكم/أوقیة24000

.التاسعة من صالحیة ھذه الرخصة

Forteیجب على :6المادة  Energyاحترام قوانین ،

الشغل المعمول بھا في موریتانیا و خاصة فیما یتعلق 

بمرتنة الوظائف و تشغیل األجانب، و أن تعطى 

األولویة للموریتانیین في مجال تقدیم الخدمات حال 

.تكافؤ شروط الجودة و األسعار

Forteیجب على  Energy في حالة تكافؤ شروط ،

الجودة و األسعار، أن تعطي األولویة المطلقة، 

.موریتانیین في مجالي التشغیل و تقدیم الخدماتلل

یكلف وزیر النفط و الطاقة و المعادن بتنفیذ :7المادة 

ھذا المرسوم الذي ینشر في الجریدة الرسمیة 

.للجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة

نوفمبر 19صادر بتاریخ 269-2012مرسوم رقم 

طاقة و یقضي بتعیین إطار بوزارة النفط و ال2012

.المعادن

یتم تعیین في وزارة النفط و الطاقة و :المادة األولى

و ذلك 2012مارس 01المعادن اعتبارا من تاریخ 

:طبقا للترتیبات التالیة 

:مدیریة الشرطة المعدنیة

السید محمد األمین ولد :المدیر المساعد-

89440المصطفى، الرقم االستداللي  R غیر ،

.العمومیة، جیولوجيمنتمي للوظیفة 

ینشر ھذا المرسوم في الجریدة الرسمیة :2المادة 

.للجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة
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نوفمبر 19صادر بتاریخ 270–2012مرسوم رقم 

یقضي بتعیین بعض األطر بوزارة النفط و 2012

.الطاقة و المعادن

یتم تعیین األشخاص التالیة أسماؤھم في :المادة األولى

13وزارة النفط و الطاقة و المعادن اعتبارا من تاریخ 

:و ذلك طبقا للترتیبات التالیة2012سبتمبر 

:دیوان الوزیر-

السید سید :الملحق القانوني المكلف بالطاقة

محمد ولد القاسم، بدون رقم استداللي، غیر 

العمومیة، حاصل على شھادة منتمي للوظیفة 

.الماجستیر في القانون

الملحق القانوني المكلف بالمحروقات الخام:

السید الداه ولد خمباره، بدون رقم استداللي، 

غیر منتمي للوظیفة العمومیة، حاصل على 

.شھادة الدكتوراه في القانون

السید :الملحق القانوني المكلف بالمعادن

د، الرقم استداللي أحمد سالم ولد باب أحم

88922 D ،غیر منتمي للوظیفة العمومیة ،

.حاصل على شھادة المتریز  في القانون

ینشر ھذا المرسوم في الجریدة الرسمیة :2المادة 

.للجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة

دجمبر 02صادر بتاریخ 273–2012مرسوم رقم 

یقضي بتعیین بعض األطر بوزارة النفط و2012

.الطاقة و المعادن

یتم تعیین األشخاص التالیة أسماؤھم في :المادة األولى

02وزارة النفط و الطاقة و المعادن اعتبارا من تاریخ 

:و ذلك طبقا للترتیبات التالیة2012فبرایر 

:مدیریة المعادن-

السید أحمد ولد الذاكر، الرقم :المدیر المساعد

23027االستداللي  Dأستاذ ،.

:یریة المحروقات المكررةمد-

السید محمد محمود ولد عبد العزیز، :المدیر المساعد

89442الرقم االستداللي  T غیر منتمي للوظیفة ،

.العمومیة، مھندس دولة في الكیمیاء الصناعیة

:مدیریة المحروقات الخام-

السید محمد أحمد سییدي، الرقم :المدیر المساعد

.، مھندس أشغالE49156االستداللي 

:مدیریة الكھرباء و التحكم في الطاقة-

السید تیام مامادو، الرقم االستداللي :المدیر المساعد

Y77877مھندس رئیسي في الھندسة المدنیة ،.

:مدیریة الدراسات و التنمیة-

السید أمود ولد لمغیفري، الرقم :المدیر المساعد

83578االستداللي  U للوظیفة العمومیة، ، غیر منتمي

.حاصل على شھادة المتریز في االقتصاد

ینشر ھذا المرسوم في الجریدة الرسمیة :2المادة 

.للجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة

وزارة التجھیز والنقل

نصوص تنظیمیة

ابریل 30صادر بتاریخ –824مقرر مشترك رقم 

م یحدد الئحة المطارات الدولیة ..و/ن .ت.و/2012

المعنیة كمطارات دخول و خروج للحركة الجویة 

.الدولیة

تفتح أمام الحركة الجویة الدولیة و :المادة األولى

:بصفة دائمة المطارات المذكورة أدناه

مطار أنواكشوط ،-

مطار أنواذیبو ،-

مطار أوزیرات،-

مطار النعمة ،-

مطار أطار-

الصحیة اإلجراءات الجمركیة و الشرطیة و:2المادة 

مضمونة بصفة دائمة  في المطارات المذكورة في 

.المادة السابقة

المطارات غیر المدرجة في المادة األولى :3المادة 

یمكن أن تكون موضوعا لفتح ظرفي أو مؤقت أمام 

الحركة الجویة الدولیة بواسطة ترخیص من الوكالة 

الوطنیة للطیران المدني بناء على طلب مكتوب من 

.طائرةمشغل ال

تقوم الوكالة الوطنیة للطیران المدني بھذا الخصوص 

.المعنیة قبل كل حركة جویة دولیةبإبالغ السلطات

تلغى جمیع الترتیبات السابقة المنافیة :4المادة 

.لترتیبات ھذا المقرر

ینشر ھذا المقرر في الجریدة الرسمیة :5المادة 

.للجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة

تلفةنصوص مخ

یحدد 2012ابریل 23صادر بتاریخ –786مقرر رقم 

تشكلة المجلس التأدیبي لألشخاص العاملین في 

الطیران المدني 

یھدف ھذا المقرر إلى تحدید تشكلة المجلس :1المادة 

التأدیبي لألشخاص العاملین في الطیران المدني طبقا 

020–2011من القانون رقم 195لمقتضیات المادة 
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المتضمن لمدونة 2011فبرایر 27الصادر بتاریخ 

.الطیران المدني

یتشكل المجلس التأدیبي من األعضاء :2المادة 

المدرجة أسماؤھم في الالئحة التالیة المختارین حسب 

درجات و تخصص األشخاص المحتمل مثولھم أمام 

:المجلس

رئیسا:ممثل الوزارة المكلفة بالطیران المدني-

مدیر السالمة الجویة :دومو ولد دیديالسید إ-

بالوكالة الوطنیة للطیران المدني عضو

رئیس مصلحة األشخاص :السید اعل ولد اعالده-

عضو:العاملین في الطیران

رئیس مصلحة :السید محمد الكبیر ولد عباس-

عضو:العملیات

خلف:رئیس قسم الرخص:السید محمد ولد اكویري-

طیار قائد طائرة :هللا بوجمعھالسید الحاج عبد-

عضو:بالموریتانیة للطیران الدولي 

طیار قائد طائرة :السید بناھي حمادي عالل -

عضو:بالموریتانیة للطیران الدولي 

طیار قائد طائرة :السید حماه هللا محمدي-

خلف:بالموریتانیة للطیران الدولي 

موریتانیة طیار قائد طائرة بال:السید بیرنارنیكو -

عضو:للطیران الدولي 

مضیف رئیس مقصورة :السید عبد العزیز جبریل-

عضو:الطائرة بالموریتانیة للطیران الدولي

مضیف رئیس :السید مولود محمد سالم اكویرنا -

عضو:مقصورة الطائرة بالموریتانیة للطیران الدولي

مضیف رئیس مقصورة :السید أحمد خلیفة مانابا-

خلف:الطائرة بالموریتانیة للطیران الدولي

مضیفة رئیسة مقصورة :السیدة أولیماتا با آداما صو-

خلف:الطائرة بالموریتانیة للطیران الدولي

مراقب الحركة الجویة :السید محمد ابراھیم حمتو -

عضو:بأسیكنا

مراقب الحركة الجویة :السید محمد محمد الشیخ -

خلف:بأسیكنا

مراقب الحركة الجویة :لسیدة عیشانة منت احمدو ا-

خلف:بأسیكنا

:مراقب الحركة الجویة بأسیكنا:السید كي إبراھیما-

خلف

:تقني صیانة طائرة:السید محمدو محمود أعمر -

عضو

عضو:تقني صیانة طائرة:السید صو موسى -

خلف:تقني صیانة طائرة:السید الحسین لكرع-

خلف:تقني صیانة طائرة:میلود الشیخالسید أحمد-

تلغى جمیع الترتیبات السابقة المخالفة لھذا :3المادة 

.المقرر 

یكلف المدیر العام للوكالة الوطنیة للطیران :4المادة 

المدني بتطبیق ھذا المقرر الذي ینشر في الجریدة 

.الرسمیة للجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة

یحدد 2012ابریل 23در بتاریخ صا–787مقرر رقم 

تشكلة لجنة الخبراء في طب  الطیران المدني 

یھدف ھذا المقرر إلى تحدید تشكلة لجنة :1المادة 

الخبراء في طب الطیران المدني طبقا لمقتضیات المادة 

الصادر بتاریخ 020–2011من القانون رقم 195

.المتضمن لمدونة الطیران المدني2011فبرایر 27

تتشكل لجنة الخبراء في طب الطیران من :2المادة 

:األعضاء التالیة أسماؤھم

طبیب داخلي                :أحمد ولد سیدي محمد .د-

رئیسا

طب الطیران  /أخصائي أمراض القلب:ملحم  حنا .د-

عضو

أخصائي أمراض العیون  :سیدي اعل ولد احمدو.د-

عضو

أخصائي أمراض الحنجرة و :ولد یوب محمد ینج .د-

األذنین   عضو

طبیب نفساني عضو:صال عثمان .د-

یعین أعضاء ھذه اللجنة لمدة ثالثة سنوات :3المادة 

قابلة للتجدید 

تلغى جمیع الترتیبات السابقة المخالفة لھذا :4المادة 

.المقرر

یكلف المدیر العام للوكالة الوطنیة للطیران :5المادة 

المدني بتطبیق ھذا المقرر الذي ینشر في الجریدة 

.الرسمیة للجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة

ــــــــــــ

2012ابریل 26صادر بتاریخ –805مقرر رقم 

ن یتضمن اعتماد لجنة تحقیق للقیام بالتحقیقات .ت.و

.الفنیة الخاصة بحوادث و أحداث الطیران المدني

لمقرر لجنة التحقیق الفنیة یعتمد ھذا ا:1المادة 

الخاصة بحوادث و أحداث الطیران المدني و التي تضم 

محققین و وكالء فنیین و إداریین ، یسري مفعول 

.تأھیلھا لمدة ثالث سنوات

التحقیقات الفنیة یتم القیام بھا طبقا للقوانین :2المادة 

و النظم و اإلجراءات المحددة و المصدق علیھا 

.مةبخصوص ھذه المھ
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یؤھل األشخاص التالیة أسمائھم للقیام :3المادة 

:بالتحقیقات الفنیة الخاصة بحوادث الطیران المدني

الم مامادو آمادو،-

آن ولد أبراھیم،-

أحمد ولد سید محمد.د-

با سولي عبد العزیز،-

أحمد ولد باب أحمد،-

أحمد سالم ولد حبیب هللا ،-

عثمان ولد أتراد،-

و عبدول ساتیغي،أدیال-

محمد عبد العزیز ولد عمر داوود،-

.أدیالو مختار مالك-

تلغى جمیع الترتیبات السابقة المنافیة :4المادة 

.لترتیبات ھذا المقرر

یكلف المدیر العام للوكالة الوطنیة للطیران :5المادة 

المدني بتطبیق ھذا المقرر الذي ینشر في الجریدة 

.سالمیة الموریتانیةالرسمیة للجمھوریة اإل

إعالنات  –4

یقضي 2012إبریل 25صادر بتاریخ 121وصل رقم 

المنظمة الموریتانیة للصحة و :باإلعالن عن جمعیة تسمى

البیئة و العمل االجتماعي

یسلم وزیر الداخلیة و الالمركزیة محمد ولد ابیلیل بواسطة 

باإلعالن عن ھذه الوثیقة لألشخاص المعنیین أدناه وصال 

.الجمعیة المذكورة أعاله

الصادر بتاریخ 098.64تخضع ھذه الجمعیة للقانون رقم 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون 1964یونیو 09

و القانون رقم 1973ینایر 23الصادر بتاریخ 007.73رقم 

.1973یولیو 02الصادر بتاریخ 157.73

تعدیالت المدخلة على یجب أن یصرح لوزارة الداخلیة بكل ال

النظام األساسي للجمعیة المذكورة وبكل تغییر في إدارتھا في 

من 14األشھر الثالثة الموالیة وذلك حسب مقتضیات المادة 

1964یونیو 09الصادر بتاریخ 098.64القانون رقم 

.المتعلق بالجمعیات

اجتماعیة:أھداف الجمعیة

غیر محدودة:مدة صالحیة الجمعیة

انواكشوط:الجمعیةمقر 

:تشكلھ الھیئة التنفیذیة

محمد عبد هللا ولد أحمد محمود:الرئیــــــــس

عبد الرحمن ولد أحمدو:األمین العام

باباه ولد الیدالي:أمین المالیة

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

192/2013إفادة إعالن ضیاع رقم 

.في الیوم السابع عشر من شھر ینایر سنة ألفین و ثالثة عشر

، موثق عقود بالمكتب سیدي محمد ولد موالي الزین/نحن ذ

.بانواذیبو2رقم 

من 326یرفع إلى علم الجمھور ضیاع السید العقاري رقم *

09انواذیبو، الخاص بالقطعة األرضیة رقم –دائرة لفریي 

.N:في حي محمد أحمد ولد :انواذیبو، على اسم السید–3

في شنقیطي 1949، المولد سنة محمد االمین ولد بیب

.100651456:الحامل بطاقة التعریف رقم

ولھذا سلمناه ھذه اإلفادة المكون من صفحة واحدة للمعني 

.وقمنا بقراءتھا لھ

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

یقضي 2007مارس 08صادر بتاریخ 0072وصل رقم 

تجمع الشباب الموریتاني :باإلعالن عن جمعیة تسمى

للتنمیة

محمد أحمد ولد وزیر الداخلیة و البرید و المواصالت یسلم 

بواسطة ھذه الوثیقة لألشخاص المعنیین أدناه محمد االمین

.وصال باإلعالن عن الجمعیة المذكورة أعاله

الصادر بتاریخ 098.64تخضع ھذه الجمعیة للقانون رقم 

و النصوص الالحقة و خصوصا القانون 1964یونیو 09

و القانون رقم 1973ینایر 23در بتاریخ الصا007.73رقم 

.1973یولیو 02الصادر بتاریخ 157.73

یجب أن یصرح لوزارة الداخلیة بكل التعدیالت المدخلة على 

النظام األساسي للجمعیة المذكورة وبكل تغییر في إدارتھا في 

من 14األشھر الثالثة الموالیة وذلك حسب مقتضیات المادة 

1964یونیو 09الصادر بتاریخ 098.64القانون رقم 

.المتعلق بالجمعیات

اجتماعیة:أھداف الجمعیة

غیر محدودة:مدة صالحیة الجمعیة

انواكشوط:مقر الجمعیة

:تشكلة الھیئة التنفیذیة

امبیریك ولد محمد :الرئیــــــــس

محمد ولد عبد العزیز:األمین العام

محمد األمین ولد نافع:أمین المالیة
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نشرة نصف شھریة االشتراكات وشـــراء األعـــداد

من كل شھر.30و 15تصدر یومي 

إعـالنات و إشعــارات مختلفــة

االشتراكات العادیة

أوقیة4000:اشتراك مباشر

أوقیة4000:الدول المغاربیة

أوقیة5000:الدول الخارجیة

:شراء األعداد

أوقیة200:ثمن النسخة

لالشتراكات و شراء األعداد،

الرجاء االتصال بمدیریة نشر الجرائد الرسمیة

موریتانیا-نواكشوط،188ص ب 

تتم االشتراكات وجوبا عینا أو عن طریق صك 
.أو تحویل مصرفي

انواكشوط-391رقم الحساب البریدي 

تقدم اإلعالنات لمصلحة الجریدة 
الرسمیة

---------

ال تتحمل اإلدارة أیة مسؤولیة 
في ما یتعلق بمضمون 
اإلشعارات و اإلعالنات

الرسمــیةالجریدةمدیریةنشـــر

ىالوزارة األول


