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 قوانين و أوامر قانونية -1

يتضمن للمدونة العامة  100-9102قانون رقم 

 للضرائب
 بعد مصادقة الجمعية الوطنية 

 :يصدر رئيس  الجمهورية القانون التالي
 الضرائب المباشرة  – 0الكتاب  
 الضريبة على الشركات – 0العنوان 

 اإلسالمية الجمهورية في تنشأ (1 -.5 المادة
 التي الدخول و االرباح على سنوية ضريبة انيةتالموري
لها  المشابهة والهيئات المعنوية األشخاص تحققها

 .لصالح ميزانية الدولة
 الضريبة بالضريبة على الشركات هذه تسمى و (0

وتحل محل الضريبة علي االرباح الصناعية والتجارية 
 .والضريبة الجزافية الدنيا

 حقل الضريبة – 0 الجزء
 للضريبة ونالخاضع األشخاص – 0 القسم

 شكلها على أساس  لهذه الضريبة  تخضع – 9 المادة
 :القانوني

 كان مهما المماثلة الشركات أو األسهم شركات 1-
 اإلسم والشركات خفية الشركات ذلك في بما غرضها

 ال التي تلك ذلك في بما المحدودة المسؤولية ذات
 .واحدا شريكا إال تتضمن

 البسيطة التوصية شركات التضامن، شركات -0
 . اإلقتصادي النفع ذات والتجمعات المحاصة وشركات

 بسبب الشركات على للضريبة تخضع – 0 المادة
 :نشاطها طبيعة

 أو الدولة ومؤسسات العمومية، المؤسسات-1
 وتقوم المالي باإلستقالل تتمتع التي المجموعات االقليمية

 هادفة بعمليات أو تجاري أو صناعي طابع ذا بنشاط
 .للربح
 والتي اللوائح أو القوانين بموجب المؤسسة الصناديق-0
 إلى إدارتها ُتعهد والتي المعنوية بالشخصية تتمتع ال

 التكون عندما الخاص أو العام القانون يحكمها هيئات
 على باإلعتماد العبارة بصريح معفاة الصناديق تلك
 . قانوني نص
 :والتي شكلها كان مهما المدنية الشركات -3
 تجارية، طبيعة ذات بعمليات تقوم او نشاط تمارس -أ

 :ذلك في بما  فالحية أو حرفية صناعية،
 أو العقارات بيع أو لشراء وساطة بعمليات تقوم عندما -

 العقارية الشركات وحصص األسهم التجارية، األصول
 اعتيادية بصورة األمالك نفس بشراء تقوم عندما أو

  بيعها؛ إلعادة
 أشغال من االنتهاء بعد أو قبل أوبيع، بتقسيم القيام عند -

 بمقابل؛ المقتناة األراضي وصيانة التطوير
 في بما صناعي أو تجاري محل بكراء تقوم عندما-    

 شمل سواء لإلستغالل الالزمة المعدات و األثاث ذلك
غير الملموسة  العناصر من جزءا أو كال ال أو الكراء
 الصناعي؛ أو التجاري لألصل

 غير اقتصادية بأنشطة أو استغاللعمليات ب تقوم – ب
 تجارية؛

ذات ضمن أعضائها شركة أو عدة شركات  ضمت – ت
رؤوس أموال أو شركات اختارت النظام الضريبي 

 .لشركات االموال
 أو استغاللعمليات ب يقوم آخر معنوي شخص كل -4

 .للربح هادفة طبيعة ذات بعمليات
 اإلعفاءات – 9 القسم

 :الشركات على الضريبة من تعفى -1 – 4 المادة
 الشركات) التعاوني الطابع ذات والهيئات الشركات -أ

 نفس لها التي والهيئات الجمعيات واتحاداتها، التعاونية
 القانون ألحكام وفقا عليها والمصادق( القانوني النظام
 يوليو 11 بتاريخ الصادر 1092 لسنة 161-76 رقم

 ؛1092
 الحكومية؛ غير المنظمات - ب
 يخضع ولكن اإلقتصادي ذات النفع التجمعات -ت

 من المحققة األرباح منحصته   حدود في كل ؤهاأعضا
حسب النظام المطبق   األرباح على لضريبةل التجمع
 عليهم

 الترابية والجماعات للدولة  العمومية المنشآت – د
 أو  الصناعية الصبغة لها ليست التي للربح هادفة الغير

 العقارات كراء من المتأتية دخولهم باستثناء التجارية
 .تملكها التي المبنية وغير المبنية

 ونالمعنوي االشخاصو الشركات تصبح ولكن -0
 المادة هذه من 1 بالفقرةم عليه المنصوص وناألخر

 خاضعة اإلقتصادي ذات النفع تجمعاتال باستثناء
 التي لألرباح بالنسبة وذلك الشركات على للضريبة
 قطاع في للربح هادفة عمليات إطار في تحققها

 .تنافسي إقتصادي
 اقليمية الضريبة - 3 القسم

  1 المادة
 الشركات على للضريبة الخاضعة األرباح تحدد -1

 األخذ مع مابعدهاو 2 المادة في المحددة القواعد حسب
 مؤسسات إطار في المحققة لألرباح فقط اإلعتبار عينب

 حق يمنح التي األرباح وكذلك موريتانيا في مستغلة
  دولية اتفاقية حسب موريتانيا إلى عليها الضريبة فرض
 .الضريبي اإلزدواج لتجنب

 اإلزدواج لتجنب الدولية االتفاقيات أحكام مراعاة مع -0
 :بموريتانيا مستغلة تعتبر الضريبي،

 التي المؤسسات أي بموريتانيا، المقيمة المؤسسات -أ
 الفعلية إدارتها مكان أو اإلجتماعي مقرها يكون

 بموريتانيا؛
 دائمة منشأة لها التي المقيمة غير المؤسسات - ب

 .بموريتانيا
  1 المادة

 تزاول لالعمال ثابت كل محل دائمة منشأة عتبرت -1
 .نشاطها من بعض أو كل مقيمة غير مؤسسة خالله من
  يشمل أن يمكن أو الدائمة المنشأة مفهوم يشمل - 0

  العمل، ورشة مصنع،  مكتب،  فرع،  اإلدارة، مكان
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 آخر مكان أي أو قلعم غاز، أو بترول حقل منجم،
 .الطبيعية الموارد الستخراج

 :كذلك الدائمة المنشأة مفهوم يشمل - 3
 لأعما أو تركيب أو تجميع مشروع أو  بناء ورشة   -أ

 هذا مثل يستمر أن بشرط لكن ، به متعلقة إشرافية
 إثنى على تزيد لمدة األعمال تلك أو المشروع أو الموقع
 في  والمشغلين الفرعيين للمقاولين شهرا( 10)عشر
 الحاالت في أشهر( 9) ستة أو البترولي، القطاع

 االخرى؛
 فيها بما  مقيمة، غير مؤسسة قبل من خدمة، تأدية  - ب

 عاملين أو موظفين خالل من االستشارية الخدمات
 بشرط لكن ، الغرض لهذا المؤسسة بهم تستعين آخرين

 أو نفسه للمشروع) النوع هذا من األعمال تستمر أن
 إثنى عن تزيد لمدة موريتانيا في( به مرتبط لمشروع
 في  والمشغلين الفرعيين للمقاولين شهرا( 10)عشر
 الحاالت في أشهر( 9) ستة أو البترولي، القطاع

 االخرى؛
 ، المادة هذه من 3 إلى1 الفقرات أحكام من استثناءا   -4

منشأة    استخدام( أ) :موريتانيا في منشاة دائمة تشكل ال
 التي البضائع أو السلع عرض أو تخزين لغرض فقط

 المؤسسة؛ تخص
 تخص التي البضائع أو السلع من مخزون استغالل( ب)

 .العرض؛ أو التخزين لغرض فقط المؤسسة
 التي البضائع أو السلع من بمخزون االحتفاظ( ت) 

 مؤسسة قبل من تحويلها لغرض فقط  المؤسسة تخص
 .أخرى؛

 سلع شراء لغرض فقط للعمل ثابت بمكان االحتفاظ( ث)
 .للمؤسسة؛ معلومات تجميع أو بضائع أو
 بأي القيام لغرض فقط للعمل ثابت بمكان االحتفاظ( ج)

   .للمؤسسة؛ مساعدة أو تمهيدية طبيعة ذي آخر نشاط
 أية بين للجـمع فقط للعمل ثابت بمكان االحتفاظ( ح) 

( أ) مــن الفـرعـية الفـقرات في إليها المشـار من أنشطة
 الكلى النشاط يكون أن بشرط الفقرة، هذه من( ح) إلى

 ذي األنشطة هذه مجموع من الناتج للعمل الثابت للمكان
 .مساعدة أو تمهيدية طبيعة

 هذه من( 0)و( 1) الفقرتين أحكام من استثناءا   5   -

 الذي المستقل الوكيل خالف شخص، كان إذا ، المادة
 نيابة يعمل - المادة هذه من( 2) الفـقـرة عـليه تنطبق
 أن يعتبر  المؤسسة هذه فإن مقيمة، غير مؤسسة عن
 األعمال بكل يتعلق فيما موريتانيا في دائمة منشأة لها
 كان إذا ، المؤسسة لحساب الشخص هذا بها يقوم  التي
 : الشخص هذا
 بشكل ويمارس موريتانيا فييزاول صالحيات  ( أ)   

  المقيمة، غير المؤسسة باسم العقود إبرام سلطة معتاد
 علي الشخص هذا بها يقوم التي األعمال تقتصر لم ما
 والتي ، المادة هذه من( 4) الفقرة في إليها المشار تلك
 ال للعمل، ثابت مكان خالل من ممارستها تمت ما إذا

 ألحكام طبقا دائمة منشأة للعمل الثابت المكان هذا تجعل
 الفقرة؛ هذه
 في عادة ستغلي ولكنه السلطة، تلكيتمتع ب  أوال(  ب)

 لصالح البضائع أو السلع من امخزون موريتانيا
  . المقيمة غير المؤسسة

 شركة فإن ، المادة لهذه السابقة األحكام من استثناءا   -9
 التأمين، إعادة عدى ما في تعتبر،  مقيمة، غير تأمين
 بتحصيل قامت إذا موريتانيا في دائمة منشأة لها أن

 عبر بها كائنة مخاطر بتأمين قامت أو إقليمها في أقساط
 عليه تطبق والذي المستقل الوكيل غير من شخص
 .المادة هذه من 2 الفقرة

 في دائمة منشأة  مقيمة غير لمؤسسة أن ُيعد ال  -2 
 سمسار، خالل من فيها بأعمال قيامها لمجرد موريتانيا

 مستقل بعاط اذ آخر وكيل أي أو بالعمولة عام وكيل أو
 مجال في األشخاص هؤالء مثل يعمل أن شريطة ،

 هذا أعمال كانت إذا ، ذلك ومع. اإلعتيادي عملهم
 هذه عن نيابة كلي شبه بشكل أو كليا تباشر الوكيل

 هذا بين شروط فرض أو وضع وتم ، المؤسسة
 تلك عن وماليا   تجاريا   تختلف والوكيل المشروع
 ال فإنه ، مستقلتين مؤسستين بين الموضوعة الشروط
  .الفقرة هذه مفهوم في مستقل بعاط ذي وكيال يعتبر
 تسيطر موريتانيا في مقيمة شركة كون مجرد إن -1

 في يجعل ال غير مقيمة، شركة سيطرة تحت أو على
 .لألخرى دائمة منشأة الشركتين من أيا   ذاته حد

 الجزء الثاني الربح الخاضع للضريبة
 تحديد الربح الخاضع للضريبة - 0القسم 
  2المادة 

الربح الخاضع للضريبة على الشركات  يعتبر – 1

نتائج كل العمليات  الربح الصافي المحدد على أساس
الخاضعة  قوم بها الشركاتتمهما كانت طبيعتها التي 

عناصر األصول  عن التنازل للضريبة بما في ذلك
 .سواء خالل أو عند نهاية اإلستغالل

يتكون الربح الصافي من الفرق بين قيم األصول  – 2

الصافية بين نهاية وبداية الفترة التي تشكل نتائجها 
أساس الضريبة، وتخصم منه المساهمات اإلضافية 

بها خالل هذه الفترة  طاعات التي قامتوتضاف إليه اإلق
 الفائضاألصل الصافي  يعنيو. المساهمون أو الشركاء

  الخصوم المكون من في قيم األصول على مجموع
 .واإلهالكات والمؤن المبررة المترتبة للغير الديون 

الربح أو الناتج  يردلغرض احتساب الضريبة،  – 3

 .الخاضع للضريبة إلى مبلغ العشر أوقيات األقل
 للضريبة الخاضعة المداخيل - 9 القسم

   8 المادة

 من للضريبة الخاضعة المداخيل تتكون -1
  المرحلة في عليها المتحصل مداخيلال

 المساعدة أو  الرئيسية األنشطة مقابل النهائية
 جميع وكذلك ، العرضية العمليات من أو

 صافي في الزيادة في تساهم التي المعامالت
 الدين لمبدأ وفقا احتسابها يتم. الدخل

 .المكتسب
 تضم المداخيل الخاضعة للضريبة اساسا  -2

 واإليرادات؛ المبيعات  -
 االستثنائية؛ أو المتنوعة المداخيل -
 اإلضافية؛ الخدمات أو مداخيلال  -

 رؤوس من اإلجمالية واألرباح المالية مداخيلال -

 ؛ المنقولة األموال
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 في بما ، المبنية وغير المبنية العقارات كراء مداخيل -
 العرضية؛ المداخيل ذلك
 ؛التنازل عن  وسانل التعبئةو إسترجاع على المكافآت -
 ؛ لنفسها الشركة به تقوم التي األعمال -
 ةالخاص االعاناتو باإلستغالل ةالخاص االعانات -

 بالتوازن؛
 الكلفة؛ حسب مقيمة اإلنتاج طور في االعمال - 

 وتحويلها؛ المصاريف إعادة - 

 فيما اإلدارة من عليها الحصول تم التي االسقاطات   -  

 الضريبي؛ الوعاء من للخصم القابلة بالضرائب يتعلق
 األصول الزيادة في القيمة الناتجة عن التنازل عن   - 

 ؛ الثابتة
 .الصرف أرباح  -

  2 المادة
 قاتيبتسب أو الزبناء على بديون المتعلقة المداخيل تنسب
 فيها يتم التي المالية للسنة خدمة أو سلعة بثمن تتعلق
 المماثلة والعمليات البيع لعمليات بالنسبة السلع تسليم
 .الخدمات وتأدية
 53 المادة

 يمتد خدمات عقد إطار في السنوية االقساط تشكل -1

 مخالفة تعاقدية أحكام هناك يكن لم ما سنوات، عدة على
 إال للمؤسسة يتحقق ال بذاته للضريبة خاضعا دخال ،
 .أجله وللبح
 المتعلقة قاتيالتسب للضريبة خاضعة مداخيل تشكل - 0

 على جدولتها تتم والتي عامة أشغال أو وتشييد بناء بعقد
 الضريبية السنة في مستوجبة تصبح والتي سنوات عدة
 إلى بعد تؤد لم تنفيذها تم األشغال التي أن حالة في حتى
 صاحب تصرف وضعها تحت يتم لم أو مؤقت قبول

 .المشروع
  00المادة 

ال تدرج إعانات التجهيز التي تمنح للمؤسسات -1

 قبضهاإلقتناء أو إنشاء أصول ثابتة ضمن نتائج سنة 
ولكن تنسب تلك اإلعانات إلى االرباح الصافية في 
حدود مبالغ اإلهالكات المطبقة في نهاية السنوات 

إلهالك وذلك المالية على كلفة األصول الثابتة القابلة ل
في  استخدام تلك اإلعانات إلقتناء أو إنشاء تلك 

 .االصول
تدرج إعانات اإلستغالل والتوازن ضمن النتائج  -2

وتخضع للضريبة على ذلك  قبضهاالصافية لسنة 
 .األساس

تدرج اإلعانات ذات الصبغة التجارية التي تمنحها  -3

مؤسسة أخرى ضمن النتائج الصافية لسنة تحقيقها 
 .خضع للضريبة على ذلك األساسوت

 09المادة 
يتم تحديد فروق التحويل بين الموجودات والعمليات 
بالعمالت األجنبية ، بما في ذلك المبالغ المستحقة 
والديون والمبالغ المدرجة في المحاسبة مبدئيا  ، في 
نهاية كل سنة مالية على أساس سعر الصرف األخير 

وتؤخذ في االعتبار عند للبنك المركزي الموريتاني 
 .تحديد النتيجة الخاضعة للضريبة للسنة المالية

 

  03المادة 
يتم تقييم المخزونات على أساس ثمن التكلفة أو  -1

بسعر يوم اختتام السنة المالية إذا كان ذلك السعر أقل 
 .من ثمن التكلفة

 .وتحدد قيمة األعمال الجارية بسعر تكلفتها -2

 القابلة للخصماالعباء  -3-القسم 

 01المادة 
أن تكون المصاريف قابلة للخصم من  من اجل -1

األرباح الخاضعة للضريبة، يجب أن تتوفر فيها 
 :الشروط التالية

أن تكون مدفوعة بغرض اإلستغالل أو تتعلق  -أ
 لمؤسسة؛لالعادي  سييربالت
أن  تمثل مصاريف فعلية ومبررة عبر فاتورة أو  –ب 

معتمد حسب القوانين المطبقة تصريح باإلستيراد 
د على ورويؤدي غياب رقم التعريف الضريبي للم

الفاتورة أو على التصريح باإلستيراد إلى منع خصم 
ال تكون قابلة للخصم المصاريف التي لم . المصروف

تدرج لم  تدرج بالمحاسبة الخاصة بالشركة أو التي 
 .بتلك الصفة

للمقاولة في  أن تؤدي إلى تخفيض في األصل الصا - ت
 للمؤسسة؛ او
 أن ال تساهم في تحقيق دخل معفى من الضريبة؛ - ث
أن تكون قد تم إدراجها في مصاريف السنة التى تم   -ج

 .تحمل تلك المصاريف فيها
ء في عملية مع ذلك وعلى شرط أنه لم يتم البدو -2 

التدقيق على الوثائق أو المراقبة على عين المكان سواء 
فإنه يمكن   لرقابةمات أو عبر إعالم باعبر طلب معلو

بمبادرة من المكلف القيام بتصحيح العناصر المصرح 
 .بها خالل فترة التدارك

ال تقبل للخصم المصاريف المدفوعة نقدا  لمؤسسة  -3

( 222.222) اخرى إذا كان مبلغها يتجاوز مائتي ألف  

 .أوقية
 01المادة 

من المصاريف  تعتبر األعباء العامة من أي نوع كانت
 .القابلة للخصم

 51 المادة
 القابلة األخرى والمكافآت العمال مصاريف تتمثل -1

 :في للخصم
 يوافق ما حدود في للموظفين المدفوعة المكافآت -أ

 المكافآت كل على الحكم هذا ويطبق. فعليا عمال
 والعالوات المنح ذلك في بما المباشرة غير أو المباشرة

 العينية؛ واإلمتيازات
 للشركاء المدفوعة نوعها كان مهما  المكافآت - ب

 عمل مقابل ألزواجهم أو األسهم شركات في المديرين
 الموسسة؛ في فعلي
 المشار الشركات في نللمسيري المدفوعة المكافآت - ت
 مقابل تكون أن شريطة للخصم تقبل 0 المادة في إليها
 فعلي؛ عمل
 بخصوص العمل لصاحب اإللزامية المساهمات  - ث

 في لوافدينلعمال االجانب ابا الخاصة المعاشات إنشاء
 األساسي؛ األجر من% 02 حدود
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 بخصوص المدفوعة وإيابا ذهابا النقل مصاريف - ج
 عقود إطار في العاملين بالموظفين الخاصة اإلجازات

 أو ألزواجهم أو الوافدينالعمال االجانب ب خاصة عمل
 السنة في واحدة رحلة أساس على الكفالة في  أبنائهم
 عقد عليها نص وقد تمت قد الرحلة تكون أن شريطة
 .عمل
 الموظفين مصاريف تؤدي ان يمكن ال حالة أية وفي -0
 .مؤن حساب إلى مبالغ تحويل إلى

 51 المادة
 دون موريتانيا في نشاط بمزاولة شركة تقوم عندما -1
 من الحصة فإن اإلجتماعي، مقرها بها  يكون أن

 بالشركات يتعلق الذي الرئيسي المركز مصاريف
 مراعاة مع يتجاوز، أن يمكن ال بموريتانيا المستقرة
 في المحقق االعمال رقم من% 0 ،دولية اتفاقيات
 .الشركة تلك قبل من موريتانيا

 مصاريف الرئيسي المركز مصاريف تشمل -0
 الرئيسي المركز في الموظفين ومرتبات السكرتارية
 الحتياجات األم الشركة تتكبدها التي األخرى والتكاليف

 .الدائمة المنشآت أو/  و التابعة الشركات جميع
  00المادة 

تكون المرتبات والعموالت والرسوم والمكافآت لقاء 
الخدمات وما في حكمها المدفوعة أو المستحقة 
لألشخاص الطبيعيين أو االعتباريين المقيمين في 

 :غير المقيمين قابلة للخصم بشرطموريتانيا أو ل
ا لإلفصاح  من قبل  الشركات  تكون أن -1 موضوع 

مايليها من كتاب االجراءات و .01Lوفق ا للمادة 

 الضريبية
عن اإلدارة  ةصادر مخالصة  ان يقوم المكلف بتقديم -2

طاع من المنبع  تثبت أن الدخل خضع للإلقتالضريبية 
 .033  طبق ا للمادة 

 02المادة 

تستأجرها المؤسسة لتي المباني رات ايجاإمبلغ إن   -1

ى عدل معترف به مسجل لدر يجاإفي عقد والمضمنة 
تعد قابلة بشكل صحيح  ومدرج ضمن المحاسبة  

 المخالصةكة بتقديم لشرم اتقوأن للخصم شريطة 
ثبت أن هذه ت التيولضريبة اإلدارة اعن  ةدرلصاا

لمنبع المنصوص اإليجارات قد خضعت لإلستقطاع من ا
 .136عليه في المادة 

وتطبق نفس المعاملة على إيجارات الممتلكات  -2

 .الماليالمقتناة عن طريق اإليجار 
 91المادة 

تمثل التبرعات والهبات واإلعانات أعباء قابلة  -1

 :للخصم من األرباح الخاضعة للضريبة عندما تتعلق بـ
أن تكون  الهدايا وكل ما صمم خصيصا لإلعالن على -أ

من رقم ( ‰ 2)في األلف  2مبررة بفواتير في حدود 

 ؛ كحد اقصي أوقية(  2.222.222)و مليوني ا االعمال

المبالغ المدفوعة لفائدة الجمعيات الرياضية  -ب 

أو األعمال أو المنظمات ذات المصلحة   أوالثقافية
العامة ذات الطابع الخيري، التربوي، العلمي أو 

 رف بها على أنها ذات مصلحة عامةاالجتماعي المعت
في األلف  2من قبل السلطة المختصة ، وذلك في حدود 

(  2.222.222)و مليوني االعمال أمن رقم ( ‰ 2)

 كحد اقصي  أوقية 
ب من هذه  -1أ  و-1أحكام الفقرات  لالستفادة من  -2

 :المادة، يجب احترام الشروط التالية
لضريبة قبل القيام أن يكون الربح الصافي الخاضع ل -أ

 ؛موجبابخصم تلك المصاريف 
أن يرفق التصريح باألرباح ببيان يتضمن المبالغ  -ب 

 .وتاريخ الدفع وهوية المستفيدين
 90المادة 

 12وفقا  للمادة   والمحددة الكامنةتكون خسائر الصرف 
المحقق في  االعمال٪ من رقم 3قابلة للخصم في حدود 

 .موريتانيا
  99المادة 

قات يتكون الفوائد المدفوعة على القروض والتسب (1

 :قابلة للخصم شريطة أن
 :أن تقدم الشركة -أ

ثبت ت التيمن اإلدارة الضريبية  ةالصادر المخالصة -1

 االفادةأن الفوائد قد خضعت لإلستقطاع من المنبع أو 
السنوية للضريبة المقتطعة الصادرة عن المؤسسة 

 ؛121المالية على النحو المنصوص عليه بالمادة 

نسخة من اتفاقية القرض المبرمة مع بنك أو  - 2

مؤسسة مالية أو بين مؤسسات مرتبطة أو مستقلة 
 .موثق معتمد ومسجلة لدى 

 :و –ب 
بالنسبة للقروض المبرمة مع مؤسسات مالية  -

ة في حدود تلك التي تحتسب وفقا  ألحكام النظام موريتاني
 الموريتاني؛ المصرفي

بالنسبة للقروض المبرمة مع المؤسسات المالية  -
 المصرفياألجنبية، في حدود تلك المحتسبة وفقا  للنظام 

للدولة التي يوجد فيها المقرض، دون أن تتجاوز الفوائد 
يتاني المحتسبة على أساس نسبة البنك المركزي المور

 ؛ (2)تضاف إليه نقطتان 
بالنسبة للقروض األخرى، في حدود تلك المحتسبة  -

على أساس نسبة البنك المركزي الموريتاني تضاف إليه 
 (.2)نقطتان 

 ":الفوائد"يشمل مصطلح ( 2

الدخول من الديون مهما كان نوعها، سواء تضمنت ( أ
ام ال لرهون عقارية أو لحكم بالمشاركة في أرباح 
المدين، وال سيما الدخل من األوراق المالية والدخل من 
السندات أو القروض، بما في ذلك المكافآت المرتبطة 

وال تعتبر غرامات التأخير : بتلك السندات أو القروض
 في الدفع كفوائد؛

ا للفوائد، ( ب المبالغ المدفوعة التي تكون مكافئة اقتصادي 
قابل منح على وجه الخصوص، المبالغ المدفوعة م

ضمان لسداد دين، أو الفوائد على المبالغ المستحقة 
 .المالياإليجار  عقودبموجب 

ال يمكن أن يتجاوز مبلغ الفوائد الصافية القابلة ( أ( 3

للخصم سنويا بشأن جميع الديون الخاصة بالمؤسسة 
من الربح الخاضع للضريبة تضاف إليه تلك % 22

ؤخذ بعين اإلعتبار الفوائد، اإلهالكات والمؤن التي ت
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 وتحتسب هذه العناصر وفقا لما .لتحديد نفس األرباح
 تحدده االدارة الجبائية

إلى ( أ)يجب تخفيض النسبة المشار إليها في النقطة ( ب
٪ عندما تنتمي المؤسسة إلى مجموعة من الشركات 12

سنوي ، باستثناء اعمال رقم مجتمعة  التي حققت 
ت  الضرائب، يقدر بعشرة مليارا

أوقية أو أكثر، في واحدة من ( 12.222.222.222)

السنوات المالية الثالث السابقة للسنة التي تستحق فيها 
 .الفائدة
إذا قدمت الشركة دليال  ( ب)ال تسري أحكام النقطة ( ت

على أن نسبة الفوائد الصافية لمجموعة الشركات التي 
تنتمي إليها تساوي أو تتجاوز نسبة صافي الفائدة 

وتتمثل نسبة صافي فوائد المجموعة في .لخاصة بها ا
إجمالي مبلغ صافي الفوائد المستحقة من قبل الشركات 
التي تنتمي إلى المجموعة إلى أشخاص غير مرتبطين 

من النتيجة الموحدة  11بالمعنى المقصود في المادة 

للمجموعة باإلضافة إلى صافي الفوائد واالهالكات 
ين االعتبار عند تحديد نفس ع والمؤن التي تؤخذ في

في هذه الحالة، يتم تحديد مبلغ صافي الفوائد . النتيجة
القابلة للخصم من خالل تطبيق نسبة صافي الفائدة على 

من ( في النقطة أ ةالمحدد النسبةالمجموعة، في حدود 
 .هذه الفقرة

، فإن المبلغ اإلجمالي للفوائد (معنى النقطة أب( ت
ايرادات الفوائد التي تؤخذ بعين مبلغ الصافية يساوي 

االعتبار الحتساب الربح الخاضع للضريبة منقوصا منه 
باستثناء تطبيق هذه المادة  للخصم ، القابلةعبىء الفوائد 

 .لتحديد نفس الربح  ،
يجوز ترحيل جزء الفائدة غير القابلة للخصم فورا  ( ث

وخصمها فيما يتعلق بالسنوات ( و ب( وفقا  للنقطتين أ
الالحقة وفقا  للشروط المنصوص عليها في هذه المادة  

ال تسري أحكام هذه . وذلك في حدود ثالث سنوات
النقطة إذا كانت الفائدة ُتدفع أو مستوجبة مباشرة أو غير 
مباشرة من شخص مستقر في موريتانيا إلى شخص 

لي على معنى يمستقر في دولة لها نظام ضريبي تفض
 .23المادة 

لفوائد علي ا(ب(3و ( أ( 3احكام النقطتين ال تطبق ( ج

المدفوعة أو المستحقة من قبل المؤسسات المالية 
، من قبل شركات التأمين  المصرفيلقانون لالخاضعة 

الخاضعة لمدونة التأمين ، و كذلك على المؤسسات التي 
سنوي بما في ذلك الضرائب  أقل من   اعمالتحقق رقم 

 .أوقية( 32.222.222)ثالثين مليون 

ال تكون الفوائد التي يدفعها الفرع إلى المركز ( 4

الرئيسي مقابل المبالغ التي يضعها من أمواله الخاصة 
 .بأي شكل من األشكال على ذمة الفرع،  قابلة للخصم

  93المادة 

بدفع مبالغ يتعين على المؤسسات التي تقوم ( 1

لي يفي بلد له نظام ضريبي تفض ينألشخاص مستقر
من هذه المادة والتي قامت بخصم تلك  2معنى الفقرة ب

المبالغ من الوعاء الضريبي في موريتانيا إعادة تلك 
االعباء إلى النتيجة الخاضعة للضريبة إال في حالة 
إثبات أن تلك المصاريف تمثل عمليات فعلية وليس لها 

 .ر طبيعية أو مبالغ فيهاصبغة غي

تعتبر مؤسسة مستقرة في بلد ذا نظام ضريبي ( 2

لي إذا لم تكن خاضعة للضريبة  على األرباح في يتفض
ذلك البلد أو إذا كانت خاضعة لضريبة على األرباح أو 
ضريبة دخل تقل عن نصف ضريبة الشركات التي 

بموجب شروط القانون العام  خاضعة لهاتكون يمكن أن 
 .موريتانيا إذا تم تأسيسها هناكفي 

  91المادة 

تكون الضرائب المدفوعة من قبل المؤسسة طيلة ( 1

السنة المالية قابلة للخصم من الوعاء الضريبي باستثناء 
 .الضريبة على الشركات

الحقا على الضرائب المدفوعة  اسقاطاتمنح حالة وفي 
يدخل  االسقاطاتالسنة المالية فإن مبلغ تلك  خالل

المؤسسة بتلك  شعارضمن مداخيل السنة التي يتم فيها إ
 .  التخفيضات

من األرباح  كأعباء قابلة للخصم ومع ذلك ال تقبل ( 2

الخاضعة للضريبة ، مبالغ المعامالت والغرامات 
من أي نوع كانت  والزيادات والمصادرات والعقوبات

الضريبية  التشريعات مخالفيعلى  المفروضة
 المرورجتماعية، وتنظيم األسعار، والجمركية واال

 .الدولة نظمواالستهالك ، وبصفة عامة لقوانين و
 91مادة ال

تكون اإلهالكات المتعلقة باقتناء أو بناء أو تحسين ( 1

االصول الثابتة  المدرجة فعليا بالمحاسبة أو المرخصة 
قابلة للخصم في الحدود المعترف بها عموما وفقا 

صة بكل نوع من انواع الصناعة ستخدام الخاااللقواعد 
 .أو التجارة أو االستغالل

ا  ومع ذلك ، فإن إهالكات األصول الثابتة المقتناة نقد 
والمدفوعة لمؤسسة أخرى ال تكون قابلة للخصم إذا كان 

 .أوقية( 222.222)مبلغ الشراء يتجاوز مائتي ألف  

ا أصوال  ثابتة قابلة لالهالك( 2   :يعتبر ما يلي أيض 

القابلة إلعادة االستخدام ، بشرط أن  وسائل التعبئة( أ
 ؛مييزتكون قابلة للت

 الممتلكات التي تؤجرها المؤسسة ألشخاص آخرين؛( ب
 على أرض يملكها الغير حسيناتاإلنشاءات والت( ت ؛
 :ال تكون األصول الثابتة التالية قابلة لالهالك( 3

للتآكل الممتلكات واآلالت والمعدات التي ال تخضع ( أ
والتقادم العاديين، مثل األراضي أو األعمال الفنية أو 

 التحف أو المجوهرات؛
 .األصول المالية( ب
ال يسمح بإهالك األصل إال إذا تجاوزت قيمته ( 4

مصاريف   اعتبارويتم . أوقية( 22.222)خمسين ألف 

أوقية ( 22.222)اإلقتناء التي تقل عن خمسين ألف 

 .بالنسبة إلى سنة اإلقتناءكمصروفات قابلة للخصم 
يحق للمكلف تقسيم األصول الثابتة المشار إليها في ( 2

من هذه المادة، التي تتجاوز قيمتها خمسين ( 1)الفقرة 

اجزاء منفصلة  اليأوقية ( 22.222.222)مليون 

وتحدد طريقة تطبيق هذه . وإهالك كل جزء على حدة
 . ر من الوزير المكلف بالماليةمقرالفقرة ب

يشمل أساس اإلهالك  أي تكلفة مرتبطة مباشرة ( 7

ويتم استبعاد ضريبة .بشراء أو إنشاء أو تحسين األصول
 .القيمة المضافة القابلة للخصم من تلك التكاليف
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وفي حالة األصول الثابتة التي ينتجها الممول، تضاف 
التكاليف غير المباشرة المتحملة  إلنتاج األصل إلى 

شرط أال تكون قابلة للخصم بطريقة قاعدة اإلهالك ، ب
 .اخرى

تكون نقطة البداية لحساب االهالك هي يوم بداية ( 6

يتم تقدير االهالك باعتماد طريقة . استعمال األصل
النسبية من الفترة الممتدة من تاريخ بداية اإلستعمال 

 .وحتى تاريخ نهاية السنة المالية

لثابتة أو تسجل التكاليف المتعلقة بشراء األصول ا( 1

بنائها أو تحسينها ، وكذلك التواريخ ذات الصلة ، في 
 .  ويتم تسجيل كل أصل على حدة. سجل األصول الثابتة

ينبغي حساب االهالك باستخدام طريقة القسط الثابت ( 9

ة العادية يتم تحديد المد. على أساس سعر التكلفة
الستخدام األصول ونسب اإلهالك بشكل نهائي عند 
:شرائها وفق ا للجدول التالي

  

 األصول الثابتة القابلة لإلهالك مدة اإلستعمال نسبة اإلهالك

 مصاريف التأسيس سنتان 22%

 البناء المخصص لإلستعمال الصناعي سنة 22 2%

البناء المخصص لإلستعمال التجاري  سنة 22 4%

 والسكني

 وسائل النقل سنوات 4 22%

 معدات التشغيل سنوات 2 22%

 معدات التشغيل المعقدة سنوات 12 12%

 المعدات واألدوات سنوات 2 22%

 معدات معلوماتية سنوات 4 22%

22% 

22% 

12.2% 

 سنتان

 سنوات 4

 سنوات 1

 برمجيات الكمبيوتر

 معدات وأثاث مكاتب سنوات 12 12%

 المنشآت والتركيبات والتجهيزات سنوات 12 12%

 بواخر وسفن صيد مستخدمة سنوات 7 17.77%

 قوارب وسفن صيد جديدة سنوات 1 12.2%

 الطائرات ووسائل الطيران المدنية سنة 22 2%

 هقبل دخول هذ  المقتناةبالنسبة إلهالك الممتلكات ( 12

لنسب والشروط فانه يحتسب وفقا ل  التنفيذالمدونة  حيز 
 .  المطبقة وقت اقتناء تلك الممتلكات

 92المادة 

 تعتبر والتي المحاسبة، في المسجلة اإلهالكات تعتبر
 في قيد دون للخصم قابلة   خسائر، تحقيق فترة في مؤجلة
 خاص بيان شأنها في ورد قد  يكون أن شريطة المدة
 المادة في إليه المشار الوثائق تقديم عند الميزانية خارج

15 . 

 تعتبر والتي المحاسبة، في المسجلة اإلهالكات تخصم
 السنة من بداية وجوبا خسائر، تحقيق فترة في مؤجلة
 .أرباح فيها تتحقق التي األولى المالية
 91 المادة

 واألدوات للمعدات المعجل اإلهالك تطبيق يمكن( 1
( 5) خمس عن استعمالها مدة تقل ال والتي الجديدة
 الصناعية العمليات في حصريا   تستخدم والتي سنوات

 أو النقل الهاتفي، اإلتصال  ،االيداعالتحويل، للتصنيع،
 .الفندقية االنشطة أو التعدين أو المخابز أنشطة
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 مبلغ مضاعفة يتم والمعدات، اآلالت لهذه بالنسبة( 0  
 لمدة وفق ا يحتسب الذي األول السنوي اإلهالك
 .واحدة بسنة المدة تلك تخفيض يتم اذ .العادية االستخدام

 مسبقة لموافقة المعجل باإلهالكاالستفادة  خضعت (3
 . الضريبية اإلدارة من

 98 المادة
 التنازلي اإلهالك تطبيق نهائي اختيار عبر يمكن( 1

 مدة تتجاوز الجديدة والتي واالدوات المعدات على
 عن العدول يمكن وال. سنوات( 3) ثالث استعمالها
 ألصل بالنسبة اختياره حالة في التنازلي اإلهالك تطبيق
 .معين
 األصول على التنازلي اإلهالك تطبيق يمكن ال( 0

 .المستعملة
 التالي الضارب بتطبيق اإلهالك التنازلي نسبة تحدد( 3

 مدة حسب يحدد والذيالثابت  اإلهالك نسبة على
 :األصل استعمال

( 5) خمس من أقل  استعمال لمدة بالنسبة 1.5 -
 سنوات؛

 سنوات؛( 5) بخمس تحدد  استعمال لمدة بالنسبة 0.2 -
( 5) خمس تتجاوز  استعمال لمدة بالنسبة 0.5 -

 .سنوات
 بتطبيق التنازلي لإلهالك سنوي مبلغ أول تحديد يتم( 4

. الثابت لألصل التكلفة سعر على أعاله المحددة النسبة
 اليوم هي التنازلي اإلهالك لحساب البداية نقطة وتكون
 احتساب ويتم. إنشائه أو األصل اقتناء شهر من األول
 لكلفة المحددة اإلهالك نسبة بتطبيق التالية المبالغ
. السابقة اإلهالك مبالغ مجموع خصم بعد األصل
 مالية لسنة السنوي التنازلي اإلهالك مبلغ يصبح وعندما
 المتبقية القيمة قسمة عن الناتج المبلغ من أقل محددة
 يجوز فإنه‘ لإلستعمال المتبقية السنوات عدد على

 .المبلغ ذلك يساوي إهالك تطبيق للمؤسسة
 التي الثابتة باألصول خاص جدول إعداد يجب( 5

 التصريح إطار في التنازلي اإلهالك بشأنها يطبق
 .الضريبية بالنتائج السنوي
 92المادة 

 ايجار ماليبالنسبة لألمالك التي تؤجر في إطار عملية 
أو عملية تتم وفق قواعد الشريعة والمسجلة ضمن 

لمدة  االصول في الموازنة فإنه يتم إهالكها لدى المالك
أن يقوم بإهالك االمالك  ؤجرواليمكن للم. العقد 

 .ايجار ماليالمستغلة عبر 
 03 المادة
 مصاريف أو خسائر لمجابهة المكونة ؤنالم تكون
 نتيجة متوقعة تكون والتي واضحة بطريقة محددة

 قد تكون أن شريطة للخصم قابلة الجارية لألحداث
 جدول في وأدخلت للسنة المالية البيانات في فعليا   سّجلت
 .15 المادة ألحكام وفقا المالية بالبيانات الملحق المؤن
 05 المادة

 : للخصم تقبل ال
   نفسها؛ لتأمين المؤسسة قبل من المكونة المؤن - 1
  والعالوات المدفوعة باإلجازات الخاصة المؤن -0

 المعاش؛ االستفادة من حق بعالوات الخاصة والمؤونة
 الصرف؛ بخسائر الخاصة المؤن -3

 .لإلهالك القابلة باألصول الخاصة المؤن -4
 09 المادة
 البنوك قبل من المكونة المؤونة للخصم قابلة تكون

 المركزي البنك قبل من المعتمدة المالية والمؤسسات
 المتوسط المدى على قروض بمنح تقوم التي الموريتاني
 المخاطر مجابهة منها الغرض يكون والتي والطويل،
 طبقا المؤونة تلك تكوين تم إذا العمليات بتلك المتعلقة

 .الموريتاني المركزي البنك عن الصادرة نظملل
 00 المادة

 لغرض جزئيا او كليا تستعمل التي المؤن إعادة يتم -1
 سنة في موضوع بدون تصبح التي أو هدفها مع يتفق ال

 لم ما السنة لتلك للضريبة الخاضعة النتائج إلى الحقة
 .ذلك خالف على القانون ينص

 المؤن، بإعادة بنفسها المؤسسة قيام عدم حالة في -2

 التصحيح االزم إجراء  الضريبية اإلدارة على يتعين
. موضوع دون أصبحت المؤن أن التثبت من بمجرد
 ضريبية سنة أقدم إلى المؤن إعادة يتم ، الحالة هذه وفي
 . التفتيش بها يتعلق

  04 المادة 
 :للخصم القابلة المصاريف من تستبعد

 التي المماثلة األخرى والمبالغ أبدال الحضور  -أ
بصفة  والمستلمة للمساهمين العادية الجمعيات تقررها
 شركة على رقابة مجلس أو اإلدارة مجلس في عضو
 موريتانية؛ موميةع شركة تدفعها التي تلك باستثناء

 لموظفيها الشركة تخصصه الذي الجزافي المبلغ - ب
 والسفر؛ التمثيل نفقات لتغطية التنفيذيين ومديريها

 لمؤسسة الممنوحة نوعها كان مهما اإلعانات – ج
 وال. التجارية الطبيعة ذات اإلعانات باستثناء أخرى،
 التجارية الطبيعة ذات للخصم اإلعانات قابلة تكون

 .43 المادة عنىبم لمؤسسة مرتبطة   الممنوحة
 01 المادة

 للخصم قابلة معينة سنة في المسجلة الخسائر تعد -1
 . التالية الضريبية السنة أرباح من
 كافي غير ربح تحقيق أو ربح تحقيق عدمحالة  في – 0

ا الخصم إجراء من يمكن ا، أو كلي   خصم يمكن جزئي 
 للضريبة الخاضع الربح من منها تبقى ما أو الخسائر
 التي الخامسة المالية السنة حتى التالية المالية للسنوات

 .الخسائر تحقيق سنة تلي
 الخاصة األنظمة – 1 القسم

 الثابتة األصول تقييم إعادة – 0 الفرعي القسم

 5 – 01المادة 
 تكون أن للموازنات الحرة التقييم إعادة عن يترتب

 واجبة االداء الكامنة الزيادة في القيمة على الضريبة
 .فوريا
 عن صادر مرسوم على باإلعتماد يجوز ، ذلك ومع -0

 ذلك يبرر االقتصادي الوضع اذا كان الوزراء مجلس
 في عليه المنصوص لييالتفض النظام قبيطيأذن بت أن

 . مؤقتة بصورة 01 المادة
 01 المادة 
 المكلفون ،التفضيلي  النظام يستفيد من أن يمكن -1

 شركات باستثناء الشركات على للضريبة الخاضعون
 الجمعيات و التصفية طور في الشركات و المحاصة
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 الفعلية الشركات و الهيآتو  للربح هادفة الغير
 .الدائمة والمنشآت

 التي المنفعة على باإلعتماد األمالك تقييم إعادة يتم -0
 أو اقتنائها كلفة إلى بالنظر لمؤسسةل ملكيتها تمنحها
 .األصلية حالتها إلى إعادتها

 تسجيل يتم ، لالهالك القابلة غير لألصول بالنسبة -3
 احتياطي" حساب في ضرائب بدون الزيادة في القيمة

 توزيع يمكن ال. الموازنة خصوم ضمن" التقييم إعادة
. الخسائر لتعويض استخدامه عدم ويجب االحتياطي هذا
 إعادة تمت أصول عناصر عن التنازل حالة وفي

   الخسارة أو الزيادة في القيمة  احتساب يتم ، تقييمها
 .لألصل األصلية القيمة على بناء  
 تتجاوز أال يجب ، لالهالك القابلة لألصول بالنسبة -4

 تمت التي الثابتة لألصول المخصصة الجديدة القيم
 :تقييمها إعادة

 الدولة أمالك عن المسؤولة اإلدارة من المحددة القيمة -
 والتشييد؛ البناء في معتمد خبير طريق عن أو
 التي الرسمية المؤشرات تطبيق عن الناتجة المبالغ -

 .واألدوات المواد أسعار تطور تمثل
 التقييم بإعادة الخاصة الزيادات في القيمة تسجيل ويتم
 الخصوم ضمن" الخاصة التقييم إعادة مؤن" حساب في
 النتائج في الخاصة المؤونة إدراج ويتم.  الموازنة في
 .التقييم إعادة  سنة من بداية الخمس حدود في

 على باإلعتماد لإلهالك السنوية المبالغ فيوتتم الزيادة 
 .اإلهالك فترة تغيير دون الجديدة القيم
 يتم تقييمه، إعادة سبقت أصل في التصرف حالة في

 التي السنة نتائج إلى المؤونة من المتبقي الجزء إعادة
 أو الزيادة في القيمة  تحديد ويتم. التصرف فيها حدث

 .لألصل المحدثة القيمة أساس على الخسارة
 وأثاث معدات النقل، وسائل التقييم إعادة من يستثنى -5

 تتجاوز ال التي واألدوات المعدات السكن، أو المكاتب
 التي الثابتة واألصول سنوات( 5) خمس استعمالها فترة
 .كليا إهالكها تم

الخاصة  الزيادات في القيمةنظام  – 9القسم الفرعي 

الجزئية  المساهماتبعمليات اإلندماج، اإلنقسام و
 ألصولبا

 الشركات على الضريبة من تعفى(  1- 08 المادة
 أو السلع على المحققة تلك غير ،الزيادات في القيمة

 أسهم منح عن والناتجة ،يةالبترول أو ةعدينمال الرخص
 أو اإلسم خفية شركات اندماج بعد اجتماعيةحصص  او

 .مماثلة أخرى شركة أي أو محدودة مسؤولية ذات
ويطبق نفس النظام علي الزيادة في القيمة غير    ( 0

تلك المحققة علي السلع والرخص المعدنية والبترولية 
والناتجة عن منح مجاني السهم او حصص اجتماعية 
في اطار مساهمة من شركة خفية االسم او شركة ذات 
مسؤولية محدودة في شركة اخري تم تأسيسها حسب 

 :ها شريطة ان  احد تلك االشكال بجزء من أصول

 المستفيدة  للشركة اإلجتماعي المقر يكون( أ 
 موريتانيا؛ في لمساهمةمن ا

 او اندماج شكل في المساهمة تكون( ب 
 .للشركة انقسام أو باألصول جزئية مساهمة

 أن رهن السابقتين الفقرتين تطبيق يكون ذلك، ومع( 3
 للشركة بالنسبة المساهمة أو اإلندماج عقد يتضمن

 :المساهمة المستفيدة من

 التي األصول لعناصر بالنسبة يتم أن( أ 
 أو السلع غير من المساهمة تتضمنها
 احتساب ،يةالبترول أو ةعدينمال الرخص

الزيادة في  من تطرح يتال ةالسنوي اإلهالكات
 تلك في التنازل من المتأتية الالحقة القيمة

 في مقيدا كان الذي التكلفة ثمن العناصرمن
 المساهمة الشركة أو المدمجة الشركة محاسبة

 تلك بها قامت التي اإلهالكات خصم مع
 فعليا؛ الشركات

 تم التي األصول مقابل خصومها في فورا تسجل أن( ب
 والمعدات األدوات  تجديد بإعادة خاصة مؤنا اعتمادها،

 عند الموجودة تلك يعادل بما ، بانتظام تشكيلها يتم التي
 المندمجة الشركات كتابات في ؛ المساهمة أو االندماج

 بعناصراألصول تتعلق والتي المساهمة الشركة أو
 .بها المساهم

 نظام الشركة االم والشركة التابعة  – 3القسم الفرعي 

  32المادة 

الخام تعفى من الضريبة على الشركات، المداخيل ( 1

التي تتحصل عليها الشركة االم من مساهماتها في رأس 
شركة تابعة مع خصم حصة تمثل مصاريف  مال

 .وأعباء
من الدخل اإلجمالي % 12تحدد تلك الحصة بـ ( 2

للمساهمات وال يمكن ان يتجاوز بالنسبة لكل فترة 
ضريبية المصاريف و األعباء من كل نوع التي تحملتها 

 . الشركة خالل نفس تلك الفترة
ابعة يطبق النظام الضريبي للشركة االم والشركة الت( 3

 :توفر الشروط األربعة التالية في نفس الوقت حالفي 
مؤسسة لها التابعة  فروعهاأن تكون الشركة األم و  -أ

في شكل شركات أسهم أو شركات ذات مسؤولية 
 محدودة؛ 

م في أن يكون المقر اإلجتماعي للشركة األ -ب
 موريتانيا؛

التي تمتلكها الشركة  الحصصأن تمثل األسهم أو -ت
 في رأس مال الشركة الثانية؛% 12ى على األقل األول

اإلجتماعية المشار  الحصصأن تكون األسهم أو  -ث
من هذه الفقرة قد تم اكتتابها ومنحها  تإليها في النقطة 

أو ان  الشركةعند اصدارها وان تكون مسجلة باسم 
تتعهد هذه الشركة بإبقائها لمدة سنتين متتاليتين على 

يجب أن يتم الحاق الوثيقة التي و. األقل بشكل اسمي
 .تتضمن ذلك التعهد إلى التصريح بالنتائج الضريبية

 أسعار التحويل – 1القسم الفرعي 

 11المادة 

لتحديد الضريبة على الشركات المستوجبة من قبل ( 1

المؤسسات التي تكون مرتبطة أو تتحكم في مؤسسات 
 نصموجودة في موريتانيا أو خارج موريتانيا على 

، فإن األرباح المحولة بطريقة غير مباشرة 3الفقرة 

أو التخفيض في ثمن زيادة لتلك المؤسسات سواء بال
الشراء أو البيع أو بأي طريقة اخرى، يتم إدراجها في 

المحولة بطريقة  ويتم تحديد االرباح. الربح المحاسبي
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غير مباشرة بالمقارنة مع تلك التي كان من الممكن 
  .عدم وجود عالقة اإلرتباط او التحكمة حالتحقيقها في 

وال يستوجب شرط اإلرتباط أو التحكم المنصوص ( 2

عندما يكون تحويل األرباح مع  1عليه في الفقرة 

مؤسسات مستقرة في بلد اجنبي أو في كيان سياسي 
بي المطبق يالنظام الضر اذا كان يوجد خارج موريتانيا 

 .23على معنى المادة  تفضيليبه 
 :، إذاد عالقات ارتباط  بين مؤسستينويعتبر وج( 3

عندما تملك أحدى المؤسستين مباشرة أو عبر  -أ
لمؤسسىة اأشخاص وسيطة األغلبية في رأس مال 

 االخرى أو تمارس فعليا سلطة  أخذ القراربشأنها؛ أو 
حسب الشروط  المؤسستين عندما تكون كلتا –ب 

المنصوص عليها في النقطة أ تحت تحكم مؤسسة واحدة 
 .أو شخص واحد

في غياب تقديم أو في حالة التقديم الجزئي للوثائق ( 4

، تقوم اإلدارة بتقييم 22المنصوص عليها في المادة 

القواعد الخاضعة للضريبة والتي يتعلق بها اإلشعار 
ة باإلعتماد من نفس الماد 3المنصوص عليه في الفقرة 

 . على العناصر المتوفرة لديها
المؤسسات وإنهاء  عن  التنازل  – 1القسم الفرعي 

 استغاللها
 10المادة 

مؤسسة أو إنهاء استغاللها،  التنازل  عن في حالة -1

ا، يتم فوريا إقرار الضريبة على الشركات  ا أو جزئي  كلي 
 .المستحقة على الدخول التي لم تخضع للضريبة بعد

( 22)على المؤسسة أن تقوم ، في غضون عشرين  - 2

بالتنازل أو إنهاء  يوما  ، بإخطار مكتب الضرائب 
اإلستغالل وإطالعه على التاريخ الذي أصبح فيه او 

التنازل أو اإلنهاء ساريا، وكذلك  الذي سيصبح فيه 
 .وعنوان المشترى( األلقاب)األسماء و اللقب 

من هذه المادة  2في الفقرة  تبدأ الفترة المشار إليها  -3

 : في السريان
أصل تجاري، من اليوم  عنالتنازل  في حالة البيع أو  •

التنازل في صحيفة تستلم  الذي تم فيه نشر البيع أو 
 إعالنات قانونية؛

في حالة بيع أو نقل مؤسسات أخرى، في اليوم الذي  •

تولى فيه المشتري أو المحال إليه بالفعل إدارة 
 ة؛المؤسس

عندما يتعلق األمر بإنهاء استغالل المؤسسة ، من يوم • 
 .اإلغالق النهائي للمنشآت

( 32)يجب على المؤسسة ، في غضون ثالثين  - 4

ا من تاريخ إخطار المكلف لإلدارة الضريبية   يوم 
بالتنازل أو التوقف عن اإلستغالل ودون أن يتجاوز 

ا بعد ( 72)ستين  اإلستغالل،  التنازل أو التوقف عن يوم 

أن يقدم إلى اإلدارة الضريبية البيانات المالية واإلعالن 
للسنة المالية المغلقة مرفقة مع ( DAS)السنوي لألجور 

والمواد التالية وفقا  20الوثائق المشار إليها في المادة 

 .لنظام الضرائب المطبق
عدم تقديم المكلفين للمعلومات المنصوص  حالةفي  -2

طلب توفير المبررات الالزمة  حالةعليها اعاله، أو في 
للتصريح بأرباحهم الحقيقية واالمتناع عن تقديمها في 

غضون عشرة أيام من استالم اإلشعار الموجه إليهم 
لهذا الغرض ، يتم تحديد القواعد الضريبية تلقائيا  

 م المنصوص عليها في الموادوتطبق الزيادة في الرسو
L.131     من كتاب اإلجراءات الضريبية بعدهاوما. 

تكون الرسوم المقررة بموجب الشروط المنصوص  -7

 .كامل مبلغهابعليها في هذه المادة مستحقة فورا  
  19المادة 

التنازل في  المتأتية من  الزيادة في القيمةتحتسب  -1

التنازل   غالل أو في حالةاألصول الثابتة  في نهاية اإلست
الجزئي للمؤسسة والمبالغ  المتحصل عليها مقابل إنهاء 

الزبناء ضمن األرباح  عنالتنازل  ممارسة مهنة  أو 
 .الخاضعة للضريبة في حدود نصف مبلغها

وفاة المستغل، يؤجل فرض الضريبة على  حالةفي  -2

لألصل التجاري عندما يتواصل  الزيادة في القيمة
غالل من قبل الورثة المباشرين أو من قبل القرين اإلست

أو إنهاء اإلستغالل من قبل الورثة  التنازل إلى وقت 
في قيمة األصول  زيادة على شرط ان ال يتم القيام بأي

ويتواصل . المدرجة ضمن آخر موازنة أعدها المتوفي
مواصلة اإلستغالل بعد  حالة تطبيق هذا الحكم في 

يث أو الورثة المباشرين أو من قبل التركة من قبل الور
القرين المتحصل على األصل وكذلك في صورة تكوين 
الورثة  المباشرين و القرين حصريا بينهم لشركة 
تم تتضامن او شركة توصية بسيطة  على شرط ان ال 

في قيمة عناصر االصول الموجودة في تاريخ  زيادةال
 .شركة سم أو تحويل المؤسسة إلىقاالوفاة بمناسبة ت

   
 فرض الضريبةأنظمة  – 3الجزء 

الضريبة على أرباح الشركات حسب  تطبق - 13 المادة

 :نظامين
 نظام الربح الحقيقي العادي؛ -1

 .الوسيطالحقيقي  نظام الربح  -2

 نظام الربح الحقيقي العادي – 0القسم 

يطبق نظام الربح الحقيقي العادي على  1 – 11 المادة

السنوي دون  اعمالهاالشركات التي يتجاوز رقم 
 .أوقية( 2.222.222)احتساب الضرائب خمسة ماليين 

دون  اعمالهاال تخضع الشركات التي ينخفض رقم  -2

من هذه المادة إلى نظام  1الحد المنصوص عليه بالفقرة 

 االعمالبقاء رقم حالة   إاّل في الوسيطالحقيقي ا الربح 
 .ضريبيتين متتاليتين( 2)دون ذلك الحد لسنتين 

المنصوص عليه بالفقرة  االعماليتم تعديل حد رقم  -3

من هذه المادة بما يتناسب مع فترة اإلستغالل بالنسبة  1

الذين يبدؤون أو ينهون أنشطتهم بالضرائب للمكلفين 
 .خالل السنة

تحدد األرباح الخاضعة للضريبة وفقا للشروط  -4

يرد  ما لم  ،بعدهاوما  6المنصوص عليها في المادة 

 .نص على خالف ذلك
 الوسيطالحقيقي  نظام الربح  – 9القسم 

 12المادة 

على الشركات  الوسيطالحقيقي  يطبق نظام الربح  -1

السنوي دون احتساب اعمالها التي ال يتجاوز رقم 
 .أوقية( 2.222.222)خمسة ماليين الضرائب 
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ها السنوي اعمالتخضع الشركات التي يتجاوز رقم  -2

من هذه المادة لنظام  1الحد المنصوص عليه في الفقرة 

 .الربح الحقيقي العادي بداية من السنة الموالية
المنصوص عليه بالفقرة  االعماليتم تعديل حد رقم  -3

ة اإلستغالل بالنسبة من هذه المادة بما يتناسب مع فتر 1

 .للمكلفين الذين يبدؤون أو ينهون أنشطتهم خالل السنة
 12المادة 

الحقيقي  يمكن للمكلفين الخاضعين لنظام الربح  -1

 1اختيار تطبيق نظام الربح الحقيقي العادي قبل  الوسيط
ابتداء من  االختيارويسري مفعول . من كل سنة فبراير

اللها القيام بذلك اإلختيار يناير من السنة التي يتم خ 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .                                                                                                                            ضريبيتين متتاليتين( 2)لفترة دنيا تقدر بسنتين 

يمكن للمكلفين الذين يبدأون نشاطهم القيام باختيار  -2

( 32)خالل الثالثين  الحقيقي العادي  النظام الضريبي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .  يوما التالية لبداية النشاط
ال يمكن لمكلف خاضع لنظام الربح الحقيقي العادي  -3

 .الحقيقي الوسيط تطبيق نظام الربح  أن يختار
 10المادة 

ما لم ينص على خالف ذلك، يتم تحديد األرباح  -1

الخاضعة للضريبة بموجب الشروط وبموجب 
 2المنصوص عليها في المادة  العقوباتاإلجراءات و

 .هابعدوما
ومع ذلك ال يمكن للمكلف الخاضع لنظام الربح  -2

 :الحقيقي الوسيط
ين اإلعتبار أرباح او خسائر الصرف أن ياخذ بع -أ

 ؛21و  12حسب المواد 

الرئيسي حسب المادة  لمقرأن يخصم مصاريف ا -ب
 ؛16

أن يخصم التبرعات والهبات واإلعانات حسب  -ت
 ؛22المادة 

في الفترة التي  ''المؤجلة''أن يخصم اإلهالكات  -ث

 ؛27تسجل بها خسائر ضريبية حسب المادة 

كاته اإلهالك المعجل حسب أن يطبق على إهال -ج
 ؛21أو اإلهالك التنازلي حسب المادة  26المادة 

 .32أن يخصم المؤن حسب المادة -ح 
 تصفية الضريبة ودفعها - 1الجزء 

 مكان فرض الضريبة –0القسم 

لضريبة على إجمالي لتخضع الشركات  -1-12المادة 

أنشطتها الخاضعة للضريبة في موريتانيا، في مكان 
اإلجتماعي أو في مكان مقرها الرئيسي في المقر 
 .موريتانيا

ون االخريون المعنواالشخاص تخضع الشركات و -2

والتي يكون مقرها اإلجتماعي خارج موريتانيا 
 .للضريبة في مكان مقرها الرئيسي في موريتانيا

 فترة فرض الضريبة – 9القسم 

تفرض الضريبة كل سنة على األرباح  1- 11المادة 

 .السنة المنصرمةخالل  المحققة 
حساباتهم كل سنة بتاريخ  اقفال يجب على المكلفين -2

التنازل  أو إنهاء النشاط خالل  دجمبر، إال في حالة 31

 .السنة

يمكن للمؤسسات الجديدة التي تبتدأ نشاطها  -3
خالل السنة أن تعد موازنتها األولى بنهاية 

 31ويستوجب عليها القيام في . السنة التالية
حساب باعداد دجمبر لسنة بداية النشاط 

تكون نتائجه خاضعة مؤقت استغالل 
وتخصم تلك الضريبة من . للضريبة فوريا
موازنة  ة على نتائج أولحقالضريبة المست
 .يتم القيام بها

 خالل متتالية موازنات عدة تقديم يتم عندما -4
 الوعاء لتحديد النتائج جمع يتم السنة، نفس

 .الضريبي
 احتساب الضريبة على الشركات – 3القسم 

بالنسبة للشركات الخاضعة لنظام الربح  1-10 المادة

الحقيقي العادي، تكون الضريبة على الشركات 
لربح الصافي الخاضع من ا % 22لـ  مساوية تحقةالمس

ل الخاضعة للضريبة يخادممن ال% 2للضريبة أو 

باستثناء التحويالت و إعادة  1المحددة ضمن المادة 

 .األعباء إذا كان هذا المبلغ األخير أكبر من األول
  222وبالنسبة للمكلفين المشار إليهم بالمادة 

تكون نظام الربح الحقيقي العادي، والخاضعين ل
من الربح الصافي % 22الضريبة المستوجبة مساوية لـ

من العمولة أو الهامش % 2الخاضع للضريبة أو 

 .المستلم إذا كان المبلغ األخير أكبر من األول
( 122.222)ويكون الحد االدنى للتحصيل ـمائة ألف 

أوقية بالنسبة إلى المكلفين الخاضعين لنظام الربح 
 .الحقيقي العادي

الحقيقي  سبة للشركات الخاضعة لنظام الربح بالن -2

 حقةالوسيط، تكون الضريبة على الشركات المست
لربح الصافي الخاضع للضريبة من ا% 22مساوية لـ 

ل الخاضعة للضريبة المحددة يخادممن ال% 2,5أو 

باستثناء التحويالت و إعادة األعباء إذا  1ضمن المادة 

 .ولكان هذا المبلغ األخير أكبر من األ
الخاضعين  222وبالنسبة للمكلفين المشار إليهم بالمادة 

الحقيقي الوسيط، تكون الضريبة  نظام الربح ل
من الربح الصافي الخاضع % 22المستوجبة مساوية لـ

من العمولة أو الهامش المستلم إذا % 2,5للضريبة أو 

 .كان المبلغ األخير أكبر من األول
ظام الربح الحقيقي بالنسبة للشركات الخاضعة لن -3

والتي تكون أرباحها متأتية من الصيد  الوسيطالعادي أو 
البحري التقليدي، تكون الضريبة على الشركات 

من الربح الصافي الخاضع % 22بنسبة  حقةمست

 .للضريبة
 19المادة 

بالنسبة للمكلفين الذين يمارسون نشاط النقل البري 
ما كان العربات مه تاجيرالبضائع او اولألشخاص 

نظامها الضريبي، تكون الضريبة على الشركات 
من الربح الصافي الخاضع % 22مساوية لـ  حقةمستال

االجمالي المدفوع عن جميع  مبلغ للللضريبة أو 
ويحدد مبلغ  إذا كان هذا المبلغ أكبر من االول العربات

 :كل عربة حسب الجدول التالي الضريبة عن
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أقل من لتي تحتوي على االعربات مهما كان نوعها،  -1

نقل بين المدن أو في المناطق الحضرية التقوم ب مقاعد 9

 :حسب العمر
 1.222: سنوات 2أقل من أو يساوي   -

 .أوقية
 .أوقية 922: سنوات 12و  2بين   -

 .أوقية 722: سنوات 12أكثر من   -

من التي تحتوي على أكثرالعربات مهما كان نوعها،  -2

نقل بين المدن أو في المدن حسب البتقوم التي  مقاعد 9

 :العمر
 .أوقية 2.222: سنوات 2أقل أو يساوي  - 
 .أوقية 1.222: سنوات 12و  2بين  - 

 .أوقية 1.222: سنوات 12أكثر من   -

 1ذات الحمولة أقل من أو تساوي  النفعيةالعربات   -3
 :طن ، حسب العمر

 .أوقية 3.222: سنوات 2أقل أو يساوي    -
 .أوقية 2.222: سنوات 12و  2ن بي - 

 .أوقية 1.222: سنوات 12أكثر من   -

طن ،  12إلى  1ذات الحمولة من  النفعيةالعربات   -4

 :حسب العمر
 .أوقية 4.222: سنوات 2أقل أو يساوي  -  

- ..أوقية 3.222: سنوات 12و  2بين  
 .أوقية 2.222: سنوات 12أكثر من   -

طن ، حسب  12ذات حمولة تفوق  النفعيةالعربات  -2

 :العمر
 .أوقية 6.222: سنوات 2أقل أو يساوي   -
  .أوقية 2.222: سنوات 12و  2بين   -

 .أوقية 3.222: سنوات 12أكثر من   -

ذات حمولة ( عجالت ذات الثالث) النفعيةالعربات  -7

 :طن ، حسب العمر 4تقل عن أو تساوي  

 .أوقية 1.122: سنوات 2أقل أو يساوي  -
  .أوقية 1.422: سنوات 12و  2بين   -

 .أوقية 1.222: سنوات 12أكثر من   -

ويعني عمر العربة العمر في االول من يناير لسنة 
 .فرض الضريبة

ن النشاط االعربات بحمولة تتجاوز طنين مهما ك نوتكو
الذي يمارسه صاحب البطاقة الرمادية، خاضعة 

على ملك  للضريبة حسب نفس الشروط كالعربات
أشخاص طبيعيين أو معنويين يمارسون نشاط  النقل 

 .البري للبضائع
 خصم االقتطاع من المنبع – 1القسم 

 13المادة 
يمنح ائتمان ضريبي يمثل االقتطاع من المنبع على 
دخول رؤوس االموال المنقولة أو الضريبة على 
الدخول العقارية التي تحصلها الشركات والتي تدخل 

اح الخاضعة للضريبة، ويخصم من مبلغ ضمن االرب
 .الضريبة على الشركات

 11المادة 

عندما ال يمكن خصم مبلغ اإلئتمان الضريبي فإنه  -1

 .يمكن ترحيله إلى السنوات الضريبية الالحقة

اإلعفاء من الضريبة على  حالةولكن وفي  -2

الشركات، فإن مبلغ اإلئتمانات الضريبية الناتجة عن 
 .المنبع تكون محصلة نهائيا للخزينة العامةاالقتطاع من 

 الضريبة على الشركاتب الخاصة قاتيتسبال – 1القسم 

على األشخاص المعنويين يجب  1-11المادة 

الخاضعين للضريبة على الشركات الذين يبدأون  
 للمشاركة في  افادة الحصول علينشاطهم ويطلبون 

قة يأو التسجيل في سجل المستوردين دفع تسب مناقصة
 .أوقية( 32.222) بمبلغ ثالثين ألف 

قة المدفوعة خالل سنة مدنية معينة من يتخصم التسب -2

 31دفعه قبل  الواجبمبلغ الضريبة على الشركات 
 .مارس من السنة التالية

على األشخاص المعنويين  يجب 1-12المادة 

 و الذين يقومون  ات للضريبة على الشرك الخاضعين
قات يبعمليات استيراد سلع مهما كان نوعها دفع تسب

من القيمة الجمركية % 2لمصالح الجمارك  تساوي 

للمنتوجات والبضائع تضاف إليها كل الرسوم 
ستيراد باستثناء الضريبة االعلى  حقةوالضرائب المست

 تكونعلى القيمة المضافة أو من القيمة الجمركية عندما 
 معفية من الرسوم الجمركية المنتوجات والبضائع تلك 

السلع التي يتعهد المورد باستعمالها بطريقة  تستثني  -2

دفع  من مستدامة لحاجيات مؤسسته كوسيلة للعمل
ويخضع المكلفون الذين ال يحترمون التعهد . قةيالتسب

المكتتب لدى مصالح الجمارك باستعمال السلع 
كوسيلة عمل إلى غرامة وردة بطريقة مستدامة ستالم

من مبلغ التسبقة الذي تم % 12ضريبية تساوي 

 .إعفاؤهم منه
ال تخضع األصول الثابتة، بما في ذلك المعدات  -3

واألدوات وآالت التجهيز التي تتجاوز قيمتها مليوني 
أوقية إلى دفع التسبقة المنصوص عليها ( 2.222.222)

 .المادة ذهمن ه 1في الفقرة 

قات المدفوعة في سنة مدنية معينة من  يسبتخصم الت -4

 31مبلغ الضريبة على الشركات الذي يجب دفعه قبل 
 .مارس من السنة التالية

عندما ال يمكن القيام بذلك الخصم أو القيام به جزئيا  -2

قة غير المستعمل يمثل إئتمانا ضريبيا يفإن فائض التسب
 .يخصم من الضريبة على الشركات للفترات الالحقة

لتصريح باقات يدفع التسب مخالصات إلحاق  جبي -7

 .السنوي بالنتائج
قات الضريبة الدنيا الجزافية المدفوعة يتخصم تسب -6

من مبلغ الضريبة  التنفيذحيز  ذه المدونةقبل دخول ه
مارس من  31على الشركات الذي يجب دفعه قبل 

ويخصم .هذه المدونةالسنة التالية للمصادقة على 
من هذه التسبيقات  الذي لم يتم خصمه من مبلغ الفائض 

الضريبة علي الشركات الواجب األداء عن السنوات 
 .القادمة
 12المادة 

على االشخاص المعنويين الذين يقومون  جبي -1

لدى مصالح الجمارك   أن يدفعوابعمليات تصدير 
من القيمة الجمركية للمنتوجات %2تساوي ات قيتسب
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على واجبة األداء الرسوم والضرائب التضاف إليها كل 
 القيمة المضافةعلي  ضريبة الالتصدير  باستثناء 

قات المدفوعة خالل سنة مدنية معينة يتخصم التسب -2 

قبل  الواجب األداء من مبلغ الضريبة على الشركات 
 .مارس من السنة التالية 31

 عندما ال يمكن القيام بذلك الخصم أو القيام به جزئيا -3

فإن فائض التسبقة غير المستعمل يمثل إئتمانا ضريبيا 
 .يخصم من الضريبة على الشركات للفترات الالحقة

لتصريح باقات يدفع التسب مخالصة إلحاق  يجب  -4

 .السنوي بالنتائج
الجزافية الدنيا المدفوعة  قات الضريبة يتخصم تسب -2

 من مبلغ الضريبة التنفيذحيز  هذه المدونةقبل دخول 
مارس من السنة  31قبل  الواجب األداءعلى الشركات 

ويخصم الفائض من  .هذا القانونالتالية للمصادقة على 
هذه التسبيقات الذي لم يتم خصمه من مبلغ الضريبة 

 .علي الشركات الواجب األداء  عن السنوات القادمة
 دفع الضريبة على الشركات –القسم االسادس 

 10المادة 
ريبة على الشركات بالنسبة للمكلفين يتم دفع الض -1

 الوسيطالحقيقي العادي أو الربح الخاضعين لنظام 
ه ل الضرائب الذي يتبعمحصل  بطريقة تلقائية لدى 
 :دفعات( 3)المكلف في شكل ثالثة 

ة بالتصريح بالنتائج حوبالدفعة االولى تكون مص -أ
مارس من  31والقوائم المالية ويتعين القيام بها قبل 

من مبلغ % 42وتمثل هذه الدفعة . الموالية سنة ال

 ؛ على الشركاتالواجب األداء  الضريبة 
من مبلغ الضريبة على % 32تمثل الدفعة الثانية  -ب

 يونيو  32ويجب القيام بها قبل  الواجب األداءالشركات 

 ؛الموالية  من السنة 
تمثل الدفعة الثالثة  ماتبقى من الضريبة على  -ت

 سبتمبر من السنة  32الشركات ويتعين القيام بها قبل 

 .الموالية 
  .شكلية نظامية يتم القيام بالدفع عبر تصريح على  -2

الدفعات  يسددون المكلفون الذين ال  يتعرض -3

النهائية المشار إليها في  اآلجال حسب  يهمعل المستحقة
المنصوص عليها  المتابعات من هذه المادة إلى  1رة الفق

وما يليها من كتاب اإلجراءات  L.89في المادة 

 .الضريبية
 واجبات المكلفين بالضريبة – 1الجزء 

 الواجبات الخاصة بالتصريح – 0القسم 

 بالتصاريح القيامواجبات  – 0القسم الفرعي 

ح على الشركات ان تقوم بالتصري يجب  1-12المادة 

بالنتيجة الخاضعة للضريبة المتعلقة بالسنة المحاسبية 
 في اجل اقصاه المنصرمة دجمبر للسنة  31المغلقة في 

 . مارس من كل سنة 31

 يجب ان يتضمن التصريح السنوي المعلومات التالية -2

: 
بما في ذلك رقم  بالمؤسسة شاملالدقيق وال التعريف  -أ

سواء كانو  المسيرينالتعريف الضريبي والمستغل و
 شركاء أم ال؛

ن ورقم التعريف الضريبي للخبير يوناعوأسماء،  -ب
لمحاسب او المستشار الذي شارك في وا ،يالمحاسب
 .الضريبية التصاريح ة ويالمحاسب الوثائق إعداد 

الضريبي السنوي بالنتائج  التصريح  يخضع عدم  -3

ءات اإلجرا كتاب من  L.131إلى غرامة حسب المادة 

 .الضريبية
الضريبة بالنسبة  ةقاعد تلقائيا تحدد اإلدارة الضريبية -4

للمكلفين الذين ال يقومون بإيداع التصريح المنصوص 
 .من هذه المادة 1عليه بالفقرة 

هذه في  هيمكن القيام بالتصريح المنصوص علي -2

اإللكتروتية حسب شروط ط عبر الوسائعن بعد  المادة 
 .وزير المكلف بالماليةمن ال مقرريحددها 
يمكن ان تقوم المؤسسات الحديثة التأسيس  -21المادة 

التي تبدأ نشاطها خالل السنة بإعداد موازنتها االولى في 
من دجمبر لسنة  31ويتعين عليها في . آخر السنة التالية

والتي  مؤقت بداية النشاط تقديم حساب استغالل
وستخصم تلك .  ستخضع نتائجه فوريا للضريبة

 الضريبة من تلك التي سيتم تحديدها على أساس نتائج
 .مختتمةموازنة  اول

الواجبات الخاصة بالوثائق الداعمة  – 9القسم الفرعي 

 للتصريح
على  يجبلدعم التصريح السنوي للنتائج،  1-20المادة 

الشركات الخاضعة لنظام الربح الحقيقي العادي أن 
 :بكل المعلومات الالزمة معبئة تلحق الوثائق التالية

القوائم المالية والملحقات السنوية المعدة طبقا للنماذج  -أ
 التي تحددها اإلدارة الضريبية؛

 للمرتبات؛ي السنوي التصريح -ب
 للعموالت، الوساطات،ي السنوي التصريح  -ت

، حقوق المؤلف والمكافآت االتعاب  التخفيضات، 
 ؛للغير األخرى المدفوعة 
مكافأة الشركاء وحصص بالسنوي  ث التصريح 

 الحقوق االجتماعية والدخول اآلخرى؛
 المؤن؛ و السنوي لالهالك الجدول  -ج
التفصيلي إليجار المباني المدرجة ضمن  الكشف -ح 

الضريبي وعنوان  االعباء مع بيان هوية ورقم التعريف
 .المؤجرين

ريحها اعلى الشركات ان تدرج ضمن تص جبي  -2

النظام االساسي  تعديل السنوي بالنتائج نسخة من عقود 
( 6)كما يجب ان توفر في غضون سبعة . حدثإن 

السنة المالية محاضر مداوالت  اختتام أشهر من 
 .أعضائها التأسيسية الخاصة بآخر سنة تم غلقها

ثالثين  اعمالهاة للمؤسسات التي يتجاوز رقم بالنسب -3

هذا  أن يتضمن  جبأوقية ، ي (30.000.000)مليون 

التصريح الموازنة وملحقاتها والتي تتضمن المبلغ 
دين بمبالغ تتجاوز ورالسنوي للعمليات المحققة مع الم

أوقية مع تحديد رقم   500.000))خمسمائة ألف 

حسب نموذج توفره  لكل مورد التعريف الضريبي
ويجب أن يكون هذا  اإلدارة العامة للضرائب، 

  يمن قبل خبير محاسب إلزاميا مصادقا عليهالتصريح  
ن يلخبراء المحاسبيالوطنية ل هيئة ال أجيرا أو عضوا في

في موريتانيا ويخضع عدم احترام هذه القواعد إلى  



 0341العدد ................ ..............9102أبريل  30الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية  بتاريخ 

 

228 

 

 مابعدهاو  L.131العقوبات المنصوص عليها في المواد 

 .اإلجراءات الضريبية كتاب من 
 المشار اإللزامية الوثائق تقديم عدم حالة في -4

 مطابقة غير وثائق تقديم أو 1 الفقرة في إليها

 ذلك  فإن اإلدارة قبل من المحددة للنماذج
 المواد في عليها المنصوص بالغرامة يعاقب

L.131  الضريبية اإلجراءات كتاب  من. 

  29المادة 
الخاص بالنتائج، االجباري لدعم التصريح السنوي   -1

يتعين على الشركات الخاضعة لنظام الربح الحقيقي 
الوسيط إلحاق القوائم المالية  والبيانات السنوية الوسيطة 

 .الضريبية االدارة عن   صادرةالمعدة وفقا لنماذج 
على الشركات ان تدرج ضمن تصريحها  جبي  -2

النظام االساسي  تعديلسخة من عقود السنوي بالنتائج ن
( 6)كما يجب ان توفر في غضون سبعة . حدثإن 

السنة المالية محاضر مداوالت  ختام أشهر من 
 .قهاغالإأعضائها التأسيسية الخاصة بآخر سنة تم 

عدم تقديم الوثائق اإللزامية المشار إليها  حالةفي   -3

ماذج المحددة أو تقديم وثائق غير مطابقة للن 1في الفقرة 

المنصوص بالغرامة  من قبل اإلدارة فإن ذلك يعاقب
اإلجراءات  كتاب من   L.131عليها في المواد 

 .الضريبية
  23المادة 

أو  اعمالهاعلى الشركات التي يساوي رقم  جبي -1

أوقية أن تنص (   30.000.000)يتجاوز ثالثين مليون 

 او الخبراء المحاسبين  الخبير على اسم وعنوان 
بمسك المحاسبة أو بتحديد أو  كلفينوالم المعتمدين

مراقبة النتائج العامة للشركة مع تحديد ما إذا كان 
 .المؤسسة عمال هؤالء الفنيون يمثلون جزءا من 

ما إذا كان المحاسبون والخبراء   في حالة -2

من  1والمشار إليهم في الفقرة  المعتمدين المحاسبون 

أن  جبفي المؤسسة، فإنه ي عماال ليسواذه المادة ه
ين ييكونوا أعضاءا في الهيئة الوطنية للخبراء المحاسب

 .بموريتانيا
المحاسب أو   من قبل عدم المصادقة  حالةفي  -3

والمشار  المعتمدين المحاسبين أو الخبراء المحاسبين 
لتطبيق من هذه المادة  فإن ذلك يعرض  1إليهم بالفقرة 

كتاب  من  L.17المشار إليها في المادة   غرامةال

 .اإلجراءات الضريبية
  21المادة 

على الشركات أن ترفق بتصريحها المالحظات  جبي
األساسية واالستنتاجات التي قد تكون قدمت لها من قبل 

الذين أوكل إليهم،  المعتمدين المحاسبين أو المحاسبين 
تقييم في حدود اختصاصهم، وضع أو مراقبة أو 

 .الموازنة وحساب النتيجة
 21المادة 

شخص معنوي مستقر في   يجب علي كل   -1

اإلدارة  توفره القيام بتصريح  حسب نموذج  موريتانيا
  12 المشار إليها بالمادة اآلجالالضريبية  وفي حدود 

 :اذا كان

دون احتساب الضرائب   المحقق السنوي اعمالهرقم  -أ
و يتجاوز ثالثين مليون  يساوي أ هأو مجموع اصول

 ؛ أو أوقية(  32.222.222)

مع ختم السنة المالية بطريقة مباشرة او غير  يملك   -ب
مباشرة مايزيد عن نصف رأس المال أو حقوق 

في موريتانيا أو  نشأةشركة مستقرة او مفي التصويت 
خارج موريتانيا تتوفر فيها الشروط المشار إليها في 

 النقطة أ؛ أو
من نصف رأس المال أو حقوق التصويت  أكثر -ت

مملوكة مع ختم السنة المالية بطريقة مباشرة او غير 
مباشرة من قبل شركة يتوفر فيها الشرط المشار إليه في 

 ؛1من الفقرة أ
 1يتضمن التصريح المشار إليه في الفقرة  -2

 :المعلومات التالية
 :لمرتبطةمعلومات عامة عن مجموعة المؤسسات ا -أ

عام لنشاط المجموعة بما في ذلك التغييرات  توصيف  -

 الطارئة خالل السنة المالية؛
 ف عام لسياسة أسعار التحويل في المجموعة؛يوصت -
التي تملكها المجموعة  الغير ملموسة األصول ب قائمة  -

وكذلك اإلسم  حةصرموالتي تستعملها المؤسسة ال
د إقامتها اإلجتماعي للمؤسسة المالكة لتلك االصول وبل

 .الضريبية
 :حةصرممعلومات خاصة بالمؤسسة ال -ب
ف عام لنشاط المؤسسة بما في ذلك التغييرات يوصت  -

 الطارئة خالل السنة المالية؛
تتضمن العمليات التي قامت بها مع  اجمالية قائمة -

وتتضمن تلك القائمة طبيعة ومبلغ . مرتبطين أشخاص 
تتعلق به العملية الذي  لمرتبط الشخص ا و العمليات

طريقة تحديد أسعار التحويل  و وبلد إقامته الضريبية
 المطبقة والتغييرات التي حدثت خالل السنة الضريبية؛

 أشخاص مع والسلف القروض حول معلومات -
 .مرتبطين

معلومات حول المعامالت بدون مقابل أو بمقابل غير  - 
 مرتبطين أشخاصنقدي مع 

 أشخاصمعلومات حول العمليات المنجزة مع  -
والتي تكون موضوع اتفاق مسبق حول سعر  مرتبطين

من قبل  متفق عليه ضريبي  مكتوب التحويل أو 
الشخص المرتبط والذي يكون طرفا في المعاملة مع بلد 

 . نظام ضريبي اخر أو 
يعاقب أي خرق لاللتزام المنصوص عليه في الفقرة ( 3

منصوص عليها في المادة الغرامة الادة بمن هذه الم 1

L.131 من كتاب اإلجراءات الضريبية. 

 22المادة 
شار إليه في الفقرة معلى كل شخص معنوي جب ي( 1

اإلدارة  تحت تصرفمن المادة السابقة أن يضع  1

الضريبية الوثائق التي تمكن من تبرير سياسة األسعار 
المنجزة مع المطبقة على المعامالت مهما كان نوعها 

 طبقا لمقتضياتمستقرة بالخارج  مرتبطة  مؤسسات 
 .11المادة 

معلومات  1تتضمن الوثائق المشار إليها في الفقرة ( 2

عامة عن مجموعة الشركات المرتبطة ومعلومات 
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ي و يحدد محتو تدقيقها  بشأن الشركة التي يتم  خاصة
 .الماليةب المكلف  من الوزير هذه الوثائق  بمقرر

 التبريريةال تحل هذه الوثائق محل المستندات  (3

تحت تصرف اإلدارة  وضعهاويتم . المتعلقة بكل معاملة
إذا لم . على عين المكان الرقابةتاريخ إجراء  ابتداءا من

أو  كليا تكن الوثائق المطلوبة متوفرة في ذلك التاريخ ،
ا ، يرسل مكتب الضرائب  لشخص القانوني لجزئي 

بإصدارها أو استكمالها  إنذار 1الفقرة  المشار إليه في

يوما ، مع تحديد طبيعة ( 12)في فترة خمسة عشر 

في حالة عدم االستجابة . الت المنتظرةيكمتالوثائق أو ال
يتم تطبيق غرامة   النذارأو الرد الجزئي على هذا ا

من كتاب  L.131على النحو المنصوص عليه في المادة 

 .اإلجراءات الضريبية
يجب القيام بتصريح حسب النموذج  1- 22 المادة

رباح أالمحدد من قبل اإلدارة الضريبية يتضمن توزيع 
اإلقتصادية  المجاميع المجموعة حسب كل بلد و

والمحاسبية والضريبية ، باإلضافة إلى معلومات عن 
و يسلم هذا موقع ونشاط الكيانات المكونة للمجموعة 

اثني عشر  غير مادي  في غضونالتصريح في قالب 
اشخاص  شهرا الموالية لنهاية السنة المالية ، من قبل 

 :في موريتانيا تستوفي المعايير التالية معنويين مقيمين
 تجميعية؛ تكون لها حسابات -أ
في بطريقة غير مباشرة   وتملك او تتحكم مباشرة ا -ب

قانونية مستقرة خارج موريتانيا  كياناتاو عدة  منشأة 
 ؛فيها وعأو تكون لها فر

، بدون اعتبار اجمالي سنوي  اعمالتحقق رقم  -ت
الضرائب، يساوي او يتجاوز إثنان وعشرون 

أوقية في غضون السنة ( 22.222.222.222)مليار

 التي تسبق السنة التي يتعلق بها التصريح؛
 اشخاصأو  شخصأن ال تكون مملوكة من قبل  -ث 

 التصريح معنوية تقع في موريتانيا مطالبة بإيداع ذلك
في موريتانيا، أو خارج موريتانيا ومطالبة بتقديم 

 . وجب تشريع اجنبيمتصريح مماثل ب
في موريتانيا   يقيميطالب الشخص اإلعتباري الذي ( 2) 

والذي يكون مملوكا أو خاضع للسيطرة، بشكل مباشر 
أو غير مباشر، من قبل شخص إعتباري مستقر في بلد 

والذي يكون  4إليها بالفقرة غير مدرج بالقائمة المشار 

لوكان  1مطالب بإيداع التصريح المشار إليه في الفقرة 

 :مستقرا في موريتانيا، بإيداع التصريح
لهذا الغرض وقام  المجموعةمن قبل  تكليفه تم اذا  -أ
 أو اإلدارة الضريبية بذلك؛ شعاربإ

  من كياناتلم يكن بإمكانه إثبات أن كيانا  آخر اذا  -ب 
لمجموعة ، مقيم  في موريتانيا أو في بلد أو إقليم مدرج ا

لهذا  تكليفه، قد تم  4في القائمة المشار إليها في الفقرة 

 .الغرض
يجوز ، تلقائيا  ، تبادل التصريح المشار إليه في ( 3

، مع مراعاة المعاملة بالمثل ، مع الدول أو  1الفقرة 

 .ا لهذا الغرضاألقاليم التي أبرمت اتفاقا  مع موريتاني
من الوزير المكلف بالمالية قائمة الدول  بمقررتحدد ( 4

أو األقاليم التي اعتمدت لوائح تجعل من اإللزامي القيام 
،  1بتصريح لكل بلد على غرار ما ورد في الفقرة 

 التلقائيوالتي أبرمت مع موريتانيا اتفاقا  يخول التبادل 
مات الناتجة عن للتصاريح لكل بلد والتي تحترم االلتزا

 .ذلك االتفاق
يعاقب كل خرق لاللتزام المنصوص عليه في الفقرة ( 2

من هذه المادة بغرامة منصوص عليها في المادة  1

L.131 من كتاب اإلجراءات الضريبية. 
شخاص األعمال أح االضريبة على أرب – 9العنوان 

 الطبيعيين
 20المادة 

في موريتانيا لفائدة خزينة الدولة ضريبة  تفرض( 1

ن قبل االشخاص سنوية على أرباح االعمال المحققة م
 الذين ال يخضعونص المعنويين الطبيعيين واالشخا

ضريبة على الشركات والذين يقومون بصفة معتادة لل
 .لحسابهم الخاص  بنشاط هادف للربح

ل تلك الضريبة بالضريبة على أرباح االعما ىتسم( 2

وتحل محل الضريبة علي االرباح  لألشخاص الطبيعيين
الصناعية والتجارية و الضريبة علي االرباح غير 

 .التجارية وكذا الضريبة الجزافية الدنيا
 الضريبة وإقليميتهاتطبيق  حقل – 0الجزء 

 :تطبق الضريبة على أرباح االعمال على -22 المادة

المماثلين  الطبيعييناالشخاط الطبيعيين واألشخاص  -1

 ؛
 .الفعلية الشركات  -2

 21 المادة
، تخضع شركات 9النظر عن أحكام المادة  بغض ( 1

التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات 
للضريبة على أرباح االعمال  المحاصة اختياريا 
 .لألشخاص الطبيعيين

كون ساري المفعول، يجب توقيع الخيار من يكي ( 2

التي تتبع  ائبالضر شعار مصلحةكاء وإقبل جميع الشر
في غضون ثالثة أشهر من بداية السنة  لها الشركة 
 .  الضريبية

تحدد األرباح الخاضعة للضريبة على  -  20 المادة

أرباح األعمال لألشخاص الطبيعيين وفقا للقواعد 
مع االخذ بعين اإلعتبار  21المنصوص عليها في المادة 

حقيقها في موريتانيا ، وكذلك تلك فقط لألرباح التي يتم ت
التي ينسب حق فرض الضريبة عليها إلى موريتانيا 

 .لتجنب اإلزدواج الضريبي دولية بموجب اتفاقية
 لضريبةا فرضأنظمة  – 9الجزء 

 20تخضع االرباح المشار إليها بالمادة  -29المادة 
 :للضريبة حسب

 نظام الربح الحقيقي العادي؛ أو -1

 الحقيقي الوسيط ؛ أو نظام الربح -2

 .الجزافي النظام  -3

 نظام الربح الحقيقي العادي - 0القسم 

علي  يطبق نظام الربح الحقيقي العادي( 1. 23 المادة

السنوي  اعمالهمألشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز رقم ا
خمسة مليون ( 2.222.222)بدون اعتبار الضرائب 

 . أوقية
رقم  ينخفض الذين ال يخضع األشخاص الطبيعيون( 2

لنظام  1دون الحد المنصوص عليه بالفقرة   اعمالهم
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، أو في 22الربح الحقيقي الوسيط المشار إليه بالمادة 

المشار إليه في  الجزافيالحالة المخالفة، للنظام 
ذلك الحد  أعمالهم  دونرقم  استقر إال إذا   11المادة

 .متتاليتين( 2)لمدة سنتين 

 1المشار إليه بالفقرة  االعمالرقم  مالئمة حدتم ت( 3
فترة اإلستغالل بالنسبة  يتناسب مع بما من هذه المادة 

 .للمكلفين الذين يبدؤون أو يوقفون أنشطتهم خالل السنة
يتم تحديد األرباح الخاضعة للضريبة ( 1-21 المادة

وفقا للشروط المنصوص عليها فيما يتعلق بالضريبة 
 .خالف ذلك ،بنص  يرد على الشركات ما لم

 :في  للمكلف رخص، ال ي غير انه (  2
 59 المواد حسب الصرف خسائر او أرباح احتساب( أ
 ؛95 و
 ؛02الرئيسي حسب المادة  المقرخصم مصاريف ( ب
خصم التبرعات والهبات واإلعانات حسب المادة ( ت
 ؛91
خصم اإلهالكات المؤجلة في فترة تحقيق الخسائر ( ث

 ؛92حسب المادة 
تطبيق اإلهالك المعجل على أصوله الثابتة حسب (  ج

 ؛90أو اإلهالك التنازلي حسب المادة  92المادة 
 .31خصم المؤن  حسب المادة ( ح

ل المتأتية من تاجير البنايات ولدخل يمكن -. 21المادة 

المسجلة بأصول الموازنات للمؤسسات الخاضعة 
خاص للضريبة على ارباح االعمال  التي يحققها األش

الطبيعيون ان تخضع للضريبة على الدخول العقارية إذا 
  تكونوفي هذه الحالة .  بشكل نهائي اختار المكلف ذلك

قابلة  غيركل انواع المصاريف الخاصة بتلك البنايات 
 .للخصم من الربح الخاضع للضريبة

 22 المادة
يخضع المكلفون الخاضعون لنظام الربح الحقيقي 

حاسبة كاملة حسب التشريع ب مسك موالعادي لوج
ا من هذ 12الجاري به العمل واإلمتثال ألحكام المادة 

من كتاب اإلجراءات  ومايليها L.8القانون والمادة 

 .الضريبية
 الحقيقي الوسيط نظام الربح  - 9القسم 

  االشخاص الخاضعون لنظام الربح  -0القسم الفرعي 

 الحقيقي الوسيط
الحقيقي الوسيط على  يطبق نظام الربح ( 1-.22المادة 

السنوي  اعمالهميكون رقم  ناألشخاص الطبيعيين  الذي
( 3.222.222)دون اعتبار الضرائب بين ثالثة ماليين 

 . أوقية( 2.222.222)وخمسة ماليين 

المشار إليه في الفقرة  العمالرقم ا مالئمة حدتم ت( 2

ل بالنسبة للمكلفين فترة اإلستغال بمايتناسب مع  السابقة 
 .الذين يبدؤون أو يوقفون أنشطتهم خالل السنة

 (  1-.20 المادة

م دون اعمالهرقم  ينخفض األشخاص الطبيعيون الذين 
الحد االدنى المنصوص عليه بالمادة السابقة ال 

م اعمالهرقم  استقر إال إذا  الجزافي للنظام  ون يخضع
 .يتينمتتال( 2)أقل من ذلك الحد لمدة سنتين 

يخضع األشخاص الطبيعيون الذين يتجاوز رقم ( 2

المنصوص عليه بالمادة السابقة  االعلي الحداعمالهم 
 .الموالية لنظام الربح الحقيقي العادي بداية من السنة 

 الخيار – 9القسم الفرعي 

يمكن للمكلفين الخاضعين لنظام الربح ( 1-.22 المادة

السابقة ان  موادالالحقيقي الوسيط المشار إليه في 
 الخضوع  كل سنة، من   فبراير يختاروا، قبل االول من

 .نظام الربح الحقيقي العاديل
من  يناير  1يصبح الخيار نافذ المفعول بداية من ( 2

السنة التي تم خاللها تطبيقه  لفترة تمتد على األقل على 
 . مدى سنتين ضريبيتين متتاليتين

يبدؤون نشاطهم القيام باإلختيار يمكن للمكلفين الذين ( 3

 . النشاط ءخالل ثالثين يوما من بد
ال يمكن للمكلف الذي يخضع لنظام الربح الحقيقي ( 4

العادي أن يختار تطبيق نظام الربح الحقيقي الوسيط أو 
 .الجزافيالنظام 

 تحديد الربح الخاضع للضريبة – 3القسم الفرعي 

لخاضعة لنظام تحدد أرباح المؤسسات ا -.01المادة 

الربح الحقيقي الوسيط حسب نفس الشروط  الخاصة 
 .21بنظام الربح الحقيقي  العادي المشار إليها بالمادة 

 الجزافي النظام  - 3القسم 

 االشخاص الخاضعون للنظام  – 0القسم الفرعي 

 الجزافي

على األشخاص  الجزافي  يطبق النظام ( 1-.00المادة 

السنوي دون اعتبار  اعمالهمم الطبيعيين الذين يقل رق
 .أوقية( 3.222.222) ماليين الضرائب عن ثالثة 

 .الجزافي  ال يمكن للموردين الخضوع للنظام ( 2
الحد  اعمالهميخضع المكلفون الذين يتجاوز رقم ( 3

 من هذه المادة إلى نظام الربح  1المشار إليه في الفقرة 

التي تم فيها  الحقيقي الوسيط بداية من السنة الضريبية
 .تخطي ذلك الحد

 يمكن للمكلفين الخاضعين للنظام  )1-.09 المادة

المشار إليه في المادة السابقة اختيار نظام  الجزافي
من كل  فبراير  1الحقيقي الوسيط او العادي قبل  الربح 

 .سنة
من  يناير  1يصبح الخيار نافذ المفعول بداية من ( 2

ه  لفترة تمتد على األقل على السنة التي تم خاللها تطبيق
 .مدى سنتين ضريبيتين متتاليتين

يمكن للمكلفين الذين يبدؤون نشاطهم القيام باإلختيار ( 3

 .يوما من بداية النشاط( 32)خالل ثالثين 

 03المادة 

في نفس المنطقة  بشكل متزامن  لمكلفيستغل اعندما 
العديد من المنشآت والمحالت  أو في مناطق مختلفة

العمل ومواقع البناء  اتالتجارية والمتاجر وورش
كل واحد فان  وأماكن أخرى لممارسة نشاط  معين، 

خضع في يمنها يعتبر بمثابة مؤسسة أو نشاط منفصل ، 
جميع الحاالت لضريبة منفصلة ، شريطة أن ال يتجاوز 

الحدود  من قبل هذا المكلف إجمالي المبيعات المحققة
 .00دة المنصوص عليها في الما

الواجبات المحاسبية للمكلفين  - 9القسم الفرعي 

 الجزافي الخاضعين للنظام 
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 يجب على المكلفين الخاضعين للنظام ( 1-. 01لمادة ا

 . مصاريفاليرادات واإلمسك سجل يضم  الجزافي
أي مكلف قام بالتهرب من التزاماته الضريبية عن ( 2

النظام  فيوضع نفسه بشكل متعمد بطريق االحتيال ، 
عن طريق تصريحات خاطئة أو عدم القيام  الجزافي
 المناسب لنظام الربح الحقيقي يخضع  بالتصريح

ا من  يناير من السنة التي تم فيها التدقيق في  1اعتبار 

، بغض النظر عن تطبيق  التحقق منهأو  العمالرقم ا
وما يليها من كتاب اإلجراءات  L.131أحكام المواد  

 .الضريبية
 تصفية الضريبة ودفعها – 3ء الجز

 فترة ومكان فرض الضريبة  – 0القسم 

تحدد الضريبة على أرباح االعمال  -.01المادة 

 12لألشخاص الطبيعيين باإلعتماد على أحكام المادتين 

 .11و
 شركات اللشركات التضامن و ةبالنسب ( 1-.02 المادة

التي اختارت  الضريبة  و الشركات الجماعية   الفعلية
على أرباح االعمال لألشخاص الطبيعيين، فإن كل 
شريك أو مشترك يخضع شخصيا للضريبة على جزء 
األرباح اإلجتماعية التي تناسب حقوقه في الشركة او 

 .الشراكة
تحدد الضريبة في شركات التوصية البسيطة التي ( 2

تختار تطبيق الضريبة على أرباح االشخاص 
على حصته من موص ين، باسم كل شريك الطبيعي

وتمثل . األرباح وبالنسبة لما زاد عن ذلك باسم الشركة
الضريبة المستوجبة والمسجلة باسم الشركاء ديونا 

 .بالنسبة للشركة
بالنسبة لشركات المحاصصة التي اختارت تطبيق ( 3

الضريبة على أرباح االشخاص الطبيعيين تحدد 
ريك تم إعالم اإلدارة الضريبة بالنسبة إلى كل ش

وفي خالف ذلك، . الضريبية بهويته وحصته في الشركة
تحدد الضريبة باسم المسيريين المعروفين لدى اإلدارة 

 .الضريبية
 احتساب الضريبة – 9القسم 

على أرباح المستحقة  الضريبة  تساوي (1-.02المادة 

عمال  األشخاص الطبيعيين الخاضعين لنظام الربح أ
من الربح الصافي الخاضع % 32لعادي الحقيقي ا

من اإليرادات % 2،2أو    21بالمادة  للضريبة المحدد

مع استثناء  1المحددة في المادة   الخاضعة للضريبة 

 إذا كان  في حال ما التحويالت وإسترجاع االعباء
  .المبلغ االخير اكبر من األول

على أرباح أعمال  المستحقة الضريبة تساوي ( 2

الحقيقي  ص الطبيعيين الخاضعين لنظام الربح األشخا
 من الربح الصافي الخاضع للضريبة% 32الوسيط 

من اإليرادات الخاضعة % 2،2أو   21المحدد بالمادة 

مع استثناء التحويالت  0للضريبة المحددة بالمادة 

 االخير مبلغالإذا كان  في حال ما  وإسترجاع االعباء
 .االول يفوق 

بالنسبة للمكلفين الذين  المستحقة يبةالضر تساوي ( 3

البضائع أو  و يمارسون نشاط النقل البري لألشخاص
لتاجير العربات سواء كانو تحت نظام الربح الحقيقي 

من الربح الصافي الخاضع % 32،  الوسيط العادي أو 

 ةالمحدد بمجموع المبالغ أو 64المحدد بالمادة  للضريبة 

 19بالنسبة لكل عربة حسب الجدول المشار إليه بالمادة 
 .لغ يفوق المبلغ االولاالمب مجموع تلك إذا كان

وكذلك  991بالنسبة للمكلفين المشار إليهم بالمادة ( 4

 بيع البالنسبة لألشخاص الطبيعيين الذين يقومون ب
  المستحقة الضريبة تساوي،  لمواد البترولية بالتقسيط ل

المحدد  لربح الصافي الخاضع للضريبةمن ا% 32

من العمولة أو الهامش المستخلص % 3أو  64بالمادة 

 .يفوق االول هذا المبلغ االخير إذا كان
يحدد المبلغ األدنى للضريبة المحتسب حسب ( 2

 :الفقرات السابقة بـ
أوقية ( 122.222) مائة وخمسة وعشرين ألف ( أ

 .الحقيقي العادي بالنسبة للمكلفين الخاضعين للنظام 
أوقية بالنسبة ( 62.222) خمسة وسبعين ألف ( ب

 .الحقيقي الوسيط للمكلفين الخاضعين للنظام 
بالنسبة للمكلفين الخاضعين للنظام الحقيقي العادي أو ( 7

الذين يحققون أرباحهم من الصيد البحري   الوسيط 
على أرباح االعمال  المستحقةالتقليدي، تحدد الضريبة 

 من األرباح الصافية الخاضعة للضريبة% 32بـ 

 .64المحددة وفقا للمادة 
تحدد الضريبة على أرباح االعمال  -.11المادة 

من األشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام  المستحقة
من رقم % 3بـ  00المشار إليه بالمادة  الجزافي

المصرح به من قبل المكلف في أجل أقصاه  العمالا
ج توفره او تصادق عليه اإلدارة مارس على نموذ 31

 . الضريبية
 خصم االقتطاع من المنبع  – 3القسم 

يمنح ائتمان ضريبي يمثل االقتطاع من  -.02 المادة

س االموال المنقولة أو االقتطاع ول رؤوالمنبع على دخ
من المنبع على الدخول العقارية المحصلة من قبل 

ضريبة المؤسسة والمدرجة ضمن االرباح الخاضعة لل
 .على أرباح األعمالالمستحقة من مبلغ الضريبة 

 دفع الضريبة – 1القسم 

لنظام الربح  يلزم المكلفون الخاضعون  (1-.21المادة 

في  الجزافي،  أو النظام الوسيط الحقيقي، العادي أو 
الضريبة    تسديد مارس من كل سنة،  31أجل أقصاه 

بالسنة  ةالمتعلق تصاريحهمى أساس لع  المستحقة
دجمبر من السنة  31المحاسبية المختومة في 

 .المنصرمة
ه ل الضرائب الذي يتبع محاسب  يتم الدفع إلى ( 2

 .شكلية نظاميةالمكلف عبر تصريح على 
قات على الضريبة على أرباح يالتسب – 1القسم 

 األعمال
على المكلفين الخاضعين  يجب ( 1-.20المادة 

للضريبة على أرباح االعمال الذين يبدؤون نشاطهم 
أو التسجيل  مناقصة للمشاركة في  بافادةويطالبون 

قة تقدر يتسب وا تلقائيادفعان ي بسجل المستوردين، 
 . أوقية( 32.222)بثالثين ألف 
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قة المدفوعة خالل السنة المدنية من يتطرح التسب( 2

 الواجبعلى أرباح االعمال  مستحقةال مبلغ الضريبة
 .مارس من السنة التالية 31دفعه قبل 

المكلفين الخاضعين للضريبة  عليجب ي( 1-.29 المادة

 استيرادعلى أرباح االعمال الذين يقومون بعمليات 
على الحساب لدى تسبيقة  لسلع أيا كان نوعها دفع 

القيمة الجمركية من  من %2تساوي   مصالح الجمارك

سلع والبضائع، تضاف إليها كل الحقوق والرسوم ال
عند اإلستيراد، باستثناء الضريبة على القيمة  المستحقة

تلك  تالمضافة، أو فقط من القيمة الجمركية إذا كان
 تستفيد من اعفاءات او استثناءات  السلع والبضائع 

   .جمركية
استعمالها بطريقة ببالنسبة للسلع التي يتعهد المورد ( 2

يتوجب ئمة ألغراض مؤسسته كوسيلة عمل فإنها ال دا
ن وويخضع المكلف . على الحساب التسبيقةدفع  عليها 

الذين ال يحترمون تعهدهم الذي تم اإللتزام به لدى 
مصالح الجمارك باستعمال السلع المستوردة كوسيلة 

من مبلغ % 12عمل بطريقة دائمة لغرامة تساوي 

 .  ه قة الذي تم إعفائهم منيالتسب
إن األصول الثابتة، بما في ذلك المعدات واالدوات  ( 3

أوقية ( 2.222.222)التي تزيد قيمتها عن مليوني 

في  اعلى الحساب المشار إليه التسبيقةلدفع  التخضع
 .الفقرة االولى من هذه المادة

على الحساب المدفوعة خالل سنة  التسبيقةتخصم ( 4

أرباح األعمال الذي  مدنية معينة من مبلغ الضريبة على
 . مارس من السنة التالية 31يجب دفعه قبل 

عندما ال يكون من الممكن القيام بذلك الخصم أو ال ( 2

يمكن القيام به إال جزئيا، يشكل الفائض الذي لم يتم 
استعماله إئتمانا ضريبيا يخصم من الضريبة على أرباح 

 .األعمال لالشخاص الطبيعيين للسنوات الالحقة
 التسبيقات لمة عند دفعتالمس المخالصةيجب إرفاق  (7

 .بالنتائج الخاص على الحساب بالتصريح السنوي
جب على المكلفين الخاضعين للضريبة ي( 1-.23 المادة

 على أرباح االعمال الذين يقومون بعمليات تصديردفع 
 % 2بمقدار  على الحساب لدى مصالح الجمارك تسبيقة

السلع والبضائع، تضاف إليها  على القيمة الجمركية من
عند التصدير، باستثناء المستحقة كل الحقوق والرسوم ا

 .الضريبة على القيمة المضافة
على الحساب المدفوعة خالل  التسبيقةا تخصم (  (2

سنة مدنية معينة من مبلغ الضريبة على أرباح األعمال 
 .مارس من السنة التالية 31الذي يجب دفعه قبل 

 يكون من الممكن القيام بذلك الخصم أو ال عندما ال( 3

يمكن القيام به إال جزئيا، يشكل الفائض الذي لم يتم 
استعماله إئتمانا ضريبيا يخصم من الضريبة على أرباح 

 .األعمال لالشخاص الطبيعيين للسنوات الالحقة
لمة عند دفع تالمس المخالصات  يجب إرفاق ( 4

 .السنوي بالنتائجعلى الحساب بالتصريح التسبيقات 
ألشخاص ادفع الضريبة على أرباح أعمال  – 2القسم 

 الطبيعيين
تدفع الضريبة على أرباح األعمال ( 1-.21المادة 

األشخاص الخاضعين لنظام الربح  المستحقة علي

محاسبي الحقيقي العادي أو المتوسط بطريقة تلقائية لدى 
 :ثالثة دفعات وذلك علي شكل له  ينالضرائب التابع

الدفعة االولى صحبة التصريح بالنتائج والقوائم ( أ
% 42مثل تو. مارس من السنة التالية 31قبل   المالية

 المستحقةمن مبلغ الضريبة على أرباح االعمال 
من مبلغ الضريبة على % 32الدفعة الثانية، وتمثل ( ب

 32قبل  واجبة الدفع، وتكون المستحقةأرباح االعمال 
 من السنة التالية؛ ويوني
من الضريبة  المستحقالدفعة الثالثة، وتمثل الباقي ( ت

سبتمبر من السنة  32على أرباح االعمال، وتتم قبل  

 .التالية
 الجزافييستوجب من المكلفين الخاضعين للنظام ( 2

، دفع مساهمتهم بالضريبة اعمالهممهما كان مبلغ رقم 
تصريح، وذلك قبل على أرباح االعمال  فور القيام بال

 .مارس من السنة التالية 31

 .يتم الدفع عبر تصريح على مطبوعة رسمية( 3

يخضع المكلفون الذين ال يقومون بدفع مساهماتهم ( 4

من هذه  2و 1في اآلجال المشار إليها في الفقرات 

 ومابعدها L.89الواردة في المواد  المتابعات المادة إلى 

 . ةمن كتاب اإلجراءات الضريبي
 واجبات المكلفين بالضريبة  – 1الجزء 
يتعين على المؤسسات التصريح بمبلغ  -.21المادة 

للضريبة حسب الشروط المنصوص  ةالنتائج الخاضع
  .12عليها في المادة 

لدعم التصريح السنوي الرسمي ( 0 -.22المادة 

على المؤسسات الخاضعة لنظام الربح يجب بالنتائج، 
حسب المادتين  الالزمة الوثائقإرفاق  العاديالحقيقي 

 . 20و 12

لدعم التصريح السنوي الرسمي بالنتائج يجب علي (2

المؤسسات الخاضعة لنظام الربح الحقيقي الوسيط ارفاق 
 .72و  29الوثائق الالزمة حسب المادتين 

، يجب على الضريبي  هممهما كان نظام -.22 المادة

ريحية الواردة بالمواد المكلفين اإلمتثال للواجبات التص
 L.6و   L.4وكذلك المواد المدونة، همن هذ 21إلى  23

 .من كتاب اإلجراءات الضريبية  L.14و  L.10و

أو توقف المؤسسة كليا أو  التنازلفي حالة  -.20 المادة

 .19و  10جزئيا، تطبق احكام المادتين 
 الضريبة على الدخول العقارية  – 3العنوان 

 الضريبةحقل  – 0الجزء 

 الدخول الخاضعة للضريبة  – 0القسم 

تخضع للضريبة على الدخول العقارية ، ( 1-.22المادة 

عندما ال تكون مدرجة ضمن أرباح مؤسسة خاضعة 
للضريبة على الشركات أو للضريبة على أرباح 

 :االعمال لألشخاص الطبيعيين
بما في ذلك المنازل،  المشيدةدخول العقارات ( أ

 او المكاتب؛ المخازنالمصانع، 
 أيا كانت طبيعتها؛ المشيدةدخول العقارات غير ( ب
 من الباطن  المتأتية من العقارات دخول األكرية ( ت

 ؛المشيدة وغير  المشيدة
الكراءات والخدمات أيا كان نوعها التي تشكل ثمن ( ث

 .إيجار المبنى
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 السكن شخصيا ، ولكنه  يستخدمذا كان المالك ال ا( 2

، فإن يكون ملزما بذلكدون أن  للغيرمجانا   يمنحه
 .الدخل العيني المقابل يدرج في القاعدة الضريبية

تخضع كذلك للضريبة على الدخول  -.011المادة 

 :العقارية

التنازل بمقابل  العقارية المتأتية من  الزيادة في القيمة(1

العقارات المبنية او غير المبنية  عنأو دون مقابل 
 موجودوريتانيا، الحقوق العينية الخاصة بعقار الكائنة بم

 .العقارية االرجحيةالشركات ذات  اسهمبموريتانيا و
 الشركة التي  تلك عقارية، ارجحيةتعتبر شركة ذات 
من قيمتها الحقيقية عبارة عن  % 22يكون اكثر من 

حقوق عينية تتعلق بعقارات، حقوق  أو،  عقارات 
شركات  اسهمق بعقارات او تتعلق بعقد إيجار مالي  يتعل

التنازل أو في  ، في تاريخ وذلك  عقارية ارجحيةذات 
 .تاريخ ختم السنة المالية السابقة لذلك التنازل

، ال تأخذ بعين اإلعتبار احكام هذه الفقرة لتطبيق  
العقارات والحقوق المشار إليها اعاله المخصصة من 
قبل المؤسسة الستغاللها الخاص الصناعي، التجاري أو 

 . الفالحي
 بسبب  نزع الملكية البيع و ويقصد بالتنازل بمقابل ،

في الشركات،  ات، المساهمالمبادالت العامة،  المنفعة
اقتطاع عقار  في شكلتتم  األرباح عينيا التي اتتوزيع

 . أو أي عمليات اخرى مماثلة
التنازل المباشر أو  نتيجةالمحققة  الزيادة في القيمة( 2

رخص االستغالل المعدنية الممنوحة  عنالغير مباشر 
 .في موريتانيا

رخصة عن  ةغير مباشر تنازل وتعتبر عمليات 
 اإلستغالل المعدنية، عمليات التنازل في األسهم،

اإلجتماعية وكل مساهمة، مباشرة أو غير  صالحص
في شخص معنوي % 12مباشرة، تساوي أو تفوق 

في موريتانيا، بما في  رخصة استغالل معدني يملك 
المساهمة واعبر اإلندماج، اإلنقسام ما كان  ذلك 
 .ألصولفي ا  ةالجزئي

مكان  –األشخاص الخاضعون للضريبة  – 9القسم 

 فرض الضريبة

 المستفيد منتفرض الضريبة باسم  (1-.010المادة 

 . الدخل الخاضع للضريبة
ن إإذا كان للمكلف إقامة وحيدة في موريتانيا، ف( 2

 .الضريبة تفرض في مكان تلك اإلقامة
إذا كان المكلف يملك عدة أماكن لإلقامة، فانه ( 3

واذا تعذر . يخضع للضريبة في مكان إقامته الرئيسية
لإلدارة الضريبية تحديد ذلك يمكن  تحديد مكان اقامته

 .المكان
 النسبة -وعاء الضريبة – 9الجزء 

 وعاء الضريبة – 0القسم 

تفرض الضريبة كل سنة على الدخول  (1-.019المادة 

 .المنصرمةالعقارية للسنة 
 اتمبالغ اإليجار منالدخل الخاضع للضريبة  يتكون( 2

 .قبضت ام لم تقبض التي حل أجلها، سواء 
باطن، يكون الدخل الخاضع من ال كراء الفي حالة ( 3

الفرق بين الكراء المحصل من متمثال في للضريبة 

كراء الباطن والكراء المدفوع من قبل المستأجر لتحقيق 
 . ذلك الدخل

ومع ذلك فإنه يعفى من الضريبة المكلفون الذين (4

يكون دخلهم السنوي من الكراء، دون اعتبار أي دخل 
 .أوقية( 7.222)ن ستة آالف عقل ياوي أو آخر، يس

 .الدخل الخاضع للضريبة للعشر أوقيات األقل حدوي( 2

العقارية  الزيادة في القيمةتساوي ( 1-.013 المادة

 .التنازل وثمن اإلقتناء  الفرق بين ثمن 
 :يساوي ثمن التنازل( 2

األعباء  بعد طرح في حالة التنازل بمقابل، ثمن البيع  -
 المختلفة المتحملة عند البيع؛

في حالة التنازل بدون مقابل، القيمة التي حددت  -
 دون مقابل؛بكأساس لحساب حق التسجيل لنقل الملكية 

في حالة نزع الملكية من أجل النفع العام، تعويض  -
 .نزع الملكية

يتمثل ثمن اإلقتناء في الثمن المدفوع فعليا من قبل ( 3

عليه العقد، تضاف إليه مصاريف  ينصا المقتني كم
اإلقتناء و، كل االعباء والدفوعات المنصوص عليها في 

 .العقد لفائدة البائع
المحققة بعد أكثر من سنتين  للزيادة في القيمةبالنسبة ( 4

، تحّين كلفة اإلقتناء بالزيادات االصلمن اقتناء ( 2)

% 2وتصحح بتخفيض يطبق على القيمة الزائدة بـ

إلى حد  االصلويا، بداية من السنة الثانية القتناء سن
22  .% 

إذا لم يمكن تحديد ثمن اإلقتناء حسب األحكام ( 2

 .من ثمن التنازل% 62السابقة، يحدد الثمن جزافيا بـ 

الخاصة برخصة  الزيادة في القيمة تحّدد  -.011 المادة

 :اإلستغالل المعدنية ب
، الزيادة في القيمةلغ عندما يكون باإلمكان تحديد مب -1

للرخصة و  السوقيةالفرق بين ثمن التنازل أو القيمة 
 ثمن اإلقتناء؛

 .في الحاالت االخرى، ثمن البيع -2

 النسبة – 9القسم 

تحدد نسبة الضريبة على الدخول العقارية -.011المادة 

 %.12بـ 

 التحصيل –الواجبات الخاصة بالتصريح  – 3الجزء 

 عامةأحكام  – 0الجزء 

يتعين على كل مكلف خاضع للضريبة  (1-.012المادة 

على الدخول العقارية، بما في ذلك كل مالك أو مكتري 
مارس من كل سنة بإيداع  1باطن، أن يقوم قبل 

ت التي حل أجلها خالل السنة ءاتصريح للكرا
التصريح مؤرخا  هذاو يجب أن يكون  .المنصرمة

السكن أو  محل وموقعا وموجها إلى مصلحة الضرائب 
 .اإلقامة اإلعتيادية للمكلف

مع مراعاة تطبيق االقتطاع من المنبع المشار إليه ( 2

نفس ل، تدفع الضريبة في نفس الوقت و032بالمادة 

 .المصلحة
 بالزيادة في القيمة األحكام الخاصة  – 9الجزء 

تكون الضريبة على الدخول العقارية   -.012المادة 

العقارية عبئ ادة في القيمة الزيبخصوص  حقةالمست
عند  اويتم دفعه. أي حكم مخالفمع مراعاة على البائع 
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تقديم البيع إلجراء التسجيل سواء من قبل الموظفين 
القضائيين المسؤلين عن دفع الحقوق، أو من قبل 

 المصرح
وتدفع الضريبة حسب نفس الضمانات والعقوبات 

بنقل  المطبقة في مادة حقوق التسجيل والخاصة ب
 .العقارات ملكية
رخصة  المتنازل عنإذا كان ( 1-.010 المادة

ستغالل المعدنية مقيما أو مستقرا في موريتانيا، فإنه اال
يجب عليه التصريح ودفع مبلغ الضريبة على الدخول 
العقارية لمصلحة الضرائب التابعة لمكان مقره 

. يوما( 32)في اجل ثالثين  اقامتهاإلجتماعي أو لمكان 

تدفع الضريبة حسب نفس الضمانات والعقوبات و
بنقل  المطبقة في مادة حقوق التسجيل والخاصة ب

 .العقارات ملكية
رخصة اإلستغالل المعدنية  المتنازل عنإذا كان ( 2

فإن مبلغ الضريبة يتم ‘ غير مقيم أو مستقر في موريتانيا
طاعه من المنبع  من قبل المشتري ويتم دفعه إلى تاق

 لذلك اإلجتماعي مقرالضرائب التابعة لمكان مصلحة ال
الرخصة  قبل التصريح  لكتمي الذيلشخص اإلعتباري ا

من كتاب اإلجراءات  L.6بالتنازل المشار إليه بالمادة 

وفي هذه الحالة، يجب إرفاق التصريح . الضريبية
بالتنازل بما يثبت دفع الضريبة، وفي خالف ذلك يصبح 

للرخصة  التلقائيالتنازل باطال وينجر عنه السحب 
الضريبية في تاريخ  لالدارةويفتح حق التدارك  ةالمعدني

 .التنازل غير المصرح به
م باالقتطاع من المنبع أو يكون كل مشتري ال يقو( 3

يقوم باستقطاع منقوص مدينا شخصيا بمبلغ االقتطاع 
 .الذي لم يقم به

في كل الحاالت يكون الشخص المعنوي المالك ( 4

لرخصة اإلستغالل المعدنية مسؤوال بالتضامن لدفع 
 .الضريبة
 الضريبة على المرتبات واالجور – 1العنوان 

 حقل الضريبة – 0الجزء 

 الدخول الخاضعة للضريبة – 0القسم 

تية من أضريبة الدخول المتتخضع لل1-.012المادة 

المرتبات العامة والخاصة واالجور والعالوات المتعلقة 
 .بها
تطبق نفس الضريبة على المعاشات العامة والخاصة  ( 2

 :العمرية الدخولو
 مقيما في موريتانيا؛المستفيد عندما يكون ( أ
مقيما خارج موريتانيا على  المستفيدون كعندما ي( ب

 .موريتانيا يون المدين مستقرا فكشرط أن ي
وبالنسبة للمعاشات الحكومية، يقصد بالمدين المحاسب 

 .المختص
 غير خاضعة للضريبةالالدخول  – 9القسم 

 :ال تخضع للضريبة -.001المادة 

من المادة  1بالنسبة للدخول المشار إليها في الفقرة ( 1

 :السابقة
لوظائف الحكومية والمنتخبين باالعالوات الخاصة ( أ

 المحليين؛

أوقية في الشهر، ( 1.222)في حدود مبلغ ألف ( ب

لعالوات االخرى غير تعويضات السكن والنقل ا
 والمسؤولية والوظيفة؛

 .أوقية شهريا من األجر( 7.222)مبلغ ستة آالف ( ت

ئها العالوات ويعنى بالعالوات التي من الممكن إعفا 
الخاصة بالمصاريف المهنية التي ليس لها طابع الراتب 

 .اإلضافي
من المادة  2بالنسبة للدخول المشار إليها في الفقرة ( 2

 :السابقة
 معاشات معوقي الحرب؛( أ
 المعاشات المدفوعة لضحايا الحرب ولورثتهم؛( ب
العمرية المخصصة لضحايا حوادث  الدخول( ت

 الشغل؛
 .لمجاهدمعاش ا( ث
العالوات العائلية وعالوات مساعدة األسرة  وزيادة (  3

المرتب األساسي والعالوات والمعاشات الممنوحة 
 .إعتبارا للوضع العائلي أو أعباء العائلة

اإلمتيازات العينية حسب قيمتها الحقيقية والتي ال ( 4

من الراتب المحصل كما تم تعريفه %  22تتجاوز 

 .003من المادة  1ة بالنقطة أ من الفقر
 للضريبة وناألشخاص الخاضع – 3القسم 

ر يعلى كل أجحقة تكون الضريبة مست (1-.000المادة 

الدخول المشار إليها في المادة مستفيد من في موريتانيا 
012. 

 :خضع كذلك للضريبة في موريتانيايو( 2

األجراء المقيمون في موريتانيا حتى إذا كان النشاط ( أ
قابله األجر يمارس خارج موريتانيا أو إذا المدفوع م

 العمل مقيما أو مستقرا خارج موريتانيا؛ رب كان
األجراء المقيمين خارج موريتانيا، سواء كان ( ب

صاحب العمل مقيما أو مستقرا في موريتانيا أم ال، على 
شرط ان يكون النشاط المدفوع مقابله االجر ممارسا في 

 .موريتانيا
حكام اتفاقيات تجنب اإلزدواج مع مراعاة ا( 3

 :في موريتانياون مقيم يعتبرونالضريبي،  
 األشخاص الذين يكون لهم فيها مكان سكن دائم؛( أ
األشخاص الذين، ال يكون لهم بموريتانيا مكان ( ب

سكن دائم حسب الشروط المشار إليها بالنقطة أ، ولكن 
 .يكون مركز مصالحهم الحيوية في موريتانيا

 للضريبة يءالمنش الحدث – 1القسم 

 الدخوليعتبر دفع االجور والمعاشات و -.009المادة 

 .للضريبة الحدث المنشيءالعمرية  
 النسب –وعاء الضريبة  – 9الجزء  

  وعاء الضريبة – 0القسم  

تطبق الضريبة على المرتب اإلجمالي ( 0-003المادة 

 :ويتمثل في عليه األجير  حصلتي الذي
، أي المرتب نفسه تضاف المتحصل عليه المرتب ( أ

 الثانويةوالمكافآت والعناصر التعويضاتإليه العالوات و
االخرى أيا كانت طبيعتها والتي تمثل إضافة للمرتب، 

 ما عدى اإلمتيازات العينية؛
من قيمتها % 42اإلمتيازات العينية، التي تحدد بـ ( ب

 .اإلجمالية
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المرتب اإلجمالي بللضريبة  يحدد المرتب الخاضع ( 2

و تطرح منه  ضاف إليه قيمة اإلمتيازات العينيةنت
 :المبالغ التالية 

سيس المعاش أو أاالقتطاعات اإللزامية التي تتم لت( أ
 التقاعد ومساهمات التامين اإلجتماعي؛

المبالغ غير الخاضعة للضريبة حسب أحكام المادة ( ب
001. 

 سابها نسب الضريبة واحت – 9القسم  

تحدد نسب الضريبة المطبقة على ( 0.-001المادة 

المرتب الخاضع للضريبة على أساس ما تم تعريفه في 
 :المادة السابقة حسب الجدول التصاعدي التالي

الراتب الشهري الخاضع للضريبة الذي يقل عن أو  -
 %.12: أوقية  9.222يساوي 

الراتب الشهري الخاضع للضريبة الذي   -
 21.222أوقية ويقل عن أو يساوي  9222.يتجاوز

 .%22: أوقية
يزيد عن    الراتب الشهري الخاضع للضريبة الذي -

 .%42:أوقية 21.222
للضريبة بتطبيق  إحدى الحق الثابت  يحدد مبلغ ( 2

 (:خ.ر)الصيغ التالية حسب الراتب الخاضع للضريبة 
قل عن يساوي او يالراتب الشهري الخاضع للضريبة   -

  x 2 15 ,خ .ر= أ : أوقية  9.222
 الراتب الشهري الخاضع للضريبة الذي يتجاوز   -

= أ :  أوقية 21.222أوقية ويقل عن أو يساوي  9222

 922 -(  x 0.25خ .ر)

الراتب الشهري الخاضع للضريبة الذي يتجاوز  -
 4.222 -(  x 0.40خ .ر=  ) أ: أوقية   21.222

قي االعشر أو الي يحدأساسها  لحساب الضريبة فإن( 3

 .الدنيا
تخضع الرواتب المدفوعة بخصوص جزء من ( 4

 .الشهر للضريبة على أساس طريقة النسبية
المعاشات العمومية أو  تعاد الي اساسها الشهري 2

 وذلك العمرية التي ال تدفع شهريا الدخولالخاصة و
 .أعاله 1لتطبيق النسب المذكورة في الفقرة 

 التحصيل –الواجبات الخاصة بالتصريح  – 3الجزء 

يجب على كل شخص طبيعي أو   (1-.001المادة 

أن يقوم  012اعتباري يدفع المبالغ المذكورة بالمادة 

 .باقتطاع الضريبة لحساب الخزينة عند القيام بالدفع
ويجب عليه بالنسبة لكل مستفيد أن يدون في دفتر أو ( 2

 ة وطبيع تاريخ  الدفع سجل أو أي سند آخر لتسجيل
 .مبلغ االقتطاع الذي قام بهالدفع  وكذلك  ومبلغ

يجب اإلحتفاظ بكل المستندات التي تم تسجيل ( 3

وكذلك قسائم دفاتر   الدفوعات  واالقتطاعات عليها
الدفع حتى نهاية السنة الثالثة التي تلي السنة التي تم 

عند الطلب  ويجب ان تقدم. بشأنها القيام باالقتطاعات
تحت طائلة العقوبات  لح الضرائبامصوكالء إلى 

من كتاب االجراءات   L.70المشار إليها بالمادة 

 . الضريبية
يجب أن يتم التصريح ودفع ( 1-.002المادة 

االقتطاعات المتعلقة بدفوعات تمت خالل شهر معين 
في الخامس عشر من الشهر التالي كآخر أجل وذلك إلى 

التابع له مكان إقامة الشخص الطبيعي محاسب الخزينة 
 . أو مقر الشركة التي قامت باالقتطاعات

مطابقة لنموذج  شكليةيجب القيام بالتصريح حسب ( 2

 .اإلدارة الضريبية
يتم كل دفع حسب تصريح مؤرخ وموقع من ( 3

الفترة التي تمت فيها  يبينالشخص الذي يقوم بالدفع  و
االقتطاعات،  وتحديد عنوان  ومهنة ورقم التعريف 

مع  االضريبي للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قام به
 . تبيان مبلغها اإلجمالي

التصريح مختلف الرواتب والعالوات   يبين ويجب أن 
واسترجاعات المصاريف واإلمتيازات العينية الممنوحة 

 .المنصرم خالل الشهر 
 .الضرائب بنسخة من التصريح محاسبيحتفظ ( 4

يرسل محاسب الخزينة النسخة المخصصة لمصالح ( 2

إلى مفتش الضرائب بصورة دورية  ي الضريب الوعاء
وخالل األيام العشرة االولى كآخر أجل بالنسبة 

 .لدفوعات الشهر السابق
يجب , مالم يرد نص بخالف ذلك   ( 1-.002المادة 

دارة إلل ين براتب أن يقدم دل أو مكل رب عم علي 
من   العامة للضرائب خالل الخمسة عشر يوما االولى 

شهر فبراير من كل سنة تصريحا يلخص  بالنسبة لكل 
 :منصرمةالسنة ال برسم مستفيد 

 اإلسم واللقب والوظيفة؛( أ-
الرواتب األساسية الخام والعالوات والمكافآت ( ب-

 المدفوعة واسترجاعات المصاريفواالجور اإلضافية 
 ؛ الممنوحة واإلمتيازات العينية

االقتطاعات الخاصة بالمساهمات في التأمين ( ت -
 . اإلجتماعي والضريبة على المرتبات واألجور

أو خطأ  يالحظ بالتصريح  يترتب عن كل إغفال( 2

 .أوقية 222تطبيق غرامة ضريبية تقدر بـ 

ظفين المشار إليهم على المو يجب( 1-.000المادة 

التصريح  000من المادة  2بالنقطة أ من الفقرة 

للضريبة ودفع الضريبة إلى خزينة  ةلهم الخاضعوبدخ
المحاسب العمومي في أجل أقصاه الخامس عشر من 

 .الدخلذلك الشهر التالي لتحصيل 
مطابقة لنموذج  شكليةيجب القيام بالتصريح على  (2

 .اإلدارة الضريبية
ل رؤوس االموال والضريبة على دخ – 1الباب 

 المنقولة
ل رؤوس وضريبة على دخ تفرض. -002المادة 

 :االموال المنقولة و تطبق على
المبالغ الموزعة من طرف الشركات واالشخاص  -

اإلعتبارية االخرى الخاضعة أو المعفاة من الضريبة 
 على الشركات؛

  اتالدخول من الديون والودائع والكفاالت والحساب -
 .الجارية
 الضريبة حقل – 0الجزء 

  المبالغ الخاضعة للضريبة – 0القسم 

موزعة  دخول بوصفهاتخضع للضريبة  -.091المادة 

للضريبة  ينالخاضع نيياألشخاص اإلعتبارطرف من 
 :على الشركات
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 :أرباح األسهم وحصص الشركات وخاصة( 1

خير وأرباح االسهم أوفوائد الت أرباح االسهم والفوائد -
االخرى مهما كان نوعها وحصص المؤسسسين التي 

والشركات الخفية اإلسم توزعها الشركات خفية اإلسم 
 وشركات التوصية باالسهم؛الوسيطة 

 أرباح حصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة؛ -
في شركات  لهم أرباح حصص الشركاء الموصي -

 التوصية البسيطة؛
عة من قبل الشركات المدنية التي يكون االرباح الموز -

 .غرضها تجاريا
قات و القروض والدفعات على الحساب عندما يالتسب( 2

توضع تحت تصرف الشركاء مباشرة أو عبر أشخاص 
 .وسيطة

ومع ذلك يمكن تخفيض الضريبة عندما يقدم الشريك ما 
يدل على أن المبالغ التي تم فرض الضريبة عليها قد 

 .لى الشركةتمت إعادتها إ
التسديدات واإلهالكات اإلجمالية او الجزئية التي ( 3

حصص الفوائد  و تقوم بها الشركات على مبلغ أسهمها
 .أو حصص التوصية قبل حلها او تصفيتها

  المكافآت او التوزيعات الخفية( 4
الحضور والمكافآت األخرى التي يتحصل  بدل( 2

عليها تحت أي عنوان كان أعضاء مجلس اإلدارة أو 
 . مجلس الرقابة في الشركات خفية اإلسم

الفوائد المدفوعة ألشخاص معنويين او طبيعيين غير ( 7

 .مقيمين في موريتانيا
المباشر أو  التنازل الزيادات في القيمة الناتجة عن ( 6

 . لقيم المنقولةا عن غير المباشر
بمقابل او انتقال ملكية قيمة منقولة   تنازال ويعتبر ، 

الوسيلة المعتمدة البراء الذ   تهما كانومبدون مقابل  
 بما في ذلك البيع، المعاوضة، المساهمة في شركة  مة 

 .و التركات الهبات توزيع سندات
وتعتبر اساسا قيما منقولة االسهم والحصص  

 االجتماعية
التنازل المباشر أو  الزيادة في القيمة الناتجة عن   (1

 . معدنية استكشافرخصة  عن غير المباشر
 استكشافغير مباشرة لرخصة  تنازلوتعتبر كعملية 

التنازالت في االسهم والحصص اإلجتماعية   معدنية، 
وكل مساهمة، مباشرة او غير مباشرة، تساوي او تزيد 

 استكشافصة في شخص معنوي يملك رخ% 12عن 

 أو عبر اإلندماجكان  ما في موريتانيا، بما في ذلك 
 .الصولفي االجزئية  المساهمةاإلنقسام أو 

المداخيل المتأتية من التصفية القانونية لألشخاص ( 9

 .الخاضعين للضريبة على الشركات
الخاضعة  لدائمةاالمنشآت الفروع او أرباح ( 12

للضريبة على الشركات، والتي تعتبر موزعة لشركات 
 . غير مقيمة بالنسبة لكل سنة مالية

الديون،  منتخضع للضريبة كدخول  -.090المادة 

عندما ال تشكل جزءا من أرباح مؤسسة خاضعة 
أو للضريبة على أرباح الشركات  للضريبة على أرباح 

لفوائد المستحقة االعمال لالشخاص الطبيعيين، الفوائد وا
 :الناتجة عن والدخول األخرى

أو  بامتياز الديون المضمونة برهن عقاري أو  -1

الديون العادية  باستثناء أي عملية تجارية ليس لها 
 الطابع القانوني للقرض؛

 مبالغ مالية عند الطلب او ألجل محدد؛  ايداع -2

 الكفاالت النقدية؛ -3

 هها؛وما يشاب المصرفيةالضمانات  -4

للحسابات  الفائضةالحسابات الجارية باستثناء الفوائد  -2

 الجارية للشركاء؛
االخرى  القروضض وكل سندات وسندات القر -7

القابلة للتداول ومنح السداد المدفوعة لحاملي هذه 
 السندات؛

الفوائد المدفوعة لحاملي سندات الخزينة مهما كان  -6

 .اجلها ومهما كان نشاط المستفيد
 غير خاضعة للضريبةال الدخول – 9قسم ال

تعفى من الضريبة على دخول االموال  -.099المادة 

 : المنقولة
الفوائد على المبالغ المسجلة بدفاتر صندوق   -1

 اإلدخار؛
الفوائد المدفوعة على الحسابات المفتوحة لدى  -2

أو عماال عائالت البنوك إذا كان المستفيدون منها  
ن بالخارج وكانت قيمة المبالغ ال موريتانيين مقيمي

 أوقية؛( 122.222)تتجاوز سنويا مائة ألف 

القيم المنقولة  الزيادة في القيمة الناتجة عن التنازل عن3

المسجلة بأصول موازنات مؤسسة خاضعة للضريبة 
على الشركات أو للضريبة على أرباح أعمال 

 االشخاص الطبيعيين؛
  حصص عن  عن التنازلالزيادة في القيمة الناتجة  -4

العقارية كما تم تعريفها  االرجحيةالشركات ذات  في
 والخاضعة للضريبة على الدخول العقارية؛ 011بالمادة 

حصص االرباح الموزعة من قبل الشركات  التي  -2

ات االوراق ظيكون هدفها الرئيسي التصرف في محف
المالية، في حدود المبلغ الصافي، بعد طرح الضريبة 

ى أرباح دخل االوراق المالية، من الدخول المحققة عل
من حصص الفوائد والسندات التي   خالل السنة المالية

تملكها على شرط أن تكون تلك الدخول قد خضعت 
 .للضريبة على دخل رؤوس األموال المنقولة

 وجوب االداء –الحدث المنشىئ للضريبة  – 3القسم 

 سواءاالداء  واجبة الضريبة  تكون  -.093المادة 

ام  من األرباح مقتطعة  المبالغ او القيم الموزعة كانت
 .ال

وجوب  يكون الحدث المنشئ للضريبة و -.091المادة 

 :عبرأدائها 
دفع الدخول الخاضعة للضريبة  مهما كانت طريقة  -1

 الدفع؛
 الجانب الدائن او المدين من تسجيل الفوائد في -2

 .حساب معين
 النسب –الضريبة وعاء  – 9الجزء 
 وعاء الضريبة  - 0القسم 

 :يحدد وعاء الضريبة -.091المادة 
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بالنسبة لألسهم، بحصص االرباح المحددة حسب ( 1

مداوالت الجمعية العامة للمساهمين أوالمحاضر أو أي 
 .وثائق اخرى مماثلة

أو القروض، بالفائدة أو  بالنسبة لسندات القروض( 2

 .خل الموزع في السنةدال
بالنسبة لمنح السداد، بالفرق بين المبلغ المسدد ( 3

 .والمبلغ الناتج عن تطبيق نسبة إصدار القرض
بالنسبة للدخول الناتجة عن تصفية األشخاص ( 4

 االجمالي الخاضعة للضريبة على الشركات، بالمبلغ 
 .خصم منه المساهمة في رأس المالتلتلك الدخول  

 للزيادة في القيمة الناتجة عن التنازل عن  بالنسبة ( 2

 .االقتناءالتنازل وثمن  القيم المنقولة، بالفرق بين ثمن 
   االثمان الحقيقية في  ثمن االقتناء و التنازلويتمثل ثمن 

وعندما يتم اقتناء . المثبة في عقود التنازل او االقتناء
أو بيعه بدون مقابل، فإن الثمن المعتمد لحساب  اصل

في  القيمة السوقية لذلك االصل هو  الزيادة في القيمة 
 .دون مقابل نقل الملكية يوم 

المعدنية ، تطبق القواعد  لرخص االستكشافبالنسبة ( 7

 لتحديد الزيادة في القيمة .011المشار إليها في المادة 

قبل الفروع  بالنسبة لألرباح التي تعتبر موزعة من( 6

لغ االرباح الخاضعة للضريبة المنشآت الدائمة، بمب او
والمواد الالحقة يخصم منها مبلغ  2المحددة وفقا للمواد 

الضريبة على الشركات الذي دفعته المنشآت المذكورة 
 .أعاله

بالنسبة للدخول االخرى التي لها طبيعة الدخول ( 1

 .  الموزعة، بكل العناصر التي تحددها اإلدارة
علي  لها طبيعة الديونبالنسبة للدخول االخرى التي ( 9

، بالمبلغ اإلجمالي للفوائد والفوائد المستحقة وكل الغير
 .090المداخيل االخرى للقيم المشار إليها في المادة 

 النسب  - 9القسم 

مع مراعاة أحكام اتفاقيات تجنب  -.092المادة 

 :اإلزدواج الضريبي، تحدد نسبة الضريبة كما يلي
التنازل في  الناتجة عن  الزيادة في القيمة من% 22 -

مقيما في بلد ذا  الشخص المتنازلالقيم المنقولة إذا كان 
 ؛93على معنى المادة   ضيلينظام ضريبي تف

 .في كل الحاالت االخرى% 12 -

 التحصيل –الواجبات الخاصة بالتصريح  – 3الجزء 

يجب على الشركات التي تدفع الدخول ( 1-.092المادة 

أن تقدم إلى المدير  090و 091دتين المشار إليها بالما

العام للضرائب ، قبل فاتح ابريل من كل سنة، محاضر 
من مداوالت مجالس اإلدارة أو الجمعيات  نسخ و 

تبين  افادةعدم وجود المداوالت، حالة العامة، وفي 
االرباح أو المبالغ الموزعة فعليا خالل السنة 

 .المنصرمة
اعاله  1إليها بالفقرة يجب على الشركات المشار ( 2

والبنوك والموظفين العموميين وكل شخص طبيعي أو 
معنوي يتحصل عادة على ودائع تتمثل في قيم منقولة، 
أن يقدموا إلى المدير العام للضرائب  قبل فاتح ابريل 
من كل سنة، كشفا يبين بالنسبة لكل مستفيد من دخل 

 :يخضع للضريبة على رؤوس االموال المنقولة

السماء و االلقاب أو اإلسم اإلجتماعي والمهنة أو ا -
ف يعرتالنشاط والعنوان أو المقر اإلجتماعي ورقم ال

 الضريبي؛
السنة خالل  طبيعة ومبلغ الدخول المحصلة  -

 .المنصرمة
يجب على البنوك والمؤسسات المالية مسك دفتر ( 3

 :خاص ينص في أعمدة مختلفة على
لق به الفوائد الخاضعة هوية صاحب الحساب الذي تتع -

 للضريبة  وكذلك رقم الحساب؛
 مبلغ الفوائد الخاضعة للضريبة؛ -
 .تاريخ تسجيلها بالحساب -

طاع من تالضريبة عبر إق تستخلص( 1-.090المادة 

المنبع يطبق لحساب الخزينة العامة عند كل عملية دفع، 
من قبل الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يدفع أرباح، 
فوائد، فوائد مستحقة أو كل مبلغ آخر مشار إليه في 

 .090و 091المادتين 

الضرائب في مكان المقر  لمحاسب تدفع الضريبة ( 2

قام باالقتطاع  اإلجتماعي للشركة أو إقامة الشخص الذي
من أشهر يناير، ابريل، يوليو  12 اقصاه، في أجل 

  السابقالفصل خالل  المدفوعة وأكتوبر بالنسبة للدخول 
 . من السنة

من  12بالنسبة إلى الدخول المشار إليها في الفقرة ( 3

من  12، يجب دفع الضريبة في أجل اقصاه 091المادة 

القيام بالتصريح  هلتم خال الذي  للفصل  الموالي الشهر 
 .12المشار إليه بالمادة 

الضريبة علي  استثاءا لألحكام السابقة، يتم تحصيل ( 4

عن رخص التنازل الزيادة في القيمة الناتجة عن 
من المادة  1المشار إليها في النقطة  االستكشاف المعدنية

 010حسب نفس الشروط المشار إليها في المادة  091

  عنالتنازل   في القيم الناتجة عن بالزيادة  الخاصة  
 . رخص االستغالل المعدني

يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن توفر ( 2

كل لتنص بالنسبة لالقتطاعات سنوية  افادةلزبنائها 
 :أصل مالي ينجر عنه فوائد لفائدة الزبناء

 التي الضريبية دارةلمة من اإلتالمس المخالصةرقم  -
المدفوعة إلى الزبون قد خضعت ثبت أن الفوائد ت

 ؛1بالنقطة ه لإلستقطاع من المنبع المشار إلي
مبلغ االقتطاع من المنبع المطبق بخصوص الفوائد  -

 مالي؛ دخللكل بالنسبة  السنة خالل  المدفوعة 
 دخلبالنسبة لكل  خالل السنة  مبلغ الفوائد المدفوعة -

 .مالي
اء بالنسبة للبنوك إلى الزبن االفادةويعاقب عدم منح هذه 
من الفوائد % 1تمثل بغرامة والمؤسسات المالية 

المدفوعة لكل زبون خالل فترة سنة مع مبلغ أدنى يحدد 
 .أوقية( 22.222)بـخمسين ألف 

يصاحب كل دفع بتصريح مؤرخ ( 1-.092 المادة

 :وموقع من قبل الطرف الدافع ينص على
 الفترة التي تم خاللها القيام باالقتطاع؛ -
التسمية، العنوان، المهنة، مكان اإلقامة أو المقر ورقم  -
ف الضريبي للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعرتال

 قام بالدفع؛
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الضريبة حسب طبيعة  ت عليهفرض الوعاء الذي  -
 الدخل؛

 .المبلغ اإلجمالي لإلستقطاعات التي قام بها -
الضرائب بالنسخة االولى من  محاسبيحتفظ ( 2

و يوجه النسخة الثانية إلى مفتش الضرائب   التصريح
المختص  وذلك في أجل اقصاه العاشر من الشهر التالي 

قدم للشخص الذي قام تو. بالنسبة لدفوعات الشهر السابق
 .مخالصة بالدفع باالقتطاع 

للزيادة في القيمة الناتجة عن  بالنسبة (1-.031 المادة

من  6ها في النقطة القيم المنقولة المشار إليالتنازل  في 

المقيم علي الشخص المتنازل ، يجب على 091المادة 

بموريتانيا التصريح ودفع الضريبة لدى مصلحة 
 .يوما( 32)خالل فترة ثالثين التي يتبع لها   ائبالضر

غير مقيم، فإن مبلغ  الشخص المتنازل إذا كان ( 2

طع من المنبع من المشتري ويدفع إلى تالضريبة يق
الضرائب مكان اإلقامة  أو للمقر اإلجتماعي مصلحة 

 .لذلك المشتري
قوم يويكون كل مشتري ال يقوم باالقتطاع من المنبع أو 

به منقوصا مسؤوال شخصيا عن مبلغ االقتطاع الذي لم 
 . يتم القيام به

وفي كل الحاالت، فإن المشتري والشركة التي تم ( 3

ع الضريبة ها يكونان مسؤالن بالتضامن عن دفاسهمبيع 
 .عدم دفعها في اآلجال المحددة حالةفي 

 االقتطاع من المنبع – 2العنوان 

االقتطاع من المنبع على الخدمات التي  – 0الجزء 

 يؤديها المقيمون

والمؤسسات العمومية  تلزم الدولة( 1-.030المادة 

المختلط واألشخاص المعنوية  االقتصادوالشركات ذات 
الحقيقي والمشاريع والبرامج الخاضعة لنظام الضريبة 

على المبالغ % 2,5طاع من المنبع بنسبة تبتطبيق اق

الذين يمارسون مهنا حرة   لألشخاصالمدفوعة 
 .لضريبة على أرباح االعماللويخضعون 

طبيعة تكون  يذ كل  نشاط  ويقصد بمهنة حرة( 2

القيام لصالح الزبون أو  بصورة عامة مدنية يكون هدفه
تكون بشكل رئيسي فكرية أو فنية أو  للعموم بخدمات

للعالج عبر مؤهالت مهنية مالئمة في إطار احترام 
يمارسه  المبادئ االخالقية أو لقواعد السلوك المهني 

اشخاص بصورة معتادة وبطريقة مستقلة علي 
 .مسؤولياتهم

 :وتتمثل  المهن الحرة خاصة في  
ن، ، المستشارين القانونيين أو الضريبييالموثقين -

 ن والعدول المنفذون؛يالمحام
 المحاسبون والخبراء المحاسبون ومدققي الحسابات؛ -
 المهندسون المعماريون؛ -
 الفنيون في مسح االراضي؛ -
 .طريونأطباء االسنان، األطباء واألطباء البي -
يتمثل أساس االقتطاع في المبالغ المفوترة من قبل ( 3

النفقات   باستثناء هؤالء المهنيين دون اعتبار الضرائب 
 .لحساب الغير

من الشهر  12يجب دفع االقتطاع في أجل اقصاه  ( 4

التالي لمصلحة الضرائب الذي يتبعه المكلف الذي قام 
 .باالقتطاع

ضريبة على يكون االقتطاع قابال للخصم من ال( 2

أرباح االعمال لالشخاص الطبيعيين الذين يمارسون 
 .نشاطا مهنيا حرا

إذا كان مبلغ االقتطاعات في سنة ما يفوق مبلغ ( 7

بعنوان نفس تلك السنة فإن حقة الضريبة النهائية المست
 .الفائض يمكن خصمه من نتائج السنوات الالحقة

لتي االقتطاع من المنبع على الخدمات ا – 9الجزء 

 نييؤديها غير المقيم
مع مراعاة أحكام إتفاقيات تجنب ( 1-.039المادة 

الخاصة، يطبق االقتطاع القوانين اإلزدواج الضريبي و
من المنبع على المبالغ التي يتحصل عليها االشخاص 
الطبيعيون واالشخاص المعنويون  غير المقيمين في 

ك مقابل موريتانيا والذين ليس لهم منشأة دائمة  بها وذل
ها أو ؤكل الخدمات مهما كان نوعها والتي  يتم إسدا

 .استعمالها في موريتانيا
 :جب تطبيق االقتطاع من المنبع من قبل ي( 2

االشخاص الطبيعيين او المعنويين الخاضعين  -
 الحقيقي؛الربح للضريبة على األرباح حسب نظام 

 العمومية؛ المؤسساتو الدولة والمجموعات االقليمية -
 المشاريع والبرامج؛ -
والمؤسسات   المنظمات غير الحكومية والجمعيات -

 .هادفة للربحالغير 
تحدد نسبة االقتطاع من المنبع بـ ( 1-.033 المادة

ألشخاص غير مقيمين حقة من المبالغ المست% 12

وغير مستقرين في موريتانيا بما في ذلك المبالغ 
لصالح مسدي  والمصاريف التابعة التي تكبدها المدين

 .الخدمات
مهما كانت  حقايكون االقتطاع من المنبع مست  (2

 .طريقة دفع المبالغ الخاضعة للضريبة
إلحتساب االقتطاع من المنبع، تحّول المبالغ ( 3

المدفوعة بالعملة االجنبية إلى االوقية بسعر الصرف 
 .المطبق في تاريخ دفع مبلغ الخدمة

عندما تكون الخدمات  مصحوبة في نفس العقد أو ( 4

غير خاضع  ثمن المعداتالصفقة ببيع معدات ، يكون 
شريطة ان تتم فوترة عملية البيع   لإلستقطاع من المنبع،

 .بشكل منفصل
الخدمات دفع المبالغ من المستفيد  علي يجب( 2

الخامس عشر  في اجل اقصاهالمقتطعة في كل شهر  
الضرائب  الي يتبعها لمحصلية  ر التاليمن الشه( 12)

 .جغرافيا
 أن الخدمة لم يتم دفعها فعليا من قبل حالة في ( 7

، يجب أن يتم دفع االقتطاع من المنبع في المستفيد
غضون ثالثة أشهر التي تلي ختم السنة المالية التي تم 

التي لم يتم  و في المحاسبة خاللها تسجيل المصاريف
 .دفعها

ى المدين المقيم أن يقدم سنويا مع التصريح يجب عل( 6

دين الذين قام ورالم بقائمة ، كشفا 12المشار إليه بالمادة 
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طاع من المنبع ويكون الكشف حسب نموذج تبشانهم باق
 .تحدده اإلدارة الضريبية

المذكور حسب أحكام  االقتطاع يعاقب عدم دفع ( 1

اءات والمواد التابعة من كتاب اإلجر   L.131المواد

 .الضريبية
االشخاص  وأعندما تقوم الشركات غير المقيمة  ( 9

ن بمزاولة نشاطهم في موريتانيا  يالطبيعيون غير المقيم
الربح من خالل منشأة دائمة، فإنها تخضع لنظام 

 .الحقيقي
لم يقم  ما ساريا نظام االقتطاع من المنبع يظلومع ذلك 

علقة بالتصريح هؤالء االشخاص باإللتزام بواجباتهم المت
 .ودفع الضريبة

بتلك الواجبات فإن االقتطاع  التزم  المكلف و اذا ما
  حقةيمثل إئتمانا ضريبيا يخصم من الضرائب المست

 .عليه
إلجراءات الخاصة ليخضع تحديد الضريبة (  12

ا في المدونة مالوعاء المشار إليه تصحيحبة و ابالرق
 .العامة للضرائب

يبقى المكلف الذي يتهرب من الواجبات الضريبية    (11

دون ان  لنظام الربح الحقيقي نفسه عن قصد  يخضعو
طاع  تيكون له تواجد فعلي في موريتانيا خاضعا لإلق

 L.131النظر عن تطبيق أحكام المادة بغض من المنبع 

 . من كتاب اإلجراءات الضريبية ومابعدها
على المبالغ التي االقتطاع من المنبع  – 3الجزء 

 تدفعها الخزينة العامة
الصرف لحساب الخزينة  اآمرو يقوم  (1-.031المادة 

على عمليات تسليم % 3باستقطاع من المنبع بنسبة 

السلع والخدمات والعمليات المماثلة المنجزة لفائدة 
 .الدولة

من كل شهر إلى  12الصرف في الـ ايوجه آمرو( 2

فا اسميا باالقتطاعات التي اإلدارة العامة للضرائب كش
تم القيام بها خالل الشهر المنصرم  محددين هوية 

وتاريخ الدفع  الضريبي تعريفهد وعنوانه ورقم ورالم
 .والمبلغ الصافي ومبلغ االقتطاع المنجز

بعد مصادقة المدير العام للضرائب على هذه الكشوف، 
تتم إحالتها إلى المحاسبين المعنيين للمصادقة عليها 

 .كتصريح بالدفع  وكمداخيل نهائية
 اإلداري الطابعالعمومية ذات  المؤسساتيجب على ( 3

وشركات الدولة وشركات  أو الصناعي والتجاري
اإلقتصاد المختلط القيام باالقتطاع من المنبع لصالح 
الخزينة العامة حسب  نفس النسب ونفس الشروط 

 .الخاصة بآمري الصرف
الخاصة بدفوعات تمت خالل يجب أن تدفع االقتطاعات 

العمومية وشركات  قبل المؤسسات  شهر معين من 
الدولة وشركات اإلقتصاد المختلط  خالل اجل اقصاه 

من الشهر التالي إلى ( 12)اليوم الخامس عشر 

 .ة الضرائب التي تتبعهايصلحم
كل دفع مصحوبا بتصريح وبكشف  يكونيجب ان ( 4

وجوبا هوية  اسمي لإلستقطاعات المنجزة يتضمن
د واسمه وعنوانه الجغرافي والبريدي  ورقم ورالم

الضريبي والطبيعة المحددة لتسليم السلع  تعريفه

والخدمات المسداة وتاريخ الدفع والمبلغ الصافي 
 .المدفوع ومبلغ االقتطاع المنجز

تكون االقتطاعات المنجزة قابلة للخصم حسب ( 2

 .11الشروط المشار إليها في المادة 
في   نقصاو  كل اغفالعاقب ي -.031المادة 

 .أوقية 122.222االقتطاعات بغرامة تساوي 

يمكن للمدير العام للضرائب أن يعلق ( 1-.032المادة 

 031في المادتين  هالمشار إلي باالقتطاعواجب القيام 

مقصر في ما يتعلق بدفع  إذا تبين ان الممول 032و

 . االقتطاعات في اآلجال القانونية
عندما يمثل بالنسبة أيضا  يمكن تعليق االقتطاع ( 2

قات يمع دفع التسب ضريبيا  لنفس العملية ازدواجا
 .المبررة الجمركية

 االقتطاع من المنبع على األكرية – 1الجزء 

يجب على األشخاص اإلعتبارية ( 1-.032 المادة

العمومية أو الخاصة المؤسسة حسب القانون الموريتاني 
مهما كان نظامها الضريبي وكذلك  أو األجنبي،

االشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي 
للضريبة على أرباح االعمال القيام باالقتطاع من المنبع 
في نفس الوقت بالنسبة للضريبة على الدخول العقارية 

على  حقةالعقارية على األمالك المشيدة المست والمساهمة
 .مالكي المحالت التي يشغلونها

مثل ت حيث من الكراء%  11مبلغ االقتطاع بـ ديحد( 2

الضريبة على الدخول العقارية من هذا االقتطاع  % 12

 .العقارية على األمالك المشيدة المساهمة% 1و 

يجب دفع االقتطاعات على األكرية المدفوعة بعنوان ( 3

شهر معين  في أجل اقصاه اليوم الخامس عشر من 
 .الشهر التالي

بة لكل مالك، يجب ان يكون الدفع مصحوبا بالنس( 4

بتصريح يشمل المعلومات الخاصة بالمؤجرين أي 
ف الضريبي يعرتاألسماء وااللقاب والعنوان ورقم ال

( الجزء واالقطعة  تعريف الحي ورقم)ووضعية البناية 
 .وكذلك الشهر الذي يطبق بشأنه االقتطاع

من الضرائب  محاسب ايصدره التي المخالصةسلم ت( 2

الحقوق مّكنه من تبرير دفع ت حتيلمؤجر إلى المالك ا
 .حقةالمست

 ائب المباشرة  األخرى الضر – 2العنوان 

 الضريبة على العربات ذات المحرك – 0الجزء 

 حقل الضريبة – 0القسم 

تخضع العربات ذات المحرك المسجلة أو  -.030المادة 

 . في موريتانيا لضريبة سنوية المجمركة
 :تعفى من الضريبة  -.032المادة 

 العربات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية؛ -1

العربات المجهزة خصيصا إلستعمال المعوقين أو  -2

 المبتورين؛
األجهزة المعتبرة كمعدات لألشغال العمومية  -3

 باستثناء الشاحنات؛
وردة من قبل ستالعربات الجديدة الموجهة للبيع والم -4

 مسجلين للسيارات؛ تجار
 ؛لالستخدام العربات الغير قابلة  -2

 .العربات التي يتمتع مالكوها بإمتيازات دبلوماسية -7
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 التعريفات –  9القسم 

تحدد تعريفة الضريبة حسب استعمال  -.011المادة 

 :العربة وقوتها الجبائية كما يلي
 :يالشخص العربات ذات اإلستعمال ( 1

 أوقية 1.722: بخارية  احصنة 4أقل من أو تساوي  -

 أوقية 2.222: بخارية احصنة 6إلى  2من  -

 أوقية 2.962: بخارية حصان 11إلى  1من  -

 أوقية. 4.222: بخارية حصان 17إلى  12من  -

 6.222: بخاريا حصان  16تساوي أو تزيد عن  - 

 .أوقية
خاص شالعربات المخصصة للنقل العمومي لأل( 2

 :والبضائع
 أوقية 1.142: بخارية  احصنة 4أو تساوي أقل من  -

 أوقية 1.312: بخارية احصنة 6إلى  2من  -

 أوقية 1.122: بخارية حصان 11إلى  1من  -

 أوقية 2.422: بخارية حصان 17إلى  12من  -

 3.722: بخارية حصان 16تساوي أو تزيد عن  - 

 .أوقية
 فترة فرض الضريبة ووجوبها –  3القسم 

يناير  1تمتد فترة فرض الضريبة من  (1-.010المادة 

 .دجمبر 31إلى 

الضريبة بخصوص السنة كاملة على كل  حقتست( 2

وال يمنح أي تخفيض خالل . مالك عربة غير معفاة
السنة في حاالت البيع، أو اإلتالف او السرقة أو التوقف 

العربة سببه عن استعمال العربة أو وقوع حادث تصبح ب
 .لإلستعمال ةغير قابل
تكون الضريبة مستحقة في األول من ( 1-.019المادة 

 .يناير من سنة فرض الضريبة
بالنسبة للعربات الجديدة او المستعملة التي تدخل ( 2

خالل السنة، تكون الضريبة مستحقة خالل  االستخدام
للمرة األولي على التراب  االستخدام شهر دخولها
 .الموريتاني

دخول تلك  لةحاوال تكون الضريبة مستحقة في 
بعد األول من اكتوبر من السنة، فقط  االستخدامالعربات 

 . بعنوان فرض الضريبة لتلك السنة
 دفع الضريبة –  1القسم 

يجب دفع الضريبة وجوبا قبل االول ( 0-.013المادة 

من فبراير من كل سنة أو خالل ثالثين يوما من أول 
على التراب الموريتاني عندما يتم  لالستخدامدخول 
 .خالل السنة االستخدامالعربة في  ادخال

ة لألشخاص الطبيعيين أو بومع ذلك فإنه بالنس( 2

المعنويين الذين يمارسون نشاط  النقل البري لألشخاص 
والبضائع، فإن دفع الضريبة يجب أن يتم وجوبا  قبل 

من أول يوما  32الفاتح من ابريل من كل سنة أو خالل 

على التراب الموريتاني عندما يتم  االستخداموضع في 
 .خالل السنة االستخدام فيالعربة  ادخال

وجوبا بتقديم  الضريبةتتم تصفية ( 1-.011المادة 

 :البطاقة الرمادية للعربة
 السيارات؛ ضرائبفي نواكشوط من طرف مكتب  -
 .من قبل مفتش الضرائب المختص جهويا الوالياتفي -

النفعية ذات   وكذلك يجب على الناقلين ومالكي العربات
تبريردفع الضريبة  على ( 2)حمولة تتجاوز طنين 

 .المهنة الرسم عليالعربات و
يسلم نموذج تصريح إلى المكلف في نسختين من ( 2

 امصالح الضريبة حتى يتمكن من دفع الضريبة فور
 .الضرائب محاسبلدى 

 . تحصيل كسندصريح ويحتفظ المحاسب بنسخة من الت
أما النسخة االخرى فتوجه إلى مصلحة الضرائب 

االولى من  العشرة ياماألالمختصة في أجل اقصاه 
 .المنصرمللدفوعات الخاصة بالشهر  بالنسبة  الشهر
- .011 المادة

كل  احتى يتمكن من تقديمه  بالمخالصةيحتفظ السائق  
ر إليهم ه بذلك من قبل الموظفين المشاتمرة تتم مطالب

 . 012بالمادة 

في حالة بيع العربة خالل فترة فرض  -.012المادة 

المشترين المتتالين يكونون مسؤولين   الضريبة ، فإنّ 
 . بالتضامن عن دفع الضريبة

 
 

 العقوبات –ابة قالر –  1القسم 
من قبل  اعند طلبه المخالصة يجب تقديم  -.012المادة 

قانونا وكل الموظفين الذين  ينموظفي الضرائب المخول
فيما يتعلق بشرطة  ترتيب عقوبة المخالفة لهم إمكانية 
 .   حركة المرور

لعربات احجز على مسؤولية أصحابها ت  -.010 المادة

التي ال يثبت بشأنها دفع الضريبة، وعند اإلقتضاء، 
 وكذلك كل الرسوم والضرائب ينالمهنة  للناقل رسم

 .االخري
 مخالصة عمدا  يصدركل من يستعمل أو  -.012المادة 

لها،   تناسب العربة التي خصصتأو ال  ةمزور
 التهرب يخص مايتعرض للعقوبات المشار إليها في 

 . الضريبي
 رسم التمهين – 9الجزء 

 حقل الضريبة – 0القسم 

كل  واجب االداء علييكون رسم التمهين  -.011المادة 

شخص طبيعي أو معنوي خاضع للضريبة حسب النظام 
الحقيقي للضريبة على أرباح األعمال لألشخاص 
الطبيعيين أو للضريبة على الشركات بخصوص 

 . الرواتب التي يدفعها لعماله االجراء كل سنة
بناءا على طلب من المكلفين موجه إلى ( 1-.010المادة 

فبراير من كل  المدير العام للضرائب قبل الفاتح من
عتبارا امنح إعفاءات جزئية أو كلية يمكن  سنة، 

بهدف تشجيع مباشرة  لإلجراءات المتخذة من طرفهم 
ما أو بواسطة الغرفة التجارية االتعليم الفني والتمهين، 

أو أي جمعية تخصص جزءا من مواردها لهذا 
 .الغرض

 42المكلفون بتخفيض  لهذا الرسم يساوي  يستفيدو( 2
ة عن كل متدرب تم معه توقيع عقد شرعي للتمهين أوقي

يثبتون وجوده في مؤسستهم في الفاتح من يناير من سنة 
 . فرض الضريبة  



 0341العدد ................ ..............9102أبريل  30الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية  بتاريخ 

 

241 

 

من الرسم % 22وال يمكن ان يتجاوز التخفيض 

 .جميع العماللبخصوص الرواتب المدفوعة  حقالمست
 ةالنسب –وعاء الضريبة  – 9القسم 

ة بالمبلغ الكلي يحدد وعاء الضريب -.019المادة 

والعالوات والمكافآت مهما كان  للرواتب واالجور
نوعها بما في ذلك اإلمتيازات العينية المدفوعة من قبل 
صاحب المؤسسة خالل الفترة  التي تعتمد نتائجها 
كأساس لفرض الضريبة على أرباح االعمال لألشخاص 

 .الطبيعيين أو الضريبة على الشركات
 .إلى العشر أوقيات االقلوعاء الضريبة  قربوي

 %.2.72تحدد نسبة الرسم بـ -.013المادة 

 فرض الضريبة – 3القسم 

يفرض الرسم على كل مدين بالنسبة لكل  -.011المادة 

مؤسساته المستغلة في موريتانيا، في مقر إدارة 
عدم وجوده، في المقر الرئيسي حالة المؤسسات أوفي 

 .للمؤسسة
مؤسسة ان يقدم كل  مديريجب على كل  -.011 المادة

من فبراير، لمفتش الضرائب،  (1)سنة، قبل األول

 :تصريحا ينص على
ن لم يوجد ااسمه ولقبه واسم مؤسسته ومقرها و -1

 ف الضريبي؛يعرتفمقر المؤسسة الرئيسي ورقم ال
مهما   المبلغ اإلجمالي للمرتبات واالجور والمكافآت -2

للرسم مع  المدفوعة خالل الفترة الخاضعةوكانت 
 :التمييز بين 

 المبالغ المدفوعة نقدا؛( أ
 .الممنوحة العينية  المكافآت ( ب

يجب على المكلفين احتساب الرسم -.012المادة 

ودفعه في أجل اقصاه تاريخ اختتام أجل إيداع  بأنفسهم
 .التصريحات الوارد في المادة السابقة

الضرائب الذي يتبعه المكلف  لمحاسبيكون التسديد 
 . مصحوبا بتصريح مؤرخ وموقع من قبل الطرف الدافع

اطها شفي حالة بيع المؤسسة او توقف ن -.012المادة 

وكذلك في حالة وفاة المستغل، فإن التصريح المشار 
يجب أن يتم تقديمه خالل الثالثين  011إليه في المادة 

 .الوفاة يوما التالية للبيع أو توقف النشاط او
ويكون الرسم المحتسب على المبلغ اإلجمالي للمرتبات 

 حقاالمدفوعة لعمال المؤسسة، منذ الفاتح من يناير، مست
 .فوريا

يعاقب عدم الدفع الكلي أو الجزئي للرسم  -.010المادة 

 المنصوص الزيادات بتطبيقحسب الشروط السابقة 
اءات ها من كتاب االجربعد وما  L.131عليها بالمادة  

 .الضريبية
 ائب المحلية الضر – 0العنوان 
 المساهمة العقارية على األمالك المشيدة  – 0الجزء 

 حقل الضريبة – 0القسم 

تخضع االمالك المشيدة إلى مساهمة ( 1-.012المادة 

 .سنوية
يقصد بأمالك مشيدة، كل البنايات المعمارية أو ( 2

الحديدية أو الخشبية أو المكونة من اية مواد أخرى 
والمثبتة في األرض بصفة تجعل نقلها مستحيال دون 

 . تدميرها

تخضع كذلك للمساهمة العقارية على االمالك ( 3

 :المشيدة
أرضيات البنايات والمساحات التي تكون ضروريا  (أ

 محاذية للبنايات؛تابعة و
تجاري أو الستعمال لال المخصصة األراضي ( ب
إيداع  اماكنو كالورشات حرفي  الصناعي أو ال

 البضائع واألماكن االخرى ذات الطبيعة المماثلة؛
تجهيزات المنشآت الصناعية المتصلة باألرض ( ت

بطريقة تجعل نقلها مستحيال دون إلحاق ضرر بالبناية 
سس خاصة متصلة بالبناية، وأية وتلك القائمة على أ

 .منشآت تجارية أو صناعية شبيهة بالبنايات
 :تعفى من المساهمة العقارية -.021المادة 

العقارات والبنايات والمنشآت التي تملكها الدولة  -1

 والجماعات المحلية؛
العقارات والبنايات والمنشآت التي تملكها  -2

عندما تكون  يذات الطابع االدارالعمومية  المؤسسات
مخصصة لمرفق عمومي أو ذات مصلحة عامة بشرط 

 ان ال تكون لها إيرادات؛
 المباني المخصصة للممارسة العامة للشعائر الدينية؛ -3

المنشآت المعدة لتوزيع المياه الصالحة للشراب  -4

 والطاقة الكهربائية؛
إليواء  او البنايات المعدة لإلستغالل الزراعي  -2

 المحاصيل؛ تجميعو الحيوانات أ
البنايات التي تملكها دول اجنبية والمخصصة لإلقامة  -7

الرسمية لبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة من قبل 
 الحكومة الموريتانية؛

 البنايات ذات اإلستعمال المدرسي؛ -6

البنايات المخصصة ألعمال الرعاية الطبية أو  -1

 اإلجتماعية؛
 .من القصب أكواخ -9

 1، 6ومع ذلك فإن البنايات المشار إليها في الفقرات 
 .تكون خاضعة للمساهمة في حالة كرائها 9و

لسنة  حقةتكون المساهمة العقارية مست -.020المادة 

 .أو المالك الظاهر كاملة من قبل المالك أو الحائز
ال يمكنه تحديد الهوية  ستغلويعتبر مالكا ظاهرا كل م

 .الحقيقية والعنوان الكامل للمالك
 النسب –وعاء الضريبة  – 9القسم 

 وعاء الضريبة  – 0القسم الفرعي 

تخضع البنايات للمساهمة العقارية على  -.029المادة 

جيرية في الفاتح من ينايرمن سنة أأساس قيمتها الت
ن لألخذ بعي% 22فرض المساهمة بعد خصم جزافي بـ

 .صاريف الصيانة واإلصالحماإلعتبار لإلهالك و
تتمثل القيمة التأجيرية في الثمن الذي  -.023 المادة

يمكن ان يتحصل عليه المالك او الحائز إذا أجر البناية 
 حالةأو في الثمن الذي كان من الممكن أن يحصله في 

 .اذاكان يسكنها الكراء
ة تحدد حسب جيريأبالنسبة للبنايات فإن القيمة الت( 1

مبرمة في ظروف  شفويةعقود مكتوبة او كراءات 
تحدد  اإلتفاقيات،وفي حالة عدم وجود مثل هذه . عادية

جيرية  بالمقارنة مع مباني تم اإلطالع على أالقيمة الت
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صلحة الضرائب والتي يكون مقيمتها التأجيرية من قبل 
 . كرائها معروفا لدى العموم

مال تلك الوسائل، تحدد عدم إمكانية استع حالةوفي 
 % :14القيمة التاجيرية بتطبيق نسبة 

على ثمن كلفة البناية بما في ذلك الضرائب إذا لم تتم ( أ
 بشانها أي عملية نقل بمقابل منذ نهاية بنائها؛

لبيع إذا كانت لعقد  على الثمن المحدد في  آخر( ب
توصل وإذا تم ال.  ملكية البناية قد انتقلت منذ نهاية بنائها

هي التي  إلى أن الثمن غير كاف، فإن القيمة المعتمدة 
 .من قبل مصلحة التسجيل هاديتحدتم 
بالنسبة للمعدات والتجهيزات المشار إليها في النقطة ( 2

، فإن القيمة التاجيرية 012من المادة  3من الفقرة  ت

من ثمن % 14عدم وجود عقد، بـ  حالةتحدد، في 

 .الضرائبكل  الكلفة بما في ذلك 
وعاء فرض  قربإلحتساب المساهمة، ي. 021المادة 

 .االقل على المساهمة إلى العشر اوقيات
 النسب – 9القسم الفرعي 

تحتسب المساهمة العقارية بتطبيق نسبة  -.021المادة 

% 3محددة من قبل المجلس البلدي تتراوح بين 

 %.12و

في حالة التدمير العرضي الكلي او  -.022المادة 

الجزئي أو الهدم اإلرادي للبناية خالل السنة، فإن 
حسب  االمالكين او الحائزين  يمكن ان يطالبو

بما لمساهمة ا بتخفيض، بالتظلم  اإلجراءات الخاصة 
ناسب مع الفترة الممتدة من اليوم االول من الشهر تي

من  31الهدم والـ رحضمأو افتتاح  الذي يلي تدمير

 .من نفس السنة دجمبر
 التحصيل –واجبات التصريح  – 3سم الق

يجب على المالكين او المالكين  1-. 022المادة 

من فبراير لكل سنة إعالم اإلدارة  21الظاهرين قبل الـ

في البلديات التي ال يوجد بها  العمدةالضريبية او 
لمباني ا فيشغال االمصالح لإلدارة الضريبية، بانتهاء 

التغييرات المتعلقة وكذلك ب التي يشيدونها جديديةال
 . موجودة او باستعمالهاال همببنايات

ويعاقب عدم التصريح في االجل بغرامة ضريبية بـ 
 .حقةالمست الحقوقالنظر عن  بغضأوقية  2.222

وفي البلديات التي توجد بها مصالح لإلدارة ( 2

من وزير المالية تفويض   مقررالضريببة، فإنه يمكن ب
منه للقيام بإحصاء عام يتعلق بناءا على طلب   العمدة

 .سجالت التصفية بوعاء المساهمة واحتسابها  وإعداد 
ذلك التفويض تقديم  المستفيدين من  العمد ويجب على 

بذمتهم إلى المدير  حقةقائمة المكلفين والمساهمة المست
 .سبتمبر من كل سنة 32العام للضرائب قبل 

العقارية  في المساهمة  تتم التحويالت (1-.020المادة 

 .بناء على طلب االطراف المعنية
 التصفية التجولكن يمكن كذلك إجرائها تلقائيا على س

بترخيص من المدير العام للضرائب من قبل الموظفين 
 االثباتالمكلفين بتحديد الوعاء باإلعتماد على وثائق 

 .التي تم الحصول عليها
قارية، يواصل الع المساهمةطالما لم يتم تحويل ( 2

القديم الخضوع للمساهمة بناء على السجل  المالك

ويمكن أن يجبر هو وذوي حقوقه أو ورثته الطبيعيين 
برفع على دفع المساهمة العقارية إال في حالة قيامهم 

 .المالك الجديد دعوي ضد
يجب على االشخاص المشار إليهم في  -.022المادة 

ة العقارية على طاع المساهمتالقيام باق 032المادة 

ت التي يقومون بدفعها حسب الشروط المحددة ءاالكرا
 .بنفس المادة

 المساهمة العقارية على األراضي الزراعية  -9الجزء 

يمكن للبلديات أن تقرر عبر مداوالت  -.021المادة 

المجلس البلدي  مساهمة عقارية على األراضي 
الزراعية المخصصة لزراعة الخضروات والحبوب 

 .والفواكه والزهور
من قبل مستغلي  حقةتكون المساهمة مست -.020المادة 

 .األراضي الزراعية الخاضعة للضريبة
يحدد وعاء المساهمة على أساس مساحة  -.029المادة 

 .االراضي الخاضعة للضريبة
قي  للهكتار اأو( 12)وال يمكن ان يتجاوز المبلغ عشرة 

 .الواحد من األرض المستغلة
تحدد الضريبة على أساس إحصاء  -.023المادة 

 .سنوي
وفي البلديات التي التوجد بها مصلحة للضرائب ، يمكن 
للمدير العام للضرائب أن يفوض لألمناء العامين لتلك 

. المساهمةالبلديات سلطة القيام باإلحصاء وتحديد 
ذلك  المستفيدين من ويجب على األمناء العامين 

دير العام للضرائب  في اجل التفويض أن يقدموا إلى الم
من سبتمبر من كل سنة، قائمة المكلفين الذي  32اقصاه 

ويتم تصحيح . تم إحصائهم والضريبة الواجبة عليهم
 .التصفية االخطاء واإلغفاالت بواسطة سجالت

يجب تسديد المساهمة العقارية على ( 1 -.021المادة 

وم ويق.عمليات اإلحصاء االراضي الزراعية فورا عند 
الذي يرافق الموظف  يلالموظف المكلف بالتحص

المكلف باإلحصاء، بإصدار سند دفع فوري يؤدي إلى 
 .من دفتر ذي قسيمات مخالصة مجتذةتسليم 

ويتم تسجيل المدينين بالمساهمة الذين لم يقوموا ( 2

الضريبىة حسب الشروط المشار إليها سابقا  بتسديد
ا بقرار من خاص بالتحصيل يصبح نافذ تصفية بسجل
 . البلدية عمدة

وتكون المساهمات باإلضافة لغرامة تاخير تقدر 
ويتم تحصيلها حسب . واجبة الدفع فورا% 22بـ

 .اإلجراءات والضمانات المقررة بهذه المدونة
 رسم السكن – 3الجزء 

 حقل الضريبة – 0القسم  

ة ببالنسحقا يكون رسم السكن مست -.021المادة 

 :لمحالتل
 المخصصة للسكن؛ -1

المستعملة من قبل الشركات، الجمعيات، التجمعات   -2

و الهيئات الخاصة االخرى الغير خاضعة لضريبة 
 .المهنة
 :تعفى من الرسم -.022المادة 

المحالت المخصصة إلستعمال مهني صناعي، ( أ
 .لمهنةا علي تجاري أو حرفي والخاضعة للرسم 
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شطة األشخاص المحالت المستعملة لممارسة أن( ب
 910الخاضعين للرسم البلدي المشار إليه بالمادة 

 :مابعدهاو
 المباني التي يستعملها المستغلون الزراعيون؛( ت
 المحالت المستعملة للقيام بالشعائر الدينية؛( ث
المحالت المستعملة كسكن للتالميذ في المدارس ( ج
 ؛الحضاناتو
ومراكز المحالت المستعملة من قبل المستشفيات ( ح

الرعاية الصحية مع استثناء المحالت المخصصة لسكن 
 العمالة؛

 .مكاتب الموظفين العموميين( خ
يبقي الجزء من المحالت المشار إليها أعاله ( 2

 .المخصص للسكن الخاص خاضعا للرسم
كل شخص  علي حقايكون الرسم مست (1-.022 المادة

ة بها بأي طريق  ينتفعتكون المحالت على ذمته أو 
 .حتى إذا لم يشغل فعليا تلك المحالت  كانت

يخضع الموظفون العموميون والمدنيون والعسكريون 
  او الذين يكون مقر سكنهم بمباني على ملك الدولة

العمومية  المؤسساتواإلقليمية المجموعات  الواليات أو
بالنسبة للمحالت المخصصة لسكنهم  للرسم علي السكن

 .الشخصي
 :الرسمتعفى من ( 2

المؤسسات واإلقليمية ، المجموعات الوالياتالدولة، ( أ
 العمومية ذات الطابع اإلداري؛

الهيئات الدبلوماسية االخرى اعضاء  والسفراء ( ب
ذات الجنسية االجنبية في بلدية إقامتهم الرسمية 

؛ وشريطة أن  تمنح البلدان فقط بخصوص تلك اإلقامة
والموظفين  ءللسفراالتي يمثلونها امتيازات مماثلة 

 الدبلوماسيين الموريتانيين؛
المنظمات اإلنسانية والمنظمات الخيرية والتعاونية ( ت

ويبقي الموظفون والعمال في تلك المنظمات خاضعين 
 .للرسم بالنسبة للمحالت المخصصة لسكنهم الخاص

يخضع االشخاص الطبيعيون أو  -.020المادة 

 بلديةالمعنويون للرسم على السكن في ال
 الرسم ةتعريف – 9القسم 

ة لسنة كاملة ببالنس حقايكون الرسم مست -.022المادة 

لكل محل خاضع للرسم يكون تحت تصرف شخص 
 .معين أو ينتفع به ذلك الشخص

تحدد تعريفة الرسم على أساس فئة ( 1-.001المادة 

وترتب المحالت حسب طبيعتها . المحل الخاضع للرسم
يير محددة من قبل المجلس في خمسة فئات حسب معا

 .البلدي بطريقة موضوعية ودون أي تمييز
الت المجلس وتحدد تعريفات الرسم كل سنة عبر مدا( 2

 1.222البلدي دون تجاوز الحد االقصى المحدد بـ 

 .أوقية لكل محل
للمجالس  يمكنوفي إطار تحديد جداول التعريفات، 

ني في البلدية بالنسبة لكل منطقة، حي،  أو مربع سك
تماشيا مع  جهتهم ، تحديد المساهمة الخاصة بكل منها

 . اختالفها في الخصائص
 الضريبة تحديد – 3القسم 

يحدد رسم السكن عبر اإلحصاء ( 1-.000المادة 

أحد  ضمنالمحالت تصنيف السنوي والذي يتم خالله 
 .ل محلكخمس للجدول حسب خصائص الالفئات 

وبالنسبة للبلديات التي ال توجد بها مصلحة ( 2

للبلديات لهم سلطة  العامين االمناءللضرائب ، فإن 
 .رسم السكن تحديدإحصاء و

وبالنسية للبلديات التي يوجد بها مصلحة للضرائب، 
البلدية بناء على طلبه القيام لعمدة يفوض وزير المالية 

 .رسم السكن تحديدباإلحصاء و
من طاء واإلغفاالت التي تتم معاينتها تّصحح األخ( 3

 .سجل التصفية  خالل
 الدفع – 1القسم 

يجب دفع الرسم على السكن فورا عند ( 1 -.009المادة 

ولهذا الغرض، فإن الموظف . القيام بعمليات اإلحصاء
المكلف بالتحصيل والذي يرافق الموظف المكلف 
باإلحصاء، يصدر سند دفع فوري والذي يؤدي إلى 

 .من دفتر ذي قسيمات مخالصةيم تسل
 بتسديدن بالرسم الذين لم يقوموا ويسجل المدين( 2

 الضريبىة حسب الشروط المشار إليها سابقا بسجل
 عمدةخاص بالتحصيل يصبح نافذا بقرار من  تصفية
 .البلدية

واجبة % 22وتكون الرسوم باإلضافة لغرامة تقدر بـ

ت ويتم تحصيلها حسب اإلجراءا. الدفع فورا
 . والضمانات المقررة بهذه المدونة

 البلدية المساهمة – 1الجزء 

 ةبلدي مساهمةللبلديات الحق في تقرير ( 1-.003المادة 

 .على أساس مداوالت المجلس البلدي
من قبل أرباب  حقةمست ةالبلدي المساهمةكون تو( 2

والذين على الرغم من إقامتهم بالبلدية بصفة    العائالت
 .لون ضمن مجال تطبيق رسم السكنعادية ال يدخ

المحدد  للمساهمةال يمكن ان يتجاوز المبلغ السنوي ( 3

 .أوقية 32بمداوالت المجلس البلدي 

 حسب نفس اويتم تحصيله تدفعو المساهمة تحدد( 4

 .الشروط الخاصة برسم السكن
 المهنة الرسم علي  – 1الجزء 

 حقل الضريبة – 0القسم 

واجب االداء  المهنة علي    الرسمكون ي -.001المادة 

 نكل االشخاص الطبيعيين والمعنويين الذيعلي   سنويا
 يمارسون نشاطا مهنيا دون ان تكون لهم صفة أجير أو 

 .لهم منشاة دائمة الذين
 كان الشخص  لو حتى واجب االداء  الرسمكون يو

 .الضريبة على االرباح ه  معفي من الخاضع ل
 :المهنة الرسم علىن يعفى م -.001المادة 

اء الذين يمارسون ناالشخاص الطبيعيون مع استث -1

الجزافي نشاط النقل، الخاضعين للضريبة حسب النظام 
مالم يمارسوا حق اختيار نظام الربح الوسيط للضريبة 

 على أرباح أعمال األشخاص الطبيعيين؛ 
الطابع  والهيآت العمومية ذات  المؤسساتالدولة و -2

 ؛ياإلدار
 ؛المجموعات االقليمية -3

 الهيآت اإلنسانية والهيآت الخيرية والتعاونية؛ -4
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بما في ذلك   ذات النفع العام الخدمات العمومية  -2

 الهادفة إلى توزيع الماء؛
 لالمر القانوني التعليم الخاص الخاضعة  مؤسسات -7

لفترة  1911سبتمبر  24بتاريخ  -  11- 212رقم

 المتواجدة للمؤسساتسنوات ( 6)قصوى تحدد بسبع 

سنة بالنسبة ( 12)يبو، وخمسة عشرة ذط ونواوبنواكش

 .خرىاالطق امنلل
المهنة في كل بلدية   الرسم عليفرض ي( 1-.002المادة 

 ها منشأة ، محل مهني، مكتب أو فيكون للمدين ي
 .ورشة

المهنة والذي له عدة  علي  للرسميكون الخاضع ( 2

بالنسبة للنشاط الذي  عن الرسم  مسؤوال منشآت مستقلة 
 .منشأة علي حدة يمارسه في كل 

 للرسمتكون العمليات التي يقوم بها التاجر الخاضع ( 3

في محالته الخاصة او محالت منفصلة لحساب 
بطريقة  للرسم، خاضعة فقط اشخاص آخرين يمثلهم

 باسم التاجر أو التجار المستحق الرسم  منفصلة عن 
 .للذين يفوضونه

 التعريفة – الرسم علي المهنةوعاء  – 9القسم 

 التعريفة العامة – 0القسم الفرعي 

باإلعتماد على رقم  الرسميحدد مبلغ  (1-.002المادة 

السنة المنصرمة في خالل  اإلجمالي المحقق  االعمال
 .النطاق الجغرافي للبلدية المعنية

تية من المبيعات أالمت االعمالومع ذلك فإن أرقام ( 2

بترولية ال تعتمد إال في حدود اللمنتوجات ل بالتقسيط
 .من مبلغها% 22

 :كما يلي الرسم علي المهنةتحدد تعريفة  -.000المادة 

 12.222.222و 3.222.222بين  االعمالرقم  -1

 أوقية 32.222: أوقية

 12.222.222و 12.222.221بين  االعمالرقم  -2

 أوقية 42.222: أوقية

 32.222.222و 12.222.221بين  االعمالرقم  -3

 أوقية  62.222: أوقية 

 72.222.222و 32.222.221بين  العمالرقم ا -4

 أوقية 122.222: أوقية

 122.222.222و 72.222.221بين  االعمالرقم  -2

 أوقية 122.222: أوقية

 122.222.221بين  االعمالرقم   -7

 أوقية 222.222: أوقية 122.222.222و

 122.222.221بين  االعمالرقم  -6

 أوقية 222.222: أوقية 222.222.222و

 222.222.221بين  االعمالرقم  -1

 أوقية 322.222: أوقية 422.222.222و

: أوقية 422.222.222يتجاوز العمالرقم ا -9

 أوقية 222.222

 يبدؤون بالنسبة لالشخاص الذين ( 1.-002 المادة

المهنة،  للرسم علي  نشاط خاضع بمزاولة خالل السنة
الذي تقدر  االعمالعلى أساس رقم  الرسميحدد مبلغ 

مصلحة الضرائب أنه يمكن تحقيقه بين يوم بداية النشاط 
 .جمبرد 31و

أو الذي تم تقديره  يقل    الرسمعندما يكون مبلغ ( 2

 حقالمست الرسم مبلغ % 32أكثر من بيتجاوز 

خالل السنة الغير  المحقق االعمالباإلعتماد على رقم 
 الرسم، فإن مصلحة الضرائب تقوم بتحصيل مكتملة
  تخفيض للرسم الزائد أو بمنح المتبقي 

المهنة  الرسم علي وبالنسبة للسنة التالية فإن ( 3

المحقق فعليا خالل  االعمالحتسب على أساس رقم ي
بار فترة اثني عشر ولكن باعت المكتملة السنة االولى

 .شهرا
 التعريفة الخاصة بالناقلين  – 9القسم الفرعي 

او  يجب على االشخاص الطبيعيين  -.021المادة 

أو  لألشخاصيزاولون النقل البري  نالذي المعنويين
على كل  رسمالبضائع ومالكي العربات النفعية دفع 

 :عربة مستعملة حسب الجدول التالي
بطريقة حصرية عمليات نقل  العربات التي تؤمن( 1

 :يبوذغير نواكشوط ونواالمدن من داخل 
 :العربات مهما كان نوعها -
 أوقية 222: جالسة مقاعد 9أقل من   -

 أوقية 222: جالسة مقاعد 9أكثر من   -

 :النفعيةالعربات النفعية مهما كان نوعها ذات الحمولة  -
 أوقية 122: أطنان 1أقل أو تساوي   -

 أوقية 1.222: طن 12لى إ 1من   -

 أوقية 2.222: طنا  12أكثر من   -

ذات الثالث عجالت التي  تكون  النفعية العربات -
 .أوقية 222: اطنان 3 او تساوي حمولتها أقل

العربات التي تؤمن بطريقة حصرية عمليات نقل ( 2

 :يبوذنواانواكشوط وا  مدن داخل 
 :العربات مهما كان نوعها -
 أوقية 222: جالسة مقاعد 9أقل من   -

 أوقية 1.222: جالسة مقاعد 9أكثر من   -

 :النفعيةالعربات النفعية مهما كان نوعها ذات الحمولة  -
 أوقية 122: أطنان 1أقل أو تساوي   -

 أوقية 1.222: طن 12إلى  1من   -

 أوقية3.222: طنا  12أكثر من   -

ا أقل العربات ذات الثالث عجالت التي  تكون حمولته -
 .أوقية 622: اطنان 3 او تساوي 

 :العربات التي تزاول النقل بين المدن( 3
 :العربات مهما كان نوعها -
 أوقية 622: جالسة مقاعد 9أقل من   -

 أوقية 1.222: جالسة مقاعد 9أكثر من   -

 :النفعيةالعربات النفعية مهما كان نوعها ذات الحمولة  -
 أوقية 2.222: أطنان 1أقل أو تساوي   -

 أوقية 3.222: طن 12إلى  1من   -

 أوقية 2.222: طنا  12أكثر من   -

العربات ذات الثالث عجالت التي  تكون حمولتها أقل  -
 .أوقية 1.222: اطنان 3من 

الرسم المهنة في نفس الوقت مع  الرسم علييتم دفع  
على العربات ذات المحرك عبر سند  دفع فوري يسلم 

 .رائبمن مصلحة الض
ويجب على الناقلين بناء على طلبهم أن يستلموا من 

رقم تسجيل العربة   تبين  مخالصة محاسب الضرائب 
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. ة لكل عربةيعفالن تالالجالسة أو الحمو المقاعدوعدد 
عند كل طلب من قبل  المخالصاتويجب تقديم 

مؤهل  وكيلالموظفين الضريبيين المخولين قانونا ولكل 
 .في ما يتعلق بشرطة المرور الفةلترتيب عقوبة المخ

الخاص المهنة  الرسم علييسجل ناتج   -.020المادة 

  مؤقتحساب الجانب الدائن من  بين المدن في  بالناقلين
إليرادات مدرج ضمن جدول تنظيم مخصص لتلك ا

حسابات الخزينة، ويوزع على البلديات حسب الشروط 
مشترك صادر عن  مقررالمنصوص عليها في 

 .الوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية
 التحصيل –واجب التصريح  – 3القسم 

 بالرسم علي المهنة المكلفين على يجب -.529 المادة
 فبراير 01 أقصاه أجل في للضرائب العام المدير إعالم
السنة  في المحقق االعمال رقم مبلغب ، سنة كل من

 . بلدية لكل الترابية الدائرة  في  المنصرمة
على المكلفين بالضريبة ضبط  يجب( 1 -.023 المادة

أبريل من كل  32ودفع بصفة تلقائية في أجل أقصاه 

 .على أساس تصريحهم حقالمست المهنة رسمسنة مبلغ 
ثبت تالضرائب  محصلمن قبل  مخالصةيتم تسليم ( 2

 .المهنة بعنوان السنة الجارية الرسم علي دفع مبلغ 
عند كل طلب من قبل  الصةان تقدم المخ يجب ( 3)

 . وضباط ووكالء الشرطة القضائية وكالء الضريبة 
 يبدؤونيتعّين على األشخاص الذين  -.021المادة 

المهنة  للرسم علي نشاط خاضع بمزاولة  خالل السنة 
التصريح به كتابيا خالل الثالثة األيام الموالية لدى 

ودفع  مصلحة الضرائب التابع لها مكان ممارسة النشاط
 .افور حقةالحقوق المست

المهنة بالنسبة  الرسم علييتم دفع ( 1. 021 المادة

على السيارات ،  الضريبةلناقلين في نفس وقت دفع ل
 .ائبعن طريق سند دفع فوري مسلّم من مصلحة الضر

 من لدنيتعين على الناقلين الحرص على الحصول ( 2

ن متضتلكل سيارة  مخالصةعلى ائب الضر محصل
 .النفعية الحمولة وعدد المقاعد  ورقم تسجيل السيارة 

عند كل طلب من وكالء  ان تقدم المخالصة يجب 
 الضريبة المكلّفين قانونا وجميع الوكالء المؤهلين  

شرطة علي المخالفات  من افراد  لترتيب العقوبة
 .المرور
بالرسم يترتب على عدم التصريح ( 1 -.022 المادة

في اآلجال تطبيق الزيادات  هفعالمهنة ود علي 
من كتاب  بعدهاوما  L.131المنصوص عليها بالمواد 

 .اإلجراءات الضريبية
المهنة بالرسم علي يجب على األشخاص المعنيين ( 2

أن يدفعوا  ابراء ذمتهم والذين ال يستطيعون إثبات 
لسنة كاملة ، دون المساس  الرسوم الخاضعين لها
 المستحقمن مبلغ الحق  ٪22بغرامة ضريبية تساوي 

 عقوبات خاصة: 1القسم  

دون المساس بالعقوبات الجزائية، يعاقب  -.022المادة 

كل شخص طبيعي أو إعتباري يمتهن بيع أوإنتاج أو 
توزيع المشروبات الكحولية أو المخمرة في موريتانيا 

 . بغرامات ضريبية

يعاقب على بيع وتوزيع المشروبات  -.020المادة 

ة على التراب الوطني بغرامة ضريبية قدرها الكحولي
 .أوقية( 1222222)مليون 

يعاقب على إنتاج المشروبات الكحولية  -.022 المادة

عن طريق التخمير بغرامة ضريبية قدرها ثالثة ماليين 
 .أوقية( 3222222)

في حالة العود تضاعف العقوبات المشار  -.911 المادة

 .إليها أعاله
  البلدي الرسم – 2 الجزء

 حقل الضريبة – 0 القسم

 الذين األفراد البلدية للرسوم يخضع -. 935 المادة
 أرباح على الضريبة تطبيق مجال في أنشطتهم تدخل

  للنظام والخاضعين الطبيعيين  لألشخاص األعمال
 . الجزافي

 يكون الرسم البلدي واجب االداء   ( 1 -939 المادة
 في إليهم المشار األشخاص فيها يمارس بلدية كل في

 . للضريبة خاضع نشاط أو مهنة السابقة المادة
 نشاطه أو مهنته شخص فيها يمارس التي الحالة في( 0
الحيز الجغرافي  في المختلفة األماكن من العديد في

 ورشة أو مخزن أو متجر كليكون   ، البلدية لنفس
 رسم موضوع  آخر موقع أي أو بناء موقع أو عمل

 .منفصل
  التعريفة – 9 القسم

لشهرية ا الرسوم تعريفات تحدد( 1 -.930 المادة
 بصفة الممارس النشاط أو المهنة طبيعةل وفقا لبلديةل

 . رئيسية
 تختلف ممارس  نشاط أو مهنة كل إطار في( 0

 تحقيقها يمكن التي األعمال  أهمية حسب التعريفات
 .فعليا
 المادة حسب به المدينين على الرسم تحديد يعتمد( 3

 ومعداتهم ومخزوناتهم محالتهم أهمية على 934
 .المشاركة على وقدراتهم زبنائهمو وموظفيهم

 عن سنة كل الرسوم تعريفات تحديد يتم  -.934 المادة
 مع متزامنة بصفة البلدي المجلسمداوالت  طريق

 نشاط أو مهنة لكل ، ليةصاأل الميزانية  على المصادقة
 .أوقية 922 إلى 52 حدود في ، فئة ولكل ، يمارس
  الرسم فرض. 3 القسم

 شاملة قوائميتعين على البلدية وضع ( 1 -.931 المادة

 و حسب طبيعة مفصلة خالل شهر يناير من كل سنة
 .مهنة أو نشاط المدينين بالرسوم البلدية

يتم تحيين هذه القوائم بانتظام مع سير العمليات ( 2

 .الشهرية لتحصيل الرسوم
الرسوم عن طريق التعدادات  بتحديدلبلديات تقوم ا( 3

الشهرية ومن خاللها يتم تصنيف المدينين بالضرائب 
في إحدى الفئات الثالث للجدول وفقا  للمعايير المحددة 

 .913بالمادة 

  الرسوم دفع. 1  القسم

 فوريا البلدية الرسوم تدفع أن يجب( 1 .-931 المادة

 يقوم ، الغرض ولهذا. الشهري التعداد عمليات خالل
 سند بوضع التعداد وكيل يرافق الذي  التحصيل وكيل
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ذي  دفتر من طعتمق وصل تسليم عنه يترتب فوري دفع
 .جذاذات

 يسددوا لم الذين بالرسوم المدينين وضع يتم( 0
   سجل تصفية  على السابقة الشروط حسب مساهماتهم 

 .العمدة يصبح نافذا بتوقيع
 ٪ 52 قدرها لغرامة باإلضافة  المساهمات تكون

 و لإلجراءات وفقا تحصيلها ويتم. الفور على مستحقة
 .هذه المدونة في عليها المنصوص الضمانات

المسلّم من  الوصلالتذكرة  أو  تعتبر  -.912لمادة ا

إثبات لدفع الرسوم  وسيلة الموظف المكلف بالتحصيل
 .الشهرية

عند طلب موظفي  الوصلأو   ةويجب تقديم التذكر
وذلك تحت  القضائيةالشرطة ووكالء  الخزينة وضباط 

معدات وسلع المدينين  الحجز  ، علىالوقف او  طائلة 
 .نفقتهم بالرسم  علي

 المجال استغالل على والحقوق تاواتاإل  -2 الجزء

  موميالع

 يمكنباإلضافة إلى الرسوم البلدية ،  -.910المادة 

أن تفرض أتاوات وحقوق عامة  للمجموعات االقليمية
 .الذي تديره المجال العموميعلى استغالل 

ويتم ضبط مبالغ اإلتاوات والحقوق كل سنة من خالل 
 122.222المجلس البلدي مع حد أقصى يبلغ  مداوالت

 .أوقية
 الضرائب غير المباشرة  – الثانيالكتاب 

 الضريبة على القيمة المضافة  – االولالعنوان 
 حقل الضريبة – 0 الجزء

 للضريبة العمليات الخاضعة - 0 القسم

تخضع للضريبة على القيمة المضافة،  (1. 912المادة  

 يشملشاط اقتصادي الناتجة عن ممارسة نالعمليات 
 عليسداء خدمات منجزة اأو  سلعتسليم ،  استيراد

 .للضريبة من قبل خاضع التراب الموريتاني بمقابل 
تعتبر انشطة اقتصادية، األنشطة الصناعية  (2

و المهن الحرة و  الحرفية  و التجارية و 
 .االنشطة المتعلقة بالغاباتالفالحية و 

 :  للضريبة تعتبر عمليات خاضعة -.901المادة 

الجديدة أو  السلع من وارداتال (1
بالواردات  السلع يقصد : المستعملة 

 ابموريتاني الجمركيعبر الحاجز التي ت
لإلستهالك سواء تعلّق  بغية اتاحتها 

مباشرة من  مستوردةاألمر ببضاعة 
تعليق  الخارج أو موضوعة تحت نظام

 . للحقوق الجمركية
يقصد بالبيع كل العمليات :  المبيعات (2

ما  سلعة عنها نقل ملكية  ينتجالتي 
 . للغير

المبادلة، :  السلعتسليم ل مشابهة  عمليات  ايضا تعتبر
 .التزويد بالماء، الكهرباء و الغاز عملياتل وجالبيع أل

يقصد باألشغال : األشغال العقارية  (3
 : العقارية 

كل األشغال المنجزة من قبل  ( أ
مختلف القطاعات المهنية 
المشاركة في البناء، الصيانة و 

 االنشاءاتاصالح البناءات و 
 ؛العقارية

 ؛األشغال العمومية ( ب
و التركيب المباني   تدفئة أشغال  ( ت

 ؛لمعدنيا
 ؛أشغال الهدم ( ث
أو التحضيرية  الثانويةاألشغال  ( ج

 ؛العقارية لألشغال
الخدمات  بإسداءيقصد : إسداء الخدمات  (4

من غير  االقتصاديةكل العمليات 
العمليات المذكورة أعاله بمقابل مالي أو 

 .عيني
 :اسداء خدمات  اساساعتبر ي

 غير المنقولة المنقولة أو األمالك  ايجار ( أ
 ؛األصول التجارية ايجار ( ب
التي ال تشّكل عمليات  الصياغة عمالأ ( ت

  ؛انتاج
 ؛المنقولة األمالكعمليات صيانة و اصالح  ( ث
الغير العمليات المتعلقة باألمالك المنقولة  ( ج

 ملموسة؛
 اإليجار التمويلي؛عمليات اإليجار المالي او ( ح
 ؛نقل األشخاص و البضائع ( خ
و  االيداع  و الشحن و العبورعمليات  ( د

   ؛التخزين
 ؛السمسرة ( ذ
 براءات االختراع  استغاللمنح  التنازل و   ( ر

  التجارية؛ و الحقوق و العالمات
حر و النشاط  الالعمليات المنجزة في اطار  ( ز

 ؛الدراسات و اإلستشارة و  الخبرة و البحث
  ؛عين المكان فياإلستهالك  مبيعات  ( س
خدمات و  الفندقيةالسياحية و  الخدمات ( ش

  ؛عماالمط
 ؛انشطة العروض و الترفيه ( ص
   ؛التزويد بخدمات اإلتصاالت ( ض
االصالحات مع وضع القطع او بدونه      ( ط

 .واعمال الصياغة
و اسداء الخدمات أو  االمالكتسليمات  (2

 للضريبة األشغال المسلّمة من الخاضع
 :لنفسه 

لحاجيات استغالله اذا تعلق األمر  ( أ
بامالك مستخرجة او مصنوعة او 

ة او خدمات او محّولة او مبني
اشغال اذا ساهمت في انجاز 

 : عمليات تتعلق بـ 
 اصول -
غير خاضعة او  االصول من غير امالك   خدمات او-

اذا كان حق طرح الضريبة المتعلق للضريبة خاضعة 
او األشغال او الخدمات يمكن ان يكون  الكباألم

 .موضوع استثناء او تحديد
حاجيات  تخص الألغراض  ( ب

 ما تتعلق اساساانه ولإستغال
حاجيات باو  حاجياته الخاصةب
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تسليمات مجانية لفائدة بموظفيه او 
او األشغال  االمالكالغير اذا كانت 

 او الخدمات منحت حق طرح
 .الضريبة

عمليات تحويل المنتجات الفالحية و  (7
و الصيد البحري و غيرها من  البيطرية

العمليات حتى المنجزة منها من قبل 
و الصيادين و  يطريينالبالفالحين و 

تعاونياتهم و التي بطبيعتها و أهميتها 
تعتبر مماثلة للعمليات المنجزة من قبل 
الصناعيين او التجار و ذلك سواء مثلت 

للنشاط  امتدادا ام ال هذه العمليات
 .لصيد البحريلاو  البيطريالفالحي او 

.  من السلع المستعملة المهنيين مبيعات  (6
سبق  مستعملة األشياء التي سلعا تعتبر 
و التي يمكن اعادة  لتاستعم وان 

 ,استعمالها على حالتها او بعد التصليح
المنح ذات الطابع التجاري مهما كانت  (1

 طبيعتها ، المقبوضة من قبل 
 والمتعلقة الخاضعين االشخاص 

ويعني  .  للضريبة بنشاطهم الخاضع
 : بذلك اساسا

المؤسسات بالنسبة للمساعدات بين  ( أ
المنح التي تمثل مقابال إلسداء :  

خدمة مفردة و  محددة لفائدة 
الطرف الدافع او التي تكّمل سعر 
عملية خاضعة منجزة لفائدة هذا 

 األخير
تلك التي  :بالنسبة للمنح العمومية ( ب

التي  واتمثل مقابال لخدمة مسداة 
تكمل سعر عملية خاضعة او 
  الموجهة لتعويض نقص ايرادات

منحة )غالل مؤسسة او خدمة إست
 (توازن

القروض و التخلي عن  تخفيضات (9
 .ثبت طابعها التجارييالديون  التي 

وتعتبر هذه العمليات ذات طابع تجاري 
 :اذا 
كان للتخفيض او التخلي مقابال  ( أ

يتمثل في خدمة مسداة من قبل 
المنتفع للمؤسسة التي قبلت 

 .المساعدة
ة بقيم كانت لقيمة المقابل عالقة  ( ب

 التخفيض او التخلي لفائدة المنتفع
الصفقات العمومية للدولة و المجموعات  (12

والمؤسسات العمومية و اإلقليمية 
العمومية في  الشركات ذات األغلبية

 للضريبة الخضوعو يكون المساهمات 
على القيمة المضافة اجباريا حتى اذا 
كانت الصفقة مبرمة باإلعتماد  على 

 .تمويل خارجي
 تعريف الخاضعين - 9 القسم 

للضريبة على القيمة  ايعتبر خاضع (1 -.900المادة 

المضافة، األشخاص المعنويين او الطبيعيين بما في ذلك 
و هيئات  القانون العام الذين اإلقليمية المجموعات 

بطريقة اعتيادية او  عمليات خاضعة للضريبة ينجزون
تطبيق  مجالفي  وتدخلعرضية و بصفة مستقلة 

و يخضع هؤالء االشخاص للضريبة على .الضريبة
 و وضعيتهم  ةالقانونيصفتهم  تالقيمة المضافة مهما كان

شكل و طبيعة ومهما كان  لضرائب االخرى ل بالنسبة
 .تدخالتهم

فوترة الضريبة على القيمة ب  للمكلفين  يسمح ال  (2

السنوي الخالي من  اعمالهمالمضافة اال اذا كان رقم 
أوقية ( 3.222.222) ضرائب يزيد عن ثالث ماليين ال

 .الممارس وذلك مهما كانت طبيعة النشاط 
وال يمكن الرجوع في خضوعهم للضريبة على القيمة 

يقل عن هذا الحد  اعمالالمضافة اال اذا حققوا رقم 
 .خالل سنتين متتاليتين

المدين بالضريبة  أعمالاذا تجاوز رقم  (3
 2ر اليه بالفقرة خالل السنة السقف المشا

اعاله تصبح الضريبة مستحقة ابتداء من 
يتعّين على  و .اليوم الذي تم فيه ذلك التجاوز

المدينين  بالضريبة التصريح بخضوعهم 
لدى اإلدارة الضريبية قبل نهاية الشهر الذي 

 .تم خالله تحقيق السقف او تجاوزه
النظر عن  بغضوّردون خاضعين قانونا ستيعتبر الم( 4

 .أعمالهملغ رقم مب
 
يصبحون مطالبون بالضريبة او بتكملة  (1-909المادة  

االشخاص الذين يقتنون امالكا  المستحقة الضريبة 
معفية من الضريبة او خاضعة لنسبة ضريبة مخفضة  
عندما يتم االخالل بأحد الشروط التي تم بموجبها منح 

 .االعفاء او تطبيق النسبة المخفضة
بدفع الحقوق المتجنبة االشخاص  يصبح ملزمون ( 2

الخاضعين للضريبة الذين يقومون ببيع منتجات علي 
حالتها اقتنوها مع منح اعفاء ضريبي او اعطتهم حق 

وذلك اعتبارا  231الطرح المنصوص عليه في المادة 

لوجهتها االصلية اذا ثبت ان تلك المنتجات لم تصل الي 
تحصل عليه  او وجهتها االصلية التي تبرر االعفاء الم

  .الطرح المنجز
في حالة اعادة بيع منتجات علي حالتها غير معفية او لم 
تتحمل الضريبة علي القيمة المضافة فعليا لسبب ما 
اثناء استيرادها او انتاجها او اثناء اول عملية بيع لها 
علي حالتها فان الضريبة ايضا تكون مستحقة علي 

  .اساس سعر بيع هذه المنتجات
 خاضعا كان اذا عما النظر بغض  (1-903المادة 

 يظهريلزم بدفع الضريبة كل شخص .   ال ام للضريبة
الضريبة علي القيمة المضافة علي فاتورة او تصريح 

  .السبب فقط لذلكاستيراد 
لذلك فان عدم ادراج الضريبة علي القيمة  وخالفا( 2

 قبل منسعر منتج او خدمة ما فقط  فيالمضافة 
  .دفع تلك الضريبة عنه يسقط ال للضريبة ضعالخا
اذا لم ينتج عن الفاتورة او التصريح باالستيراد   (3

تسليم بضاعة او اسداء خدمة او لم يترتب عليها 
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ثمن مدفوع فعليا من قبل المشتري فان الضريبة 
قام بالفوترة  الذيتكون مستحقة بالنسبة للشخص 

يمكن اعتمادها ضمن المبالغ القابلة للطرح   وال
 . بالنسبة للمشتري

 االعفاءات - 3  القسم

الضريبة على القيمة  في حقلال تدخل : 901المادة 

 : المضافة 
العمليات المنجزة من قبل األشخاص الطبيعيين أو  0°

يقّل عن الحّد  أعمالالمعنويين الذين ينجزون رقم 
 باستثناء وجود أحكام مخالفة ، 900المشار إليه بالمادة 

وكذلك الخدمات التي يؤديها غير المقيمين شريطة ان 
تكون خاضعة لالقتطاع من المنبع المنصوص عليه في 

 .من هذه المدونة 132المادة 

العمليات الخاضعة للضريبة على العمليات المالية  9°

 .لرسم الخاّص على التامينل أو
 :لى القيمة المضافةتعفى من الضريبة ع :901المادة 

المنصهرة معادن الاو  يةزيوت البترولال مبيعات   (0

 .وغاز البترول و المحروقات الغازية االخرى
ال يشمل هذا االعفاء الواردات التي تخضع للضريبة 

على معنى   على القيمة المضافة عند وضعها لالستهالك
 .الجمركي التشريع 

والمعدات  االستشفائية مصاريفال و الطبية االفعال( 2

 .ها ومدخالتالخاصة بتصفية الدم 
والخدمات المنجزة من قبل الدولة  المبيعات ( 3

ومؤسساتها العمومية التي ليس اإلقليمية والمجموعات 
 . لها صبغة صناعية او تجارية

 :عمليات االصالح والتحويل المتعلقة بـ( 4
لتي الطائرات المخصصة لشركات المالحة الجوية ا (أ

تمّثل خدماتها الموّجهة او المتأتية من الخارج على 
 .تقدمها من مجمل الخدمات التي  %12االقل 

 . الطائرات التابعة لشركة الطيران الوطنية (ب
 البواخر المخّصصة للمالحة البحرية او  السفن (ت     

المخّصصة للمالحة في االنهار الدولية والمسّجلة على 
 .هذا األساس

لمنتجات المخصصة من اللشركات الجوية  بيعاتالم( 2

 .   4الفقرة المشار إليها في ولالدماج في الطائرات 
السلع والمنتجات المخصصة لتزويد السفن  مبيعات( 7

 . 4 الفقرة و طائرات الشركات الجوية المشار إليها في
تية من تركيب وطبع الجرائد و أالمت االيرادات( 6

 تلك   مبيعات خيل االشهار والدوريات بإستثناء مدا
 .الجرائد والدوريات

   انتفاع نقل ملكية أو حق  الهادفة الي  العمليات ( 1
أراضي او  عقارات او  او  زبناءتجاري او  صل بأ

 .خاضعة إلجراءات التسجيل حّق إيجار 
العمليات المنجزة من قبل شركات التامين أو اعادة ( 9

 بغض  على التامينالتامين الخاضعة للرسم الخاص 
 .النظر عن طبيعة األخطار المؤمنة 

 المصرفيةالعمليات المنجزة من قبل المؤسسات ( 12

والمؤسسات المالية ومؤسسات القرض الخاضعة 
 .العمليات المالية عليللضريبة 

النقل الجوي في اتجاه الخارج وعمليات بيع ( 11

المتعلّقة بالنقل التذاكر المنجزة من قبل وكاالت االسفار 
 .الجوي

عمليات النقل المنجزة من قبل الناقلين العموميين  (12

بهذه  في سجل رسم المهنة  المقيدينللمسافرين والسلع 
 .على التراخيص النظامية الحائزينالصفة و

لشركات المالحة او إلى الصيادين  المبيعات( 13

 المهنيين لمنتجات مخصصة لالدماج بالمراكب وكذلك
 .المحركات وشباك الصيد البحري يعاتمب

كل انشطة التعليم المنجزة من قبل المؤسسات ( 14

 اتمن قبل السلط المعتمدةالعمومية او الخاصة 
 .العمومية المختّصة

و   3م 1الماء والكهرباء المسلمة في حدود ( 12

122KW       h/  3م 17) في الشهر ولكل مستهلك 
( ل فاتورة تشمل شهرينبالنسبة لك /322K W       hو

وكذلك الحنفيات الشعبية التي تزّود العائالت ذات الدخل 
 .المحدود

و  ةن الغذائيائاالنتاج المحلّي وبيع الحليب  و العج( 17

 .والبسكويتالدقيق و االرز و  الكسكس
 :المنتجات التالية( 16

 الحلوياتو الخبز ومنتجات المخابز 
واللحوم واالسماك والصدفيات و   واتالخضر-

شريطة ان تكون هذه المنتجات طازجة او   القشريات
 .مجفّفة اومملّحة او مدّخنة 

 الفواكه ، االبواغ ، البذور ،  بذور البطاطا ، الحبوب -
 الطعوم ، للبذر الدرنات ، البصل ، المصابيح ،

 ، الزهور أو النباتات في ، نباتية بقية في والجذور
 ذلك في بما ، الحية والجذور األخرى اتاتالنب

 . والفطريات البيضاء والمقابس القصاصات
على لالستهالك الطازجة المخصصة عادة الفواكه -

 حالتها باستثناء الكوال،
 .المثلجات- 

المنتجات والسلع التالية (00

 التعرفة البيان

 402101000 كغ أو أكثر 22بأشكال صلبة أخر، في تعبئة ألبان بشكل مسحوق أو 

كغ أو أكثرمعدلة للبيع حصرا  22ألبان بشكل مسحوق أو بأشكال صلبة أخر، في تعبئة 

 للصيدليلت
402102100 

 402102900 كغ، ألبان أخري  22ألبان بشكل مسحوق أو بأشكال صلبة أخري، في تعبئة تقل عن
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 402211000 كغ أو أكثر  22بأشكال صلبة أخري، في تعبئة تقل عنألبان بشكل مسحوق أو 

كغ أو أكثر للبيع حصرا   22ألبان بشكل مسحوق أو بأشكال صلبة أخري، في تعبئة تقل عن

 للصيدليات
402212100 

 402212900 كغ، ألبان أخري  22ألبان بشكل مسحوق أو بأشكال صلبة أخري، في تعبئة تقل عن

 0402100000 وزنا% 1مسحوق أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي علي دسم بنسبة ال تزيد عن ألبان بشكل 

وزنا % 1ألبان بشكل مسحوق أو بأشكال صلبة أخر، تحتوي علي دسم بنسبة ال تزيد عن 

 0402210000 البان اخري التحتوي علي سكر تو أي تحلية

 0402290000 ألبان أخرى بشكل مسحوق

 402291000 كغ أو أكثر 22أو بأشكال صلبة أخر، في تعبئة ألبان بشكل مسحوق 

كغ أو أكثر للبيع حصرا   22ألبان بشكل مسحوق أو بأشكال صلبة أخري، في تعبئة تقل عن

 402292100 للصيدليات

 402292900 كغ، ألبان أخري  22ألبان بشكل مسحوق أو بأشكال صلبة أخري، في تعبئة تقل عن

 1001100000 قاسية( قمح ) حنطة 

 1001190000 قمح صلب أخر

 1103110000 جريش و سميد من حنطة قمح

 1103210000 كريات مكتلة من حنطة قمح

 1507100000 زيت صويا خام و إن كان قد أزيل صمغه

 1507900090 لتر22زيت صويا خام و إن كان قد أزيل صمغه في تعبئة اكثر او يساوي 

 1508100000 زيت فول سوداني خام

 1508900090 لتر22زيت فول سوداني خامفي تعبئة اكثر او يساوي 

 1509100000 زيت زيتون بكر خام

 1509900090 لتر 22زيت زيتون للبيع في التجوئة بتعبئة أكثر أو تساوي  

 1511100000 زيت نخيل خام مخصص للصناعة

 1511900090 لتر 22زيت نخيل للبيع بالتجزئة في تعبئة أكثر أو تساووي 

 1512110000 زيت بذور عباد الشمس أو القرطم خام

 1512190090 لتر 22زيت بذور عباد الشمس أو القرطم خام للبيع بالتجزئة في تعبئة أكثر أو تساوي 

 1512210000 ( الجوسيبول ) زيت بذور القطن خام وإن نزعت ألوانه السطحية الصفراء 

للبيع بالتجزئة في تعبئة ( الجوسيبول ) نزعت ألوانه السطحية الصفراء زيت بذور القطن  وإن 

 1512290090 لتر22أكثر أو تساوي 

 1513110000 خام( كوبرا)زيت جوز الهند 
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 1513190090 لتر 22خام للبيع بالتجزئة في تعبئة أكثر أو تساوي من ( كوبرا)زيت جوز الهند 

 1513210000 مخصصة للصناعاتزيت نوى النخيل وزيت نخل البرازيل  

 1513219000 (بابسو) زيت نوى النخيل وزيت نخل البرازيل  

 1513290090 لتر 22زيت نوى النخيل للبيع بالتجزئة في تعبئة أكثر أو تساوي من 

 1514110000 زيت السلجم أو الكولزا خام

 1514190090 لتر 22زيت السلجم أو الكولزا للبيع بالتجزئة في تعبئة أكثر أو تساوي 

 1514910000 زيت الخردل خام

 1515110000 زيت بذر الكتان خام

 1515190090 لتر 22زيت بذر الكتان للبيع بالتجزئة في تعبئة أكثر أو تساوي 

 1515210000 زيت الذرة خام

 1515290090 لترا 22زيت الذرة خام للبيع بالتجزئة في تعبئة أكثر أو تساوي 

 1515300010 مخصصة للصناعاتزيت خروع 

 1515300090 لترا 22زيت خروع للبيع بالتجزئة في تعبئة أكثر أو تساوي 

 1515500010 زيت سمسم مخصصة للصناعات

 1515500090 لترا 22زيت سمسم للبيع بالتجزئة في تعبئة أكثر أو تساوي 

 1515900010 زيوت خام: دهون الكاريتى و أجزاؤها,,, زيوت و دهون أخري

 1515900090 لترا 22زيوت و دهون أخري للبيع بالتجزئة في تعبئة أكثر أو تساوي 

زيوت و شحوم أو دهون حيوانية أو نباتية غير صالحة لألكل، غير مذكورة و ال داخلة في 

 1518000000 مكان آخر

وزنا من % 22جلوكوز و شراب جلوكوزال يحتوي علي افركتوز أو يحتوي علي أقل من 

 1702300000 الفركتوز محسوبا علي الحالة الجافة

وزنا أو أكثرو لكن أقل  من % 22جلوكوز و شراب جلوكوزكثيف يحتوي علي افركتوزبنسبة 

 1702400000 محسوبا علي الحالة الجافة% 22

 2102100000 خمائر حية

 2102200000 خمائر ميتة، كائنات مجهرية أخرى وحيدة الخلية، مينة

 2102300000 مساحيق محضرة للتخمير

 2104100000 محضرات حساء و مرق 

 2104200000 محضرات غذائية مركبة متجانسة

 2302100000 نخالة من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الذرة

 2302300000 نخالة من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة حنطة القمح



 0341العدد ................ ..............9102أبريل  30الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية  بتاريخ 

 

251 

 

 2302400000 معالجة حبوب أخرىنخالة من بقايا غربلة أو طحن أو 

 2302500000 نخالة من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة القطانيات

 2304000000 كسب أو غيره من بقايا صلبة أخري مستخرجة من زيت الصويا

 2305000000 كسب أو غيره من بقايا صلبة أخري مستخرجة من بذور الفول السوداني

 2306100000 أخري مستخرجة من بذور القطنكسب أو غيره من بقايا صلبة 

 2306200000 كسب أو غيره من بقايا صلبة أخري مستخرجة من بذورالكتان

 2306300000 كسب أو غيره من بقايا صلبة أخري مستخرجة من بذور عباد الشمس

 2306410000 كسب أو غيره من بقايا صلبة أخري مستخرجة من بذور السلجم أو الكولزا

 2306490000 من كسوب بذور السلجم غيرها

 2306500000 كسب من  جوز الهند أو من الكوبرا 

 2306600000 كسب من  جوز أو نوي النخيل

 2306900000 كسب أو بقيا صلبة من منتوجات أخري

 2309900000 محضرات من األنواع المستعملة لتغذية الحيوانات

 2504900000 اجرافيت طبيعي آخر

 2505100000 (اكوارتز) سيليسية و رمال مرورمال 

 2526200000 (تالك ) ستياتيت طبيعية مجروشة أو مسحوقة 

 2710120061 بنزين  عادي مخصص للقوارب

 2710190042 مازوت مخصص لتموين سفن الصيد الصناعي 

 2710190051 وال خفيف-افيول

 2710190052 1وال ثقيل -فيول

 2710190053 2وال ثقيل -فيول

 2711130000 ابيوتان مسال

 2804210000 أرجون

 2804400000 أوكسجين

 2805120000 كالسيوم

 2807000010 حمض كبريتيك مخصص للصناعات غير معبأ للبيع بالتجزئة

 2811210000 ثاني أكسيد الكربون

 2814100000 نشادر الماني 

 2815110000 هيدروكسيد صوديوم جامد 
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 2815120000 هيدروكسيد صوديوم في محلول مائي

 2821100000 أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد

 2823000000 أوكسيدات تيتانيوم

 2824900000 أوكسيدات الرصاص األخرى

 2828100000 هيبوكلوريتات كالسيموم تجاري و هيبوكلوريتات كالسيوم أخرى

 2833220000 كبريتات، شبـ، فوق كبريتات من ألميوم

 2836300000 (بيكاربونات الصوديوم ) كاربونات الصوديوم الهيدروجينية 

 2836500000 كاربونات الكاليسيوم

 2839190000 سيليكاات الصوديوم األخري

 2902300000 تولوين

 2902430000 زيلين-بارا

 2905140000 بيوتانوالت أخرى

 2905320000 (ديول 1،2-باروبان) بروبيلين جليكول 

 2905430000 مانيتول

 2906110000 مانتول

 2907210000 ريزول سينول و أمالحه

 2907220000 و أمالحه( كينول ) هيدروكينون 

 2915210000 حمض الخليك

 2915310000 خالت اإليثيل

 2915600000 أحماض بوتانيوك واحماض بنتانيوك  وامالحها واستيرها

 2916310000 حمض بنزويك و أمالحه و أستيراته 

 2918220000 أستيل ساليسليك، أمالحه، أستيراته  -حمض أورثو

 2922410000 ليسين و أستيراته، أمالح هذه المنتجات

 2922420000 حمض جلوتاميك و أمالحه

 2923200000 ليسيثينات و فوسفوإمينوليبيدات أخرى

 2936210000 و مشتقاتها  Aفيتامينات 

 2936220000 و مشتقاته B1فيتامين 

 2936230000 و مشتقاته B2فيتامين 

 2936240000 و مصتقاتها( B5أو فيتامين  b3فيتامين ) بانتوثينك  DLأو  Dحمض 
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 2936250000 و مشتقاته B6فيتامين 

 2936260000 و مشتقاته B12فيتامين 

 2936270000 و مشتقاته Cفيتامين 

 2936280000 و مشتقاته Eفيتامين 

 2936290000 فيتامينات أخرى و مشتقاتها غير ممزوجة

 2936900000 غيرها، بما في ذالك المركزات الطبيعية

 2937110000 سوماتوتتروبين، مشتقاته و نظائره البنيوية

 2937120000 األنسولين و أمالحه

 2937210000 كورتيزون و هيدروكورتيزون و بريدنيزون

 2937220000 مشتقات هرمونات القشرة

 2937230000 أستروجينات و بروجيستوجينات

 2937290000 هرمونات أخرى

 2938100000 و مشتقاته( روتين )روتوسيد 

 2938900000 غيرها 

 2939190000 أشباه قلويات أفيون أخري

 2939200000 أشباه قلويات الكينا و مشتقاتها، أمالح هذه المنتجات

 2939300000 كافيين وأمالحها 

 2939410000 إيفيدرين وأمالحه

 2939420000 أشباه إيفدرين سودوإفيدرين وأمالحه

 2939510000 فينيتيلين و أمالحه

 2939590000 غيرها 

 2939610000 أرجو مترين و أمالحه

 2939620000 أرجوتامين و أمالحه

 2939630000 حمض ليسسرجيك و أمالحه

 2939690000 غيرها

سكر نقي كيميائيا، باستثناء السكروز و الالكتوز و المالتوزو الجلوكوز و الفرطتوز، أثيرات و 

 2940000000 أستيرات سكر و أمالحها 

 2941100000 بنسيلين و مشتقاته ذو بنية حمص بنسليني، أمالح هذه المنتجات

 2941200000 المنتجات ستر بتوميسين و مشتقاته، أمالح هذه
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 2941300000 تتراسيكلسن و مشتقاته، أمالح هذه المنتجات

 2941400000 كلورا مفنيوكول ز مضتقاته، أمالح هذه المنتجات

 2941500000 أريثروميسين و مشتقاته، أمالح هذه المنتجات

 2941900000 مضادات حيوية أخرى

 2942000000 مركبات عضوية أخرى

 3001200000 الغدة واألعشاب وأوضاعهممقتطفات 

 N.D.C.A 3001900000. مواد أخرى لالستخدام العالجي أو النشوئي

 3002100000 مضادات ، كسور الدم األخرى

 3002200000 اللقاحات للطب البشري

 3002900000 دم آخر

 3003100000 ألدوية التي تحتوي على بنسلين أو ستريبتوميسين أو مشتقات

 3003200000 األدوية التي تحتوي على مضادات حيوية أخرى

 3003310000 أدوية خالية من المضادات الحيوية تحتوي على األنسولين

 N 29.37 3003390000األدوية دون مضادات حيوية مع هرمونات أو منتجات 

 3003400000 المخدرات مع قلويدات فقط

 3003900000 يةأدوية أخرى لألغراض العالجية أو العالج

 3004100000 جرعات الدواء ، مع بنسلين ، ستروبوميسين أو مشتقات

 3004200000 جرعات الدواء ، مع مضادات حيوية أخرى

 3004310000 جرعات الدواء مع األنسولين

 3004320000 جرعة الدواء مع هرمونات الكورتيكوستيرو

 3004390000 جرعات الدواء ، مع هرمونات أخرى

 3004400000 جرعات الدواء ، مع قلويدات فقط

 N 29.36 3004500000المخدرات في جرعة ، مع الفيتامينات أو منتجات 

 3004900000 مستثناة 32.27،  32.22،  32.22المنتجات من )األدوية األخرى في الجرعات 

 3005100000 ضمادات الصقة أو محسنة أو مكيفة للبيع

 3005900000 معبأة للبيع بالتجزئة ضمادات أخرى منضدة أو

 3006100000 القسطرة ، المالمسة للسوائل الدموية المستقرة للطب

 3006200000 الكواشف لتحديد مجموعات الدم أو العوامل

 3006300000 التحضير التحضيري للراديو والكواشف التشخيصية
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 3006400000 المعادنمنتجات عرقلة األسمنت وطب األسنان ، عناصر تصحيح عيوب 

 URG 3006500000صناديق وصناديق العطور الدوائية ، ألول رعاية 

 3006600000 االستعدادات الكيميائية التعويضية القائمة على الهرمونات أو الحيوانات المنوية

 3006700000 االستعدادات المقدمة في نموذج جل المستخدم في الطب

 STOMIE 3006910000تقييم معرف من 

 3006920000 النفايات الدوائية

 3204110000 أصباغ مبددة و محضرات أساسها من هذه األصباغ

 3204120000 أصباغ حمضية و إن كانت ممعدنة، ومحضرات أساسها من هذه األصباغ

 3204130000 أصباغ قاعدية ز محضرات أساسها من هذه األصباغ

 3204140000 أساسها من هذه األصباغأصباغ قاعدية مباشرة و محضرات 

 3204150000 أصباغ الراقود و محضرات أساسها من هذه األصباغ

 3204160000 أصباغ متفاعلة و محضرات أساسها من هذه األصباغ

 3204170000 ألوان سطحية و محضرات أساسها من هذه األلوان

الواردة فى البنود الفرعية من غيرها بما فيها مخاليط مادتين أو أكثر من مواد التلوين 

 3204190000 322419إلى  322411

 3204900000 غيرها

من هذا الفصل أساسها ألوان مرسبة  3، محضرات مذكورة فى المالحظة(لك)أرزان مرسبة 

 3205000000 (لك)

وزنا أو أكثر من % 12أساسها ثانى أكسيد التيتانيوم محتوية على ( بيجمانت)ألوان سطحية 

 3206110000 ى أكسيد التيتانيومثان

 3206490000 مواد تلوين أخري و محضرات أخرى

 3207100000 محضرة و ألوان محضرة( معتمات ) و ألوان حاجبة للصوء ( بيجمانت ) ألوان سطحية 

 3212900000 ألوان سطحية أخرى

 3302100000 الغذائية أو المشروباتمخاليط مواد عطرية و مخاليط من األنواع المستعملة في الصناعات 

 3302900010 غيرها من مخاليط

 3402110000 (سالبة الشحنة ) عوامل عضوية ذات نشاط سطحي أنيونية 

 3402120000 (موجبة الشحنة ) عوامل عضوية ذات نشاط سطحي كاتيونية 

 3402130000 غير أنيونية

 3402190010 غيرها

 3505100000 النشاء المعدةديكسترين و غيره من أنواع 
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 3505200010 غراء مخصص للصناعات

 3506910000 أو المطاط 3913إلى  3921مواد الصقة أساسها البوليميراتالداخلة في البنود من 

 3808910010 مبيدات للحشرات مخصصة للصناعة

 3808920000 مبيدات فطريات

 3808930000 النباتمبيدات أعشاب، موقفات اإلنبات و منظمات نمو 

 3808940010 مطهرات مخصصة للصناعة

 3815190000 محضرات لبدء التفاعل على حامل

 3815900000 منظمات و مسرعات التفاعل

 3901100000 في أشكاله األولية 2،94بولي إيثيلين بوزن نوعي أقل من 

 3901200000 ، في أشكاله األولية2،94بولي إيثيلين بوزن نوعي يعادل

 3901900000 بوليميرات إثيلين أخرى فى شكالها األولي

 3902100000 بروبيلين فى شكله األولي

 3905210000 كوبوليميرات أسيتات الفينيل على أشكالها األولية

 3907300000 راتنجات إيبوكسيدية في أشكالها األولية

 3907500000 راتنجات ألكيدية في أشكالها األولية

 3907600000 تيرفثاالت فى أشكالها األولية بولي أثيلين

 3909100000 راتنجات يوريا، راتنجات ثيويوريا فى أشكالها األولية

 3909200000 راتنجات ميالمين فى أشكالها األولية

 3909300000 راتنجات أمينية أخرى في أشكالها األولية

 3909400000 راتنجات فينولية فى أشكالها األولية

 3910000000 \سيليكونات فى أشكالها األولية

 3911100000 راتنجات النفط و راتنجات كومارون ز راتنجات أندين و البوليتربينات

 3911900000 من هذا الفصل 3غيرها من المواد في شكلها األولي غير مذكورة فى المال حظة 

 3912390000 أثيرات السيليلوز األخرى فى شكلها األولي

 3923100020 ديق و علب  من مواد ابالستيكيةصنا

 3923300010 قوارير و زجاجات و دوارق و أصناف مماثلة من مواد ابالسيكية

 3923500000 سدادات و أغطية و كبسوالت و غيرها من أصناف اإلغالقىة من مواد ابالستيكية

 3926900010 عوامات لشباك الصيد

 3926900020 قوالب، لوحات ،  من البولييتيلين
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 4801000000 ورق صحف بشكل لفات أو صفائح

 4804190000 (كرافت الينر ) ورق و ورق مقوى 

 4804210000 ورق اكرافت غير مبيض ألكياس كبيرة السعة

 4819200010 علب، صناديق قابلة للطي، من ورق أو ورق غير مموج

 4901100000 منفصلةكتب و كتيبات و مطبوعات مماثلة، و إن كانت من أوراق 

 4901910000 قواميس و موسوعات و أجزاء متسلسلة منها

 4901990010 كتب و مطبوعات مدرسية أو علمية 

 4901990090 كتب و مطبوعات و منشورات أخرى

 4902100000 جرائد و مطبوعات دورية تطبع أربع مرات أو أكثر لالسبوع

 4902900000 كانت مصورة أو مشتملة على إعالناتصحف و مجالت و نشرات دورية مطبوعة و إن 

 4903000000 مجاميع صور أو كتب مصورة و مجاميع أو كتب للرسم أو للتلوين لألطفال

 6305390010 أكياس نعبئة و تغليف تركيبية أو اصطناعية مخصصة

 7309000020 خزانات و صهاريج مخصصة للصناعات

 7310290000 اخرى مخصصة للصناعة

 7310290010 خزانات و براميل و دنان و صناديق للغاز المضغوط

 7311000000 خزانات و صهاريج مخصصة للصناعات

 8309100000 سددادت و أغصية بما في ذالك األغطية التاجية و األغصية الملولبة

 8413810010 مضخات

 8433510000 آليات حصد أو دراس المحاصيل الزراعية

 8701100000 (موتوكيلتور) جرارات صغيرة 
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 اقليمية الضريبة – 1 قسم

تخضع للضريبة على القيمة المضافة العمليات . 902المادة 

سكن او المقّر الالخاضعة المنجزة في موريتانيا حّتى اذا كان 

االجتماعي للمدين الحقيقي موجودا  خارج الحدود الترابية 

 .لموريتانيا

منجزة في موريتانيا إذا سلعة تعتبر عملية تسليم . 902المادة 

 .في موريتانيا في تاريخ التسليم ةموجودالسلعة  تكان
موجودا في دولة  السلعة او نقل  منطلق االرسالإذا كان 

اخرى غير موريتانيا، يعتبر مكان التسليم  المنجز من قبل 

 تاّنه إذا كانغير . استيراد السلعةالموّرد موجودا في بلد 

موضوع اعداد او تركيب في موريتانيا من قبل السلعة 

األجنبي أو لحسابه ، يعتبر مكان التسليم موجودا في  المورد

 .المكان الذي حصل فيه اإلعداد او التركيب

تكون االشغال غير المنقولة خاضعة للضريبة  -.900المادة 

 .فيهاا ه في موريتانيا اذا تم انجاز علي القيمة المضافة 

تخضع الخدمة المسداة بموريتانيا اذا تّم ( 1  -.902المادة 

منجزة في بلد أخر الغير أّنه اذا كانت الخدمة . هافيإنجازها 

فانها تكون خاضعة مستعملة أو مستغلّة في موريتانيا 

 .للضريبة في مورتانيا

تعتبر الخدمة المنجزة في موريتانيا المستعملة في بلد اخر ( 2

 .عملية تصدير

 :غير أنّ 

مكان إخضاع الخدمات المسداة المتعلّقة بعقار هو مكان  (أ

 .تواجد العقار

مكان إخضاع الخدمات المسداة المتعلّقة مباشرة بأنشطة ( ب

هو  ية او ترفيهية او ماشابههاضعلمية ثقافية فنيية ريا تربوية

 .مكان اإلنجاز المادي لهذه االنشطة او التظاهرات

ل ا كانت وجهة او وسيلة النقل او مقّر شركة النقمهم( 3

تذاكر النقل من قبل وكاالت  العائدة من بيع تعتبر العموالت 

 االسفار المسجلة بموريتانيا مقبوضة في موريتانيا 

 

من موريتانيا في  مقيم اللخاضع امكن تإذا لم ي:  991المادة 

 هخدماتاو  بضاعته المسلمة مكان اخضاع ان   تقديم مايثبت

في  يعتبر االخضاعفان مكان  خارج موريتانيا،  يقع المسداة 

 . موريتانيا

يتعّين على المدين بالضريبة على القيمة :  990المادة 

موريتانيا ان  في امقرّ ال يمتلك أو  مقيمغير المضافة اذا كان 

يفوض لدى مصالح الضرائب المختصة ممثال مقيما 

الجراءات المحمولة على كاهل بموريتانيا  يلتزم بالقيام با

 .بدال منهالمدين ودفع الضريبة 

دفع عند االقتضاء ووفي خالف ذلك يتّم دفع الضريبة 

 غير لحساب الشخص الزبونمن قبل  المترتبة  لعقوباتا

 .مقيم بموريتانياال

 قاعدة الضريبة  9 الجزء

 :تتكّون قاعدة الضريبة. 999المادة 

 الجمركيبالنسبة للواردات من القيمة المحّددة بالتشريع  - 0

بما في ذلك الضرائب او اإلقتطاعات اي كانت طبيعتها 

بإستثناء الضريبة على  الجمركيوالمستخلصة في الحاجز ا

 .القيمة المضافة نفسها

 السلع ووالخدمات من كل المبالغ والقيم  للمبيعاتبالنسبة  - 9

البائع او  قبل التي سيتم قبضها من و الخدمات المقبوضة او

 .المباعة او الخدمة السلعمسدي الخدمة في مقابل تسليم 

العقارية من مبلغ الصفقة او  لألشغالبالنسبة  -3          

 المذكرات او الفواتير

من سعر كلفة من االصول بالنسبة للتسليمات للنفس  -1

 .االصل

 :تتضّمن قاعدة الضريبة   -993المادة 

اي كانت  الحقوق واالقتطاعات و الرسوم الضرائب و (0

 .طبيعتها بإستثناء الضريبة على القيمة المضافة نفسها

والخدمات  السلعالتابعة المتعلّقة بتسليمات  المصاريف (9

والنقل  التغليفّ ومصاريف  دالعموالت و الفوائكالمسداة 

بصفة  تّمت فوترتها  ولوحّتى  الزبناءوالتامين المطلوبة من 

 .منفصلة

المنح والتخلّي عن الديون التي تمّثل مقابال لعملية خاضعة ( 3

او التي تمّثل تكملة مباشرة لسعر العملية او مخصصة إجماال 

 .المؤسسة ايرادات تشغيل لتعويض النقص في  

 :يستثنى من قاعدة الضريبة: 991المادة 

الخصومات النقدية والتجارية  والحسومات    (1

والتخفيضات االخرى للسعر الممنوحة مباشرة 

 للزبناء

غير ان  هذه التخفيضات ال يمكن ان تنقص من قاعدة 

لبائع إذا كانت تمّثل مقابال لخدمة مسداة بالنسبة ل الضريبة 

 المشتري وفقا  من قبل المدين  للدائن او اّنها ال تفيد فعليا 

 .الحقيقيلمبلغها 

لوسطاء الذين المبالغ التي تّم ارجاعها ل (2

يراجعون االشخاص الذين كلفوهم 

بالمصاريف التي تحملوها عوضا عنهم 

والذين يثبتون لدى االدارة العامة للضرائب 

 المبلغ  المحّددكذلك طبيعة هذه المصاريف و

 .لها

القابلة  التعبئةوسائل  استالم عوضالمبالغ المقبوضة ( 3

لة على بصفة منفص لالسترجاع شريطة ان تتم فوترتها 

فوترة الضريبة على وان التؤدي  هذه  المبالغ الي الفواتير 

القيمة المضافة غير اّنه يتّم  ادماج هذه المبالغ ضمن قاعدة 

خالل  التعبئة احتساب الضريبة اذا لم يتم ارجاع وسائل 

 .هذا النوع من االنشطةاآلجال المتعارف عليها في 

 .اضرار ضاتالتي لها فعليا صبغة تعوي المداخيل( 4

تخضع للضريبة على القيمة المضافة على :  991المادة 

 :اساس الهامش 

انشطة بيع البطاقات الهاتفية و االشتراكات السمعية ° 1

 الموردالبصرية شريطة ان يكون سعر البيع مفروضا من 

 خدمات وكاالت االسفار°  2

 وسطاء الالمستعملة المنجزة من قبل  السلع مبيعات3

غير  ن اشخاص لدمن  المقتناة  الخاصين بهذه السلع

 .للضريبة خاضعين
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 . انشطة مقاولي اليد العاملة° 4

 الضريبة قاعدة  تقريبيتّم  الضريبة حتساب ال:   992المادة 

 .ق االدنىاأو ةعشرالالى 

 االداء ووجوب المنشئ للضريبةحدث ال  -3 الجزء

 الحدث المنشئ -0القسم 

لضريبة على القيمة لتكون الحدث المنشئ ي:  992 المادة

 : المضافة

تجاوز الحاجز  عندبالنسبة للواردات  (1

 .الجمركي

 المعلقة لدفعفيما يتعلق بالسلع الموضوعة تحت احد االنظمة 

يتكّون   الجمركي وكذلك تحت نظام المستودع  الضريبة

  .لالستهالكهذه السلع  الحدث المنشئ عند وضع 

يقصد بالتسليم مّد : التسليم  عند للمبيعاتبالنسبة (  2

 .موضوع العقدبالسلع المشتري 
التي يتّم في اطارها اعداد اقساط او  السلعبالنسبة لتسليمات 

بانتهاء فان الحدث المنشئ للضريبة يتم  دفوعات متتالية

الفترات التي ترتبط بها االقساط او الدفوعات بإستثناء تلك 

 .ايجار ينتهي بالتملكاو  ألجلع بيع موضوبسلع التي تتعلّق 

النفسهم فان  المطالبين بالضريبة من المسلمة للسلع بالنسبة(3

 وضع اّول او االّول االستعمال عند الحدث المنشئ يتم

 .للخدمة

 .انجاز االشغال عندالعقارية  لألشغالبالنسبة ( 4

اقساط بمناسبة االشغال او دفوعات متتالية  احتساباذا تّم 

يعتبر الحدث المنشئ واقعا عند نهاية الفترات التي ترتبط بها 

 .االقساط او الدفوعات

انجاز  عند اكتمالبالنسبة للخدمات و الخدمات للنفس  (4

 .الخدمات

 األداء وجوب – 9القسم 

واجبة  الضريبة على القيمة المضافة تكون :  990المادة 

 :االداء

بالنسبة للواردات ، عند الوضع لالستهالك على التراب ( 1

 الموريتاني

 .و التسليمات ،عند انجاز الحدث المنشئ للمبيعاتبالنسبة ( 2

بالنسبة للتسليمات للنفس،  عند اّول استعمال للشيء او ( 3

 .لخدمةل

 بالنسبة لالشغال العقارية، عند انجاز االشغال او عند دفع( 4

 .اذا حصل قبل ذلك ثمن االشغالتسبيقات او 

 .قاتياو التسب قبض الثمن بالنسبة السداء الخدمات عند ( 5

 عندالضريبة  تحقخصم اوراق تجارية تس  حالة في( 6

 .االوراقاستحقاق  تاريخ 

الضريبة على القيمة  حقبالنسبة للصفقات العمومية تست( 7

ة بما في ذلك المضافة في تاريخ الدفع من قبل الخزين

 .قات بعنوان بداية االشغال واالقساطيالتسب

يمكن لالشخاص الخاضعين للضريبة و  ( 1. 992المادة 

الذين ينجزون عمليات يكون فيها وجوب الضريبة عند السداد 

ان يقومو ا بدفع الضريبة اختياريا عند  عملية القيد المحاسبي  

  .للضرائب  للعملية وذلك بترخيص حصري من المدير العام

يترتب وجوب دفع الضريبة  فور تسجيلها في الجانب  ( 2

 .المدين من حساب الزبون

 

ويصبح الترخيص ساري المفعول ابتداءا  من اول يوم ( 3

 من الشهر الذي يلي شهر صدور الترخيص 

االّ في نهاية السنة الثالثة  واليمكن التراجع عن هذا الخيار 

يها ممارسة الخيار وذلك بعد اعالم التي تلي السنة التي تّم ف

 .تفصيليةاالدارة بمقتضى رسالة 

 .يشمل الخيار كّل العمليات المنجزة من قبل المؤسسة( 4

يتعّين على المؤسسة التنصيص ضمن الفواتير على ( 5

مرجع الترخيص بفوترة الضريبة على القيمة المضافة على 

 .القيد المحاسبياساس 

 النسب -1 الجزء

تتمّثل نسب الضريبة على القيمة المضافة فيما : 931المادة 

 :يلي 

 % 17 :النسبة العادية( 1

 :النسبة المرتفعة( 2

                                           بالنسبة للمنتجات البترولية % 22

 بالنسبة للهاتف 11%

والخدمات المنجزة من قبل  السلعتصدير : بنسبة صفر ( 3

 .الخاضع

 نظام الطرح - 1الجزء 

 المبادئ- 0القسم                         

تطرح الضريبة على القيمة المضافة التي (  1. 930المادة 

عناصر سعر عملية خاضعة من الضريبة على القيمة  طالت

المضافة المطبقة على هذه العملية مع مراعاة االستثناءات 

 .الجزءالمنصوص عليها بهذا 

تصدير المنتجات الخاضعة محلّيا حّق تمنح عمليات ( 2

الطرح حسب نفس شروط العمليات الخاضعة للضريبة على 

 .القيمة المضافة

 :939المادة 

يرّخص للخاضعين في طرح الضريبة على القيمة ( 1

مبلغ  االستيراد منشراء او الالمضافة التي دفعوها عند 

اذا على عملياتهم حقة الضريبة على القيمة المضافة المست

 :تعلق ذلك الشراء او االستيراد ب 

المواد االولية والمواد المماثلة الداخلة ضمن تركيبة ( أ

المنتجات الخاضعة او التي لم تدخل ضمن المنتج النهائي و 

تلفت وفقدت خصوصياتها الممّيزة خالل عملية صنع واحدة 

 .للمنتجات المذكورة

اطار عملية  االمالك المخصصة العادة بيعها في( ب       

 .خاضعة

 .خدمات داخلة في سعر كلفة عمليات تمنح حّق الطرح( ت
امالك منقولة او عقارية او خدمات مقتناة لحاجيات ( ث

 .ومصاريف عامة ثابتة صولوالمتعلقة بأ االستغالل

يرّخص أيضا للخاضعين في طرح الضريبة على القيمة ( 2

المشار إليها المضافة المتعلقة بالتسليمات للنفس لألمالك 

 أعاله ( ث)و( ب)و ( أ)بالفقرات 
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في حالة اإلخضاع للضريبة على القيمة المضافة تطبيقا ( 3

يمكن للخاضعين الجدد طرح  900من المادة  3ألحكام الفقرة 

كلفة السلع  طالتالضريبة على القيمة المضافة التي 

والمخّصصة إلنجاز العمليات الخاضعة  الموجودة بالمخزون

 .للضريبة على القيمة المضافة الخضوع  ء من تاريخابتدا

 اإلستثناء من حق الّطرح  - 9القسم 

 : طالتال تطرح الضريبة التي :  933المادة 

األمالك والخدمات المستعملة من قبل الغير  (1

المؤسسة مثل السكن واإليواء  عمالوالمسّيرين و

ومصاريف االستقبال والمطعم والعروض وكل 

 . القة مباشرة بالتنقل أو اإلقامةمصاريف لها ع

مالبس العمل او الحماية و  يشملغير ان هذا اإلستثناء ال 

لحاجيات الجماعية ا لتلبيةالمحالت و المعدات المخصصة 

في مكان العمل و كذلك السكن المجاني في اماكن  للعمال

العمل للموظفين األجراء المكلفين خاصة بمراقبة او حراسة 

 .هذه األماكن

مجانا او الخدمات  عنهااألمالك التي يتم التنازل  (2

عن سعر  معتبرةقل بصفة يمجانا او بسعر  المنجزة

او تشجيع او او راتب  عمولة ب والمتعلقالتكلفة 

او هدية اي كانت صفة   مكافئةتخفيض او 

 شياءغير ان هذا اإلستثناء ال يشمل األ.المستفيد

سبعمائة والتي يقل سعرها الفردي عن    اإلشهارية

 .أوقية خالية من الضرائب( 622)و خمسون 

إقتناءات األمالك والخدمات بين المهنيين المدفوعة  (3

 .أوقية( 222.222) نقدا بمبلغ يزيد عن مائتي ألف  

أو الخدمات التي ال تتضّمن / إقتناءات األمالك  و (4

التعريف  أو الوثيقة التي تقوم مقامها رقمتها فاتور

 .وردالضريبي للم

 و مهما كانت طبيعتها العربات أو المركبات   (2

لنقل األشخاص أو لالستعماالت  المعدةأو  المصممة

المزدوجة والتي تمّثل أصوال ثابتة أو في خالف ذلك 

.  إذا لم تكن مخّصصة إلعادة بيعها على حالتها
وكذلك الشأن بالنسبة للعناصر المكّونة لها  وقطع 

 .المركباتهذه العربات و ملحقاتار والغي

 :غيراّن هذا االستثناء ال يشمل

العربات السيارة التي تحتوي عالوة على مقعد السائق أكثر ( أ

من ثمانية مقاعد جلوسا والمستعملة من قبل المؤسسات للنقل 

 .للعمالالحصري 

المقتناة من قبل مؤسسات النقل  العربات أو المركبات ( ب

افرين و المخّصصة حصرا النجاز عمليات العمومي للمس

 .النقل المذكورة

العربات الخاصة المقتناة من قبل مؤسسات إيجار ( ت

 .السيارات

العقارات من غير البناءات أو المحالت ذات اإلستعمال ( 7

 .الصناعي أو التجاري أو الصناعي التقليدي أو المهني

و أثاث األثاث من غير الذي له صبغة معدات تجارية أ( 6

 .تباالمك

 .خاضعة محلّياالعمليات تصدير المنتجات غير ( 1

كانت طبيعتها المتعلّقة بأمالك أو منتجات أو  ايا الخدمات( 9

 .سلع مستثناة من حق الطرح

 1رة قسعر اقتناء المنتجات البترولية كما تّم تعريفها بالف( 12

 .901من المادة 

التعتبر قابلة للطرح الضريبة علي القيمة  :-931المادة 

المضافة التي طالت عمليات اقتناء السلع و الخدمات المكونة 

بصفة مباشرة لمبيعات االشخاص الخاضعين للضريبة علي 

 .991ألحكام المادة  القيمة المضافة علي الهامش وفقا

السياحية خاّصة  الرحالتال يمكن لوكاالت األسفار ومنظمي 

طرح الضريبة المتعلّقة بالسعر المدفوع لمقاولي النقل 

مؤسسات العروض والخاضعين  ووأصحاب النزل والمطاعم 

اآلخرين الذي ينجزون ماديا الخدمات المستعملة من قبل 

 .الزبناء

 تحديد حّق الطرح - 3القسم 

يرّخص للخاضعين الذين ال ينجزون بصفة : 931المادة 

مليات تمنح حق الطرح في طرح الضريبة على حصرية ع

والخدمات التي تّم اقتناؤها  السلع طالتالقيمة المضافة التي 

 :في الحدود التاليةالنفسهم من قبلهم أو التي يسلمونها 

أو الخدمات حصرا في إنجاز  السلعإذا ساهمت هذه ( أ

 .طالتهاعمليات تمنح حّق الطرح، تطرح الضريبة التي 

همت حصرا في انجاز عمليات ال تمنح حق إذا سا( ب

 .طالتهاالطرح، ال تطرح الضريبة التي 

إذا كان استعمالها يؤدي في نفس الوقت إلى انجاز ( ت

، يطرح  همنحيعمليات بعضها يمنح حق الطرح واآلخر ال 

 .طالتهاجزء من الضريبة التي 

 .932المادة 

بقة يساوي من المادة السا تطة نقالجزء المشار إليه بال( 1

 :بين حاصل النسبةمبلغ الضريبة مضروبا في 

السنوي المتعلّق بالعمليات  ألعمالافي البسط رقم ( أ

الصادرات بعنوان العمليات الخاضعة في النظام و الخاضعة 

 .التي تمنح حق الطرح المعفية المبيعاتالداخلي و

المنجز من قبل  االجماليالسنوي  ألعمالافي المقام رقم ( ب

 .المؤسسة

تقرب نسبة مائوية يسمي هذا الحاصل  نسبة الطرح و يمثل 

 .للوحدة األعلى

الطرح متضّمنة  نسبةتعتبر المبالغ الواردة بعنصري ( 2

والضرائب بإستثناء الضريبة على الرسوم للمصاريف و

 .القيمة المضافة نفسها

 الطرح نسبةتستثنى سواء من البسط أو المقام لتحديد ( 3

 :ةالمذكور

 .عناصر األصول الثابتةالتنازل عن  ( أ

 منح التجهيز( ب

 المتحصل عليهاالتعويضات غير الخاضعة وخاّصة منها ( ت

 .مقابل إصالح أضرار ناجمة عن حوادث

 .مداخيل القيم المنقولة( ث

رض دفعها له أو غالمبالغ المقبوضة لحساب الغير ب( ج

يعها كليا ألشخاص آخرين في من الغير لغاية توز المقبوضة

 .تفويضإطار 
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 العاملة في المؤسسات  لعمالاالكراميات المدفوعة ( ح

 .والمطاعم الفندقة يقطاع

 .مبلغ التسليمات للنفس( خ

 االمنصوص عليه نسبة الطرحيتّم تحديد ( 1.  932المادة 

خالل  االيرادات المحققةباإلعتماد على مؤقتا بالمادة السابقة 

منصرمة وبالنسبة للخاضعين الجدد باالعتماد على السنة ال

 .المتوقّعة خالل السنة الجارية الدخولو االيرادات

 ابريل 12في تاريخ أقصاه  نسبة الطرح النهائيةيتّم تحديد ( 2

الطروحات المجراة  سويةتّم تبعا لذلك توت. من السنة الموالية

الواجبات دفع عدم احترام هذه علي  يترتب و.في نفس األجل 

 .أوقية( 1.222)غرامة ألف 

اذا كان الفرق بين نسبة  الثابتة لالصول بالنسبة -930المادة 

النهائية المعمول بها الجراء الطرح االولي و نسبة  الطرح

بكل سنة من السنوات االربع الموالية  المتعلقة النهائيالطرح 

وق عشرة لسنة االقتناء او االستعمال االول لالصل الثابت يف

 القيام او المتبقيجزء الضريبة  دفع يتوجب فانهنقاط  

 .االزمة التكميلية بالطروحات

هذا الجزء خمس الفارق بين مبلغ الضريبة التي  يساوي

طالت االصل و القابل للطرح وفقا لنسبة الطرح لسنة االقتناء 

 وفقا للطرح القابل الضريبة هذه مبلغ و االولي االستخدام او

 .المعتبرة للسنة المعتمدة الطرح لنسبة

أحد األصول الثابتة  عنالتنازل  في حالة (1 -932المادة 

قبل بداية السنة الرابعة التي تلي سنة االقتناء أو السنة األولى 

مبلغ   جزء من لالستعمال، يجب على الخاضع  القيام بدفع

معّدال عند اصال  الضريبة على القيمة المضافة المطروحة 

 932االقتضاء بالتنقيحات المنصوص عليها بالمادتين 

 .930و

هذا الجزء يساوي مبلغ الضريبة المطروح فعليا منقوصا 

بالخمس عن كل سنة مدنية أو جزء من السنة المدنية 

الثابتة  لألصولالمنقضية منذ تاريخ االقتناء أو أّول استعمال 

 .  المعنية

 :الحاالت التاليةتطّبق نفس األحكام في ( 2

 ،االصولتلف (  أ

 توقف النشاط،( ب

 فقدان صفة خاضع للضريبة على القيمة المضافة،( ت

 لنشاط أو استعمال ال يمنح حق الطرح، االصولتوجيه ( ث

السنة التي  ، تعتبر سنة كاملةالقسملتطبيق هذا   -911المادة 

توقف بداية أو  عن االصل اوتّم خاللها االقتناء أو التنازل 

  .النشاط أو فقدان صفة خاضع للضريبة على القيمة المضافة

 طرق تطبيق حق الطرح - 1  القسم

من الضريبة  بخصمهايتّم طرح الضريبة  -910المادة  

من قبل المؤسسة  بعنوان الشهر الذي ينشأ خالله  حقةالمست

 .حق الطرح

 بريلا 12في حالة اإلغفال ، يجب القيام بالطرح قبل أجل  

 .ن السنة المواليةم

حق   فان السلع والخدمات ورديلم بالنسبة   -919المادة 

بالنسبة  طرح الضريبة ينشأ عندما تكون الضريبة مستحقة 

 .لهم

 .بالنسبة للواردات، ينشأ حق الطرح عند الوضع لالستهالك

 :لكي تكون الضريبة  قابلة  للطرح يجب( 1 -913المادة 

أن تكون مضّمنة  اذا تعلق األمر بالواردات، ( أ

بتصريح الوضع لالستهالك أو أي وثيقة مماثلة مسلّمة من 

 أن تكون قد تم دفعها،مصالح الجمارك و

أو خدمات ، يجب أن  بمشترياتاذا تعلق األمر  ( ب

البيع او  فاتورة فيتكون منصوص عليها بصفة منفصلة 

وفق القواعد  المعد باالستيرادأو التصريح  اسداء الخدمة

 .هاالمعمول ب
التصريح في  ان تتضمن اذا تعلق األمر بالتسليم للنفس،  (ت

  .هذه التسليماتنفس على  حقةالشهري بالضريبة  المست

يجب على كل مدين بالضريبة  يتولى فوترة الضريبة ( 2

 للضريبةخضوع  يقدم لزبونه افادةعلى القيمة المضافة أن 

. للضريبةخاضعا األخير هذا  على القيمة المضافة إذا كان 

على  الضريبةطرح  للزبون، ال يمكن  هذه االفادةوفي غياب 

 .التي تحملهاالقيمة المضافة 

من الوزير المكلّف بالمالية طرق تطبيق هذه  مقرريحدد 

المادة وكذلك المؤسسات العمومية ومنشآت الدولة المعفية من 

 . هذا الواجب

 مآل فوائض الضريبة  - 1 القسم

كان المبلغ القابل للطرح يفوق الضريبة  إذا  -911المادة 

 رصيدا بعنوان تصريح معّين، فإّن الفارق يمّثل حقةالمست

بعنوان التصريح أو  حقةالضريبة المستب الحاقهيمكن 

 .التصاريح الالّحقة

رصيدا قابال الدفوعات الذي لم يتّم استعماله  ئضيمّثل فا

يخصم من الضريبة على القيمة المضافة بعنوان  للترحيل

 .اآلجال أو السنوات الالحقة

لفائض للرصيد اال يرّخص في أي إرجاع ( 1-911المادة 

من  ذلك المطالب بهلضريبة على القيمة المضافة بإستثناء ل

 :قبل

 المصدرين( أ

 يخصم. بالضريبة الذين يفقدون صفة خاضع المكلفون( ب

ريبة القابل للطرح على مستوى هؤالء لضلفائض ال الرصيد

ضرائب الأّوال من المبالغ المطالبين بها بعنوان  المكلفين

 الرصيد إرجاع كامل ان يتم يمكن و.خرىاأل الرسومو

 .الذي لم يمكن خصمهالمتبقي فائض ال

يمكن أن يشمل اإلرجاع أنشطة أخرى من غير ( 2

 .من الوزير المكلّف بالمالية مقررالصادرات بمقتضى 

 

يمكن إرجاع فائض الضريبة على القيمة : 912المادة 

 :المضافة شريطة 

 .موّجه إلى المدير العام مكتوببطلب   الخاضع ان يتقدم( 1

الفائض موضوع الطلب يساوي  الرصيدمبلغ ان يكون  ( 2

 .أوقية( 122.222)أو يفوق مائة ألف 

أن تسّجل التصاريح الثالثة األخيرة للضريبة على القيمة ( 3

 .فائضارصيدا  المضافة 

 .أن ال تكون المؤسسات موضوع مراقبة ظرفية أو عامة( 4

 :912المادة 
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الفائض القابل  الرصيد على العامة للضرائبتصادق اإلدارة  

يتم اإلرجاع خالل اجل ال  .أشهر (3) لإلرجاع في اجل ثالثة

من قرار المدير العام  ابتداءثالثة اشهر   3ان يتجاوز يمكن 

 .للضرائب

 :910المادة 

ضريبة على من ال وهمي فائضرصيد  كل طلب إرجاع  

الجزائية  المتابعاتالقيمة المضافة يترّتب عنه عالوة على 

من % 122تساوي   غرامةالضريبي تطبيق للتهرب 

 .وجه حقالضريبة على القيمة المضافة المطلوبة بغير 

يكون المدين  بالضريبة  وهمي فائضرصيد إذا تّم إرجاع 

   مع زيادةمطالبا بإرجاع مبلغ الضريبة المسترجع بغير حق 

 .كغرامة  222%

 التحصيل – الخاصة بالتصريح الواجبات  – 2 الجزء

 الخاصة بالتصريحالواجبات  -  0 القسم

يجب على كل مدين بالضريبة على القيمة ( 0 -912المادة 

لدفوعاته لدى  سانداالمضافة أن يودع  شهريا تصريحا 

 .ة لذلكالمعدّ  للشكليةمطابقا . الضرائب، محاسب

 االجمالي يجب أن ينص هذا التصريح خاّصة على المبلغ ( 2

، تفاصيل العمليات الخاضعة ومبلغ الضريبة المحققةللعمليات 

 .حقةالضريبة المست بلغمالقابلة للطرح و 

يجب ان يرفق التصريح بقائمة تبّين تفاصيل الطروحات  ( 3

 :المنجزة ،  تظهر 

 :على عين المكان و إسداء الخدمات للمشترياتبالنسبة ( أ

 اإلسم أو اإلسم اإلجتماعي ورقم التعريف الضريبي   1°

 ومبلغ الفاتورة، تفاصيل° 2

  التي تّم طرحها و لزبونامن قبل المدفوعة مبلغ الضريبة ° 3

 :بالنسبة للواردات، باإلضافة إلى التنصيصات السابقة( ب

رقم التصريح بالوضع لالستهالك أو الخروج من ° 1

  المستودع
 من قبل مصالح الجمارك، ةالمسلّم المخالصة تفاصيل  2°

في مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه ° 3

 .هذه المخالصة

و تقديم  قائمة ا عدم تقديم  القائمة المذكورة علييترتب 

مغلوطة أو متضّمنة لتنصيصات غير صحيحة، إعادة دمج 

 . الطروحات المجراة 

يجب أن يودع التصريح المتعلق بشهر معين  (1 911المادة 

عدم  حالةفي  و. من الشهر الموالي 12في أجل أقصاه يوم 

يم تصريح يحمل عبارة  تحقيق أية عملية خالل الشهر، يتّم تقد

 . "ال شيء"

 المستفيدة من  اعفاءاتغير انه يجب على المؤسسات ( 2

، طبقا تودعأن   ،901غير تلك المنصوص عليها بالمادة 

لشروط القانون العام، التصاريح المتعلّقة بالضريبة على 

 .موضع االعفاء القيمة المضافة 

هذا  بناءاالضريبة على القيمة المضافة  تتم تصفية( 3

 .واجب التنفيذ يعادل سند دفعالتصريح الذي 

ال يمكن للمدينين بالضريبة اإلعتماد على  صفة دائن ( 4

واجباتهم الضريبية أو تأجيل دفع للتملص من للخزينة العامة 

 .الضريبة

 

من  L.133أحكام هذه المادة مضمنة بالمادة إّن  -910المادة 

 .كتاب اإلجراءات الضريبية

المخالفات المتعلّقة ومتابعة ومعاقبة  تّم معاينة ت  -919 المادة

 .  الجمركية  وفقا للمسطرة  وّردةستبالبضائع الم

 التحصيل -9القسم 

الضريبة على القيمة المضافة على  يقع عبئ -913المادة 

من قبل  تدفعو. المستهلكين للمنتجات أو المستعملين للخدمات

 .للضريبة األشخاص الذين ينجزون العمليات الخاضعة

تلقائيا دون إعالم  حقةيتّم دفع الضريبة المست -911المادة 

يتّم الدفع المرافق و. 912مسبق، في األجل المحّدد بالمادة 

الضرائب، نقدا أو بشيك  محصلللتصريح المودع لدى 

 . مصادق عليه  مصرفي

التصريح بالضريبة ودفعها قبل  ، يجبللمستوردينبالنسبة 

 .البضائع أو المنتجات  اخراج

حقة يمكن للضريبة على القيمة المضافة المست -911المادة 

أو اإلقليمية لحساب الدولة أو المجموعات  علي عمليات

المنشآت العمومية أن تكون معنية باالقتطاع من المنبع حسب 

 . بالطرق التنظيميةالشروط المحددة 

 النظام الخاص – 2 الجزء

 التفاقيات الموقعة للمؤسسات بالنسبة ( 1 -912المادة 

 ضريبي نظام من بموجبها تستفيد والتي الدولة مع خاصة

 تواصل فانها االعمال رقم علي بالضرائب يتعلق فيما خاص

 نهاية حتي لشروطها وفقا الضرائب تلك دفع مؤقت بشكل

 االستقرار ببند عمال وذلك الموقعة باالتفاقيات العمل

 الحاالت هذه في المطبق الضريبي

غير انه يرخص لهذه المؤسسات طلب إختيار اإلخضاع  (9

للضريبة على القيمة المضافة حسب شروط القانون العام 

 بخصوصوالتخلي على النظام الخاّص الذي أسند لهم 

 .االعمالالضرائب على رقم 

تاكيد مع  رسالة مضمونة الوصولبيطّبق اختيار اإلخضاع 

 .موجهة إلى المدير العام للضرائب االستالم

وتدخل حيز التنفيذ من أول يوم من الشهر الذي يلي تاريخ 

و ال يمكن الرجوع في هذا  .المذكور أعاله تاكيد االستالم

وفي غياب تطبيق اإلختيار المنصوص عليه أعاله، . اإلختيار

حّق طرح  منتستفيد ال يمكن للمؤسسات التي لها اتفاقية أن 

 االعمالالضريبة على القيمة المضافة أو الضرائب على رقم 

 .تهميارتشم طالتالتي 

 غير المباشرة األخرى الضرائب -9العنوان 

إّن القواعد المتعلّقة بالضريبة على القيمة  -912المادة 

المضافة التي ال تتعارض مع هذا العنوان تطّبق على 

 .ي ما يليالضرائب األخرى المشار اليها ف

 االستهالك رسم :0الجزء 

 حقل الضريبة  -0 قسم
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يخضع للضريبة على االستهالك إنتاج  – 910المادة 

 :المنتجات التالية استيرادو

 ؛المنتجات البترولية -1

 ؛الكحول -2

 ،؛التبغ -3

 ،؛المياه المعدنية -4

 ر؛السك -2

 ؛الحليب نتجاتم -7

 ؛العجين الغذائي -6

   ؛حديد البناء - 1

 ؛اإلسمنت -9

 ؛البالستيكية التعبئةوسائل  -12

     .الشحن بطاقات  -11 

 : للضريبة وتخضع خاّصة -912المادة 

 الواردات المنجزة من قبل التعاونيات ومجامع الشراء،° 1

والمنتجين  مصنعيناالقتطاعات المنجزة من قبل ال° 2

 لحاجياتهم الخاصة

عائلي من قبل اي  لالستهالك الشخصي أو ال  التخصيص3°

شخص اذا كان التخصيص متعلقا بدخول  مباشر للبضائع 

 .من الخارج المستوردة

 :يتكّون الحدث المنشئ للضريبة على االستهالك -921المادة 

، من الوضع لالستهالك في المستوردةبالنسبة للمنتجات ° 1

 ،الجمركي وفقا للمعنىموريتانيا، 

أو المستخرجة في موريتانيا، بالنسبة للمنتجات المصنوعة ° 2

 .من اول تسليم بمقابل أو بصفة مجانية أو من االقتطاع

 اإلعفاءات - 9القسم 

 :تعفى من الضريبة -920المادة 

 ؛المنتجات البترولية (1
 ؛الزيوت الخام ( أ

 وقود وقود طائرات،)المحروقات الموجهة للطيران  ( ب

 ؛(ةالنفاث المحركات

لمراكب  و البحارعالي أ المنتجات المسلّمة لبواخر ( ج

 .البحري وللطائرات التجارية الصيد
 

 :الكحول  (2

، باستثناء كحول يةكحول مواد األدوية المحتوية على ( أ

 ؛النعناع
مشروبات كحولية منتجة من الكحول الذي خضع  ( ب

 .ا؛للضريبة في موريتاني

 ؛الرسال خارج موريتانياإلعادة امشروبات كحولية معدة ( ت
لمختبرات الدراسات والبحوث موجه ال النقيالكحول ( ث

 ؛لمؤسسات البحث العلمي والتعليم

 .كون الزمة لإلنتاج المحليتالمدخالت، شريطة أن (  ج

 النسب –قاعدة الضريبة   - 3القسم 

 :تتكون قاعدة إخضاع الضريبة من( 1  -929المادة 

الرسوم ، القيمة الجمركية مع احتساب االستيرادعند  ( أ

 الدخول،عند  حقةالمستوالحقوق 

بالنسبة للمنتجات المصنوعة محليا، سعر البيع عند  ( ب

 الخروج من المصنع،
 التي هي موضوع التنازل أو اإلقتطاعات السلعسعر كلفة ( ج

البيع دون مقابل أو بسعر أقل من سعر الكلفة  حالةفي 

 المنجزة من قبل المنتجين ألنفسهم،   واإلقتطاعات

ضافة والضريبة على تستثنى الضريبة على القيمة الم( 9

 .االستهالك من قاعدة اإلخضاع

 :تكون تعريفة الضريبة كما يلي  -.923المادة 

 :المنتجات البترولية (1
 ل/أوقية 2.6: بنزين السيارات العادي -

 ل/أوقية  5.8  :محروقات من نوع رفيع -

 ل/أوقية  3.76   : غازوال -

 ل/أوقية  3.42  : الزيت الثقيل -

 ل/أوقية   3.086: بترول التشعيل -

 ل/أوقية  2.42   : وفيول ثقيل  فيول خفيف -

 كلغ/ أوقية  3.42 :والتنظيف زيوت التشحيم -

 كلغ/ أوقية  3.104: سالة مال  الغازية المحروقات -

 :الكحول (2
  % 192 :الجعة  ( أ

 % 229 :عادية ال خمورال ( ب

 %229: من نوع الشمبانيا  الفوارةالخمور( ت

: ، الجين ، مشروبات روحية   الروم،  الوسكي والفودكا( ث

294% 

 .%76: التبغ( 3

 .%12  :مستوردةالالمياه معدنية ( 4

 .%6.2: سكر( 2

 :منتجات مشتقّة من الحليب( 7

 %12:  24.21 من التعريفة UHT حليب  -

 %72: 24.23.12.22.22رت من التعريفة وياغ -

غيرها من منتجات الحليب حتى وإن كانت مضاف إليها  -

 %72: 24.23.92.22.22المنكهات من التعريفة  والسكر

 .%32(: 19.22التعريفة ) المستوردةالمعجنات الغذائية ( 6

القضبان )  62.14.22.22.12من التعريفات  حديد البناء( 8

القضبان ) 62.14.22.22.92و  (الحديدية لإلسمنت المسلح

 .طن/ أوقية 1.222: (الحديدية األخرى

 

 322:  05.03.02و. 05.03.12 التعريفة من إسمنت( 0

 .طن/أوقية

 .%32: البالستيكية وسائل التعبئة(  12

من  %12:  49.11.99.92من التعريفة  الشحنبطاقات ( 11

 .القيمة الجمركية

 التحصيل -التصريح واجبات  - 9 القسم

 :تدفع الضريبة  -921المادة 
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 المستوردمن الخارج، من قبل  المستوردةبالنسبة للبضائع ° 0

 في موريتانيا،  فعلي  متلقيأو أّول 

البضائع المصنوعة أو المستخرجة في موريتانيا، من قبل ° 9

 المنتج او المصّنع ،

بالنسبة للبضائع المنتجة أو المصنوعة في  -921المادة 

بالضرائب على االستهالك قبل يوم  نموريتانيا، يوّجه المدينو

ائب تصريحا يبّين من كل شهر للمدير العام للضر 12

 .المنصرمالكّمّيات التي تّم بيعها أو اقتطاعها خالل الشهر 

في اجل يتولى المدينون بالضرائب حسابها و  دفعها للخزينة 

من كل شهر، بالنسبة للعمليات الخاضعة المنجزة  12 اقصاه

 .المنصرمخالل الشهر 

 المطبقعلى االستهالك  الرسميتّم استخالص  -922المادة 

من قبل مصالح  االستيرادعند المستوردة ى البضائع عل

الستخالص الرسوم الجمارك طبقا للشروط المعمول 

 .الجمركية والحقوق 

 اللّحومعلى تداول رسم ال - 9 الجزء 

 حقل الضريبة - 0القسم 

اللّحوم، اللّحوم  تداولتخضع للرسم على  -922المادة 

 :المتأّتية من ذبح الحيونات التالية، بغرض بيعها

الثيران، األبقار، العجول ، الدروع والثيران ، : األبقار -

 .االراخي

 الكباش واألغنام والنعاج والخرفان ؛: الماشية -

 ؛التيوس  والماعز: الماعز -

 .الجمال والنياق وكذلك القعود: االبل -

 :اللّحومتداول  رسم على الى من تعف -920المادة 

 ؛اللحوم المصدرة° 0

 .من قبل مصالح المراقبة الصّحية المصادرةاللحوم  9°

اللّحوم، األشخاص   تداوليخضع للرسم على  -922المادة 

الطبيعيون أو المعنويون وكذلك المؤسسات العمومية  المؤّهلة 

 نالمستوردولذبح المواشي لتسويق اللحوم، أو األشخاص 

 .للّحوم الخاضعة للرسم

 والنسب الوعاء- 9القسم 

تتمّثل قاعدة الرسم في وزن الحيوان  -921

 .والمسلوخ المذبوح

والقوائم واألحشاء الموجودة في القفص  الرأس يستفيد

 .من الوزن الخاضع %12التخفيض بـ من  والبطن الصدري 

 بمداولة منبالنسبة لللحوم المحلّية، تحّدد النسبة  -920المادة 

 .كلغ/أوقية  12المجالس البلدية مع حّد أقصى يساوي  

 .كلغ/أوقية  2، تحّدد التعريفة بـ االستيرادعند 

  تداولتوجه المداخيل المتأتية من الرسم  على   -929المادة 

 اللّحوم
 .إلى ميزانية الجماعة المحلية التي تّم فيها استخالص الرسم

 التحصيل - 3 القسم

مّرة واحدة قبل خروج حقا يكون الرسم مست :923لمادة ا

البضائع من المسالخ مهما كان شكلها، أو قبل الوضع 

 .لالستهالك بالنسبة للحوم المستوردة

 الضريبة على العمليات المالية: 3الجزء 

 حقل الضريبة – 0القسم              

تخضع للضريبة على العمليات المالية، المداخيل  -921المادة 

لمتعلقة باألنشطة البنكية أو المالية المنجزة بموريتانيا، ا

المقبوضة على القروض والسلفات   الفوائدخاّصة العموالت و

 .النقودقات وااللتزامات باإلمضاء وتحويالت يوالتسب
يخضع للضريبة األشخاص الطبيعيون  -921المادة 

 سواء بصفةمستقلة  بطريقةوالمعنويون الذين يمارسون 

عادية أو عرضية العمليات البنكية والمالية أو عمليات 

 :اإلقراض وخاصة

 البنوك والمؤسسات المالية؛  -0

المعنويون الذين ينجزون  األشخاص الطبيعيون أو -9

 عمليات الوساطة المالية؛

المعنويون الذين ينجزون  األشخاص الطبيعيون أو  -3

 ؛ النقديةعمليات التحويالت 

ف واألشخاص اآلخرين الذين ينجزون بصفة صروكالء ال -1

 رئيسية عمليات ذات صبغة بنكية أو مالية 
 األشخاص الذين يقومون بعمليات الخصم؛ -5

 األشخاص الذين يقومون بالتخفيضات؛  -2

 :تعفى من الضريبة العمليات المالية التالية -922المادة 

ل اعادة من خال, فوائد التاخير المتأتية من الحشد الناتج  (1

الخصم النقدي او مكافئة السندات العمومية او الخاصة 

والمتضمنة في محافظ البنوك والمؤسسات والهيئات  

 العمومية وشبه العمومية المخولة بانجاز عمليات خصم نقدى

 الممنوحة القروض أو االئتمان خطوط على فوائد التأخير( 2

 ؛المحلية للبنوك األجنبية البنوك من

 البنوك من الممنوحة والسلف القروض على الفوائد( 3

 البنوك لتلك الممنوحة تلك خالل ومن البعض لبعضها المحلية

 ؛الموريتاني المركزي البنك قبل من

 أو الودادية المالية المؤسسات قبل من الممنوحة القروض( 4

 لمنتسبيها؛ المعتمدة التعاونية

 في المنجزة العمليات على المقبوضة والعموالت الفوائد( 5

 والمنظمات الديبلوماسية للمهمات العادي العمل سير طارا

 ؛بالمثل المعاملة بشرط المشابهة الدولية

 ؛الصرف عمليات على البنوك حققتها التي الهوامش( 9

 الممنوحة التسبيقاتو القروض على والعموالت الفوائد( 2

 ؛للدولة

 ؛ية البريد الحواالت( 1

 القيمة على للضريبة الخاضعة المالي اإليجار عمليات( 0

 ؛المضافة

  -911 المادة

 : الضريبة وجوب دفعو المنشئ الحدث يتكون

 للفائدة؛ الفعلي دفعال عند للفوائد، بالنسبة -
 عند للضريبة، الخاضعة العمليات لبقية بالنسبة -

 .الخدمة إسداء
 ةالنسب -الضريبة  قاعدة -9 القسم   

  -918 المادة
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وفوائد تأخير  للفوائد الخام غلالمب من الضريبة قاعدة تتكون

 العمليات على الضريبة باستثناء والمكافآت والعموالت الدفع

 .نفسها المالية

 .%14 بـ الضريبة نسبة تحدد

 922المادة 

لضريبة المستحقّة ا من  ال يمكن للخاضعين القيام بأي طرح

من قبل بنوك أو  ا لهمالذي تّمت فوترته الضريبةبعنوان 

 القيمة على الضريبة بعنوان أو مؤسسات مالية أخرى

 .والخدمات السلع موردي قبل من فوترتها تّمت التي المضافة

 التحصيل - التصريح واجبات -0 القسم  

 983 المادة

 على معين شهر بعنوان المستخلصة بالضرائب التصريح يّتم 

 على الموالي الشهر من 15 اليوم خالل تدفعو نظامية شكلية

 الضمانات ونفس الشروط نفس حسب وذلك تقدير أقصى

 .المضافة القيمة على الضريبة مادة في المطبقة

 التأمين على الخاص الرسم - 1الجزء 

 حقل الضريبة -5 القسم

- 900المادة 

تخضع أي اتفاقية تأمين أو معاش مدى الحياة أبرمت مع  

شركة تأمين موريتانية أو أجنبية أيا كان المكان والتاريخ 

 .رسم سنويلالذي تم فيه إبرامها 

 :تعفى من هذا الرسم -909المادة 

 ؛اعادة التأمين -
 ؛التأمين على حوادث الشغل -
التأمينات المبرمة مع الشركات والمنظمات  -

 11التعاونية المصادق عليها طبقا ألحكام قانون 

 ؛المتعلّق بالنظام الداخلي للتعاونيات 1976 يونيو

 ؛العقود التي تهم النقابات المهنية -
أمين على الحياة أو المعاشات مدى الحياة تعقود ال -

المبرمة من قبل األشخاص الذين ليس لديهم محل 

 ؛إقامة في موريتانيا
خارج  تقع كل العقود األخرى طالما كانت المخاطر -

تعلق بمنشأة صناعية أو تجارية أو تموريتانيا أو ال 

 .فالحية مقيمة في موريتانيا

 النسب -وعاء الرسم    9 القسم

- 903المادة 

على المبالغ المنصوص عليها لصالح  الرسميتم فرض 

 المتحصل عليهاات األخرى المؤمن وجميع المبالغ والملحق

 .المؤمن عليه من بشكل مباشر أو غير مباشر 

- 901المادة 

 :كما يلي الرسم تعرفة تّم تحديدي

للتأمين ضد جميع أنواع مخاطر المالحة  % 2  -

 ؛البحرية
 ؛للتأمين على قروض التصدير 2.1% -

 .لبقية أنواع التأمين   12% -

 التحصيل -التصريح واجبات -0القسم 

- 981المادة 

شكلية  على شهر بعنوان المستخلصة بالرسوم التصريح يّتم

 أقصى على الموالي الشهر من 15 اليوم خالل تدفع نظامية و

 في المطبقة الضمانات ونفس الشروط نفس حسب وذلك تقدير

 .المضافة القيمة على الضريبة مادة

- 981 المادة

 و وكالئهم و القانونيين وممثليهم التأمين شركات تعتبر

 والمؤمن والوسطاءوالسماسرة   وممثليهم المنشآت مديري

 .العقوبات و الرسم دفع متضامنين وجوبا حيال   هميعل

 الخاص على العروض السينمائية الرسم -1 الجزء

 :902المادة 

الخاص على العروض السنيمائية على المداخيل  الرسميطّبق 

المحققة من قبل شركات استغالل األفالم السنيمائية والمتأتية 

 :من

ثمن األماكن في قاعات السنيما التي تقوم  -

 ؛باستغاللها
كراء األفالم الممنوحة إما لمستغلي قاعات السنيما  -

 .الخواصأو 
 :900المادة 

الخام باعتبار كل من المداخيل  الرسمتتكون قاعدة 

 .المصاريف والرسوم

أوقية على كل  2.2مع زيادة  %1.2بـ  الرسمتحدد نسبة 

 .تذكرة مباعة

 :902المادة 

الخاص على العروض السنيمائية  للرسميطالب الخاضعون 

 المستوجبة على المداخيل المحققة و الرسومباحتساب وبدفع  

لسابق خالل عدد التذاكر التي تم بيعها خالل الشهر اعلي 

يوما من الشهر الحالي على أقصى تقدير وذلك لفائدة 12

 .محاسب الخزينة

يتم ارفاق الدفوعات بتصريح من نسختين يتم تحديد نموذجه 

 .الجبائية من قبل اإلدارة

 على المطار الرسم -2 الجزء

علي  مسافر كل على المطار على رسم يطبق  -923 المادة

 .ا متوجهة الي الخارجموريتاني في تجارية رحلة متن

بينما .بالرسم الفعلي المطالب هو السفر تذكرةصاحب  يعتبر

 حّتى بالرسم القانوني المطالب هي الطيران شركات تعتبر

 لبيع أخرى هياكل أو.و األسفار وكاالت لخدمات التجأت وإن

 .الطائرة تذاكر

 :925المادة 

 :الرسميعفى من 

 الطائرة متن على وجودهم يكون الذين لاالعم -

 الطاقم أفراد منهم خاّصة و بالرحلة مباشرة متعلّقا

 األمن أعوان فيهم بمن الرحلة يؤمنون الذين

 ؛والشرطة
 ؛الركاب في العبور -
 ؛الطوارئ حاالت في الطبي اإلجالء عمليات -
 .مونتلاير لبرتوكول طبقا القاهرة القوة حاالت -
  الطائرة ركاب عدد أساس على الرسم يطبق-929 المادة

 .الي الخارج موريتانياالمسافرين من 
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 :بـ الرسم يحدد

 .الخارج إلى المتجه كباالر على أوقية 922

 .سنتين دون الطفل على أوقية 022

 :920 المادة

 .المذكور الرسم ودفع استخالصب الطيران شركات تطالب

 يوما 15 خالل و شهر لكل بالنسبة التصريح عليها يجب

 على السابق الشهر في المسافرين بعدد تقدير أقصى على

 .موريتانيا من والمنطلقة للخارج المتجهة الرحالت

ويودع لدي محاسب  حقالمست الرسم بدفع التصريح هذا يرفق

 .الضرائب

 تسجيل ، طابع ، إشهار عقاري - 3الكتاب 

  حق التسجيل  – 0 العنوان

  حقل الضريبة – 0 الجزء

التسجيل هو إجراء ضريبي يترتب عليه دفع  -921المادة 

 .يستخلص لفائدة خزينة الدولة حق

 : تخضع إلجراء التسجيل

 العقود المنصوص عليها حصرا بالقانون، -

من قبل األطراف  للتسجيلالعقود المقدمة طواعية   -

 .المتعاقدة

 العقود الخاضعة للتسجيل:  0 القسم

 :تخضع وجوبا إلجراء التسجيل -921المادة 

 ؛نقل ملكية العقارات أو الحقوق العينية العقارية 1°

الشركات، الحق في الكراء، األصل  اسهمنقل ملكية  2°

 بزبناء؛التجاري أو 

 ؛البيع العمومي للمنقوالت  3°

 ؛األكرية العقارية ، الكراء المالي العقاري 4°

 ؛األصول  تسيير عقود كراء°  2

 الفردية أوالمشتركة؛الشركات و األمالك تقاسم  ° 7

 ؛الصفقات العمومية 6°

 ؛نقل الملكية بدون مقابل 1°

 الموثقين؛ اعمال 9°

 ؛األحكام العدلية 12°

 براءات اإلختراع والعالمات عن ل او التخليالتناز 11°

 ؛وكل حقوق الملكية الفكرية التجارية

عدول  عقودغير العدلية، و العقودالعقود اإلدارية ، و 12°

المنصوص عليها صراحة بهذا الضبط كتاب  عقودوالتنفيذ 

 .العنوان

على الشكل الخارجي  الحقوقيستند استخالص  . 922المادة 

أو على جوهر أحكامها دون اعتبار لصحتها أو أي  للعقود

 . سبب لنقضها أو بطالنها الحقا
 المتضمنة واإلتفاقات نقل الملكية إلى بالنسبة. 921المادة 

 والقيم بها المعمول  التعريفة تحديد يتم ، تعليقي شرطل

 .الشرط تحققتاريخ ل اعتبارا للضريبة الخاضعة
 التسجيل مجانا -اإلعفاءات – 9 القسم

ال ،  الحاالت المنصوص عليها بالقانون باستثناء. 920المادة 

أو تعليقها  تخفيضهايمكن اإلعفاء من حقوق  التسجيل، أو 

 . ألي سبب من األسباب 

ضعة إلجراء التسجيل وتسّجل مجانا العقود المعفاة تبقى خا

 .من حق التسجيل بمقتضى نص تشريعي أو اتفاق دولي 

 921تسّجل مجانا ، العقود المشار إليها بالمادة . 922المادة 

 :والتي تتحمل فيها األطراف التالية حقوق التسجيل

 ؛الدولة 1°

 ؛المحلية الجماعات 2°

 ؛اإلداري الطابع المؤسسات العمومية ذات  3°

 ؛البنك المركزي الموريتاني  4°

األصلية أو في غياب ذلك  اعاناتها تتشكل الجمعيات التي  2°

. مداخيلها السنوية على األقل من األموال العامةمن  ٪ 12 ، 

ويجب أن تتضمن هذه العقود واإلحاالت ، باإلضافة إلى 

معلومات ، ال المشار اليه في هذه الفقرةالتنصيص الصريح  

الالزمة لتمكين اإلدارة من التأكد مما إذا كانت شروط اإلعفاء 

 .متوفرة من عدمها

 التي العقود ، تسّجل مجانا، عند اقتضاء اإلجراء. 311المادة 

 المصلحة بسبب بنزع الملكية المتعلقة لألحكام طبقا تنجز

 .  العمومية

  اقليمية الضريبة – 3 القسم

 في التسجيل ولحقوق لإلجراء وجوبا تخضع .035المادة 

 : انياتموري

 : بـ والمتعلقة بالخارج المبرمة العقود(1  

 الكراء في الحق أو التجارية واألصول العقارات -

 بموريتانيا، الكائنة

 .الشركات المسّجلة بموريتانيا اسهم -

 واألصول بالعقارات والمتعلقة بموريتانيا المبرمة العقود( 2

 المسّجلة الشركات اسهم أو األكرية في الحق و التجارية

     .موريتانيا خارج

 االداء ووجوب المنشىءحدث ال – 1 القسم

دفع حقوق  المنشئ ووجوبحدث اليتكّون . 319المادة 

التسجيل عند إمضاء العقد أو نقل الملكية أو الحق في اإلنتفاع 

أو الحق في اإلستغالل أو عند الوفاة أو عند مصادقة السلطة 

 .  العمومية

 التعريفة - وعاء الضريبة - 9 الجزء

 فرض الضريبةتحديد وعاء  – 0 القسم

 القيمة من فرض الضريبة وعاء يتكّون -030المادة 

 عن قلّ  ما اعتبار بدون ، والتصاريح العقود في بها حالمصرّ 

 .اق أو عشرة

تعتبر التصاريح الصادرة والتقديرات التي  -311المادة 

يقدمها المكلفون بالضرائب إلنشاء أو لتصفية أي من 

الضرائب المشار إليها في هذا القانون ملزمة لهم إذا كانت 

 .سابقة لحدث إنشاء التسجيل

عندما يكون الثمن أو التقدير المستخدم كوعاء  -311المادة 

لتحصيل الحق النسبي أقل من القيمة التجارية الحقيقية 

، يحق لإلدارة في غياب اتفاق  موضوع التنازللألمالك 

المنصوص عليها  التقويمرضائي ، وبالتزامن مع إجراءات 

تقديم طلب  من كتاب اإلجراءات الضريبية ، L.43بالمادة 
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التي توجد  المختصة في المجالير لدى المحكمة تعيين خب

  .بدائرتها األمالك

عقد أحكام خاضعة لتعريفات التضّمن  اذا – 312المادة 

مختلفة و نتيجة لترابطها ال يمكن تطبيقها بصفة منفصلة ، 

هو  لتطبيق حق التسجيلفإّن الحكم الذي يستخدم كوعاء 

 . الحكم الخاضع ألعلى تعريفة

بعضها البعض والخاضعة ب المرتبطةنسبة لألحكام غير أّنه بال

لنسب ذات طبيعة مختلفة تجعل المقارنة مستحيلة ، فإّن الحق 

 .حقاللحكم الرئيسي يصبح مست حالراج

عقد أحكام مستقلة أو غير التضمن  اذا (1 -312المادة 

لكل منها ،  حقمتفرعة بالضرورة عن بعضها البعض، يست

 . وحسب نوعها ، حق معين

من يتم  التي  مبلغ حق التسجيل وفقا لمقتضيات المادة  يحّدد

 .هذه المدونةتصنيف الحكم أو ما يتعلق به من  خاللها

األحكام  1المنصوص عليها بالفقرة  يستثني من التعددية( 0

فقط تحصيل أعلى    ثابت حيث يتمالمستقلة الخاضعة لحق 

 . حق

يخضع البعض  عقد عدة أحكام مستقلةالتضّمن  حالةفي ( 3

، فإّنه ال يتم  ثابتةلحقوق  البعض االخرمنها لحقوق نسبية و

اال استثناءا في حالة ما اذا كان الحق  الثابتتحصيل الحق 

وفي هذه . علي النسبي المستحق اقل من الحق الثابت اال

  .الحالة يطبق هذا االخير باعتباره حد ادني للتحصيل

 التعريفة  – 9 القسم

 22الحد األدنى للحق النسبي بـ  يحدد –.   310المادة  

 .أوقية

 األكرية:  0الفرعي  القسم

علي حساب  ٪1تخضع لحق تسجيل بنسبة ( 1. 312المادة 

من ألكرية واألكرية علي حساب المالك ا ٪1المؤجر وبنسبة 

والتمديد االتفاقي أو القانوني ألكرية العقارات  الباطن

  .واألصول التجارية وغيرها من المنقوالت

خضع إيجار األمالك العامة ي،  1استثناء ألحكام الفقرة ( 2

 .٪1لحق نسبي بـ 

  ،  أوقية 22المحدد بـ  الثابتتسّجل بالحق  .301المادة 

رجاع والحلول محل المستأجر و إالتنازالت عن االيجار 

 . اإليجارات ألصحابها وفسخ اإليجارات مهما كانت طبيعتها

 نقل الملكية بمقابل:  9الفرعي  القسم

 للملكية نقال تعتبر ، القسم هذا وفقا لمقتضيات. 055 المادة

 العقار وإرجاع التنازالتو صاتقالمنا و البيوع ، بمقابل

 في اإلسهامات و البيع بالمزاد العلني و لصاحبه المحال

 القضائية وغير والقضائية المدنية العقود وجميع الشركات

 أمالكب انتفاع لحق أو لملكية نقال تتضّمن التي األخرى

 .منقولة أو عقارية

 نقل ملكية العقارات أو الحقوق العينية العقارية . أ

نقل الملكية العقارية ، يتكّون وعاء ل بالنسبة. 309المادة 

 :من  الضريبة

المتحملة من الثمن المصّرح به مع إضافة األعباء  -

 عاتق  ، على الرغم من أنها على المشتري قبل

، وجميع التعويضات المنصوص عليها لفائدة  البائع

 ؛  ت، بأي عنوان وألي سبب كانالبائع
 عنها لألمالك المتنازل  السوقيةأو من القيمة  -

عندما تكون أعلى من الثمن المصرح به ، وفقا 

 . لفقرة السابقةل
 وعندما تتضّمن نقل الملكية في آن واحد عقارات طبيعية و

عقار ، يتم إدراج قيمة هذه األخيرة في وعاء امالك في حكم ال

 . وتقويم مفّصلاالضريبة ما لم يقع تخصيصها بثمن معين 

 الحقوق أو العقارات كيةمل نقل خضعي( 1. 050 المادة

 . %0 بـ محدد لحق بمقابل العقارية العينية

 1إذا كان العقار كائنا بالخارج ، يتم تخفيض الحق إلى ( 2

٪. 

األمالك العقارية لحق محدد  بادلةتخضع م( 1. 301المادة 

 .%2بـ 

 .يستخلص الحق على أكبر قيمة للعقارين( 2

يتم تقدير العقارات بناء  على قيمتها الحقيقية في تاريخ ( 3

في عقد البيع تحديد قيمة كل  ويتعّين على األطراف. المبادلة

 .عقار باإلضافة إلى الفارق المكّمل

أوقية ،  22المحدد بـ  الثابتتسّجل بالحق . 301المادة 

مناقصات األمالك العقارية ، عندما ال يكون الثمن أعلى من 

 .تم تسجيلها كان قد المناقصة السابقة  إذا

 المنقولة األمالك ملكية نقل. ب
خضع نقل ملكية األصول التجارية أو ي (1. 051 المادة

 4بمقابل لحق محدد بـ التكليف أو المكتب أو  الزبناءالحق في 

%. 

 :يستخلص هذا الحق على ( 2

ثمن العناصر غير المادية والمعدات والمنقوالت ( أ

 المخصصة الستغالل األصل،

إذا كانت أعلى من الثمن  السوقية لهذه العناصر القيمة ( ب

   .المصرح به

المتعلقة مخزون السلع  مبيعاتتعفى من حقوق التسجيل ( 3

 علي ضريبةلل تخضع األصل التجاري عندما  بالتنازل عن 

 . القيمة المضافة

،  % 2وفي خالف ذلك ، تكون هذه السلع خاضعة لحق 

بشرط أن يتم التنصيص على ثمن معين لها ويتم تحديدها 

.  قة بالعقد المسّجل وتقديرها بالتفصيل في قائمة مستقلة مرفو

عدم توفر هذه الشروط فإّنه يتّم تطبيق الحق المحدد  حالةوفي 

 . % 4بـ 

كل  % 12خضع لحق التسجيل المحدد بـ ي( 1 . 302المادة 

حق كراء أو اإلنتفاع بوعد كراء يتعلق بعقار أو  عن تنازل

من قبل األطراف ،  المقدم بهبجزء منه ، مهما كان  االسم 

، أو مكافأة نهاية   عن مقدم االيجاركييفها بإلتنازل سواء تم ت

 .الخدمة أو غير ذلك

يستخلص هذا الحق على المبلغ اإلجمالي أو التعويض ( 2

 السوقية لفائدته أو على القيمة  المطالب به من قبل البائع

، المحدد بتصريح تقديري من األطراف  المتنازل عنهللحق 

إذا لم تتضّمن اإلتفاقية أي تنصيص صريح على مبلغ أو 
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أو إذا كان المبلغ أو التعويض  البائعتعويض لفائدة 

 .المتنازل عنهللحق  السوقيةالمنصوص عليه أقل من القيمة 

ا حقو يعتبر الحق المستخلص مستقل عن الذي قد يكون مست

 . مالك المستأجرةعند اإلنتفاع باأل

تطّبق أحكام هذه المادة على جميع االتفاقيات التي تؤّدي  (3

تعويضه بغرض إلى فسخ كراء متعلق بعقار أو بجزء منه 

 . بإيجار جديد لفائدة الغير

 الحصصاألسهم أو  التنازل فيتخضع عقود . 058 المادة

االجتماعية للشركات المسجلة في موريتانيا إلى حق محدد بـ  

2.5%. 

يحتسب الحق على الثمن المنصوص عليه يضاف إليه 

 .األعباء

 من االمالك المنقولةالعمومية  المبيعات تخضع . 302المادة 

لحق محدد   300إلى  302من  بالموادمن غير المشار إليها  

 . %1بـ  

 الشركات – 3الفرعي  القسم

 وزيادة الشركات تكوين عقود مجانا تسّجل( 5. 093 المادة

عن   التنازل تتضّمن ال والتي مدتها في والتمديد مالها رأس

 من غيرهم أو الشركاء بين عقارات أو منقولة أمالك

 .   األشخاص

غير أّن المساهمات بمقابل أو بدون مقابل بعقارات أو ( 2

أصول تجارية أو حق في الكراء تكون خاضعة لنسبة الحق 

 . المطبق على نقل الملكية بمقابل لنفس هذه األمالك

ويبقى األمر نفسه بالنسبة إلى مساهمات هذه األمالك 

 .للجمعيات

حتياطيات رأس المال بإدماج األرباح أو اال زيادةخضع تو( 3

 .الزيادةمن قيمة  % 3للتسجيل بنسبة 

تخضع عقود االندماج واالنقسام واإلسهام ( 1. 390المادة 

يحتسب على  %2.22الجزئي باألصول لحق نسبي بنسبة 

المندمجة  جزء األصول التي ساهمت بها الشركة أو الشركات

 .المدفوعغير  المطلوبوالذي  يتعدى رأس المال 

٪ إذا كانت إحدى الشركات المساهمة أو 2.2يصبح هذا الحق 

 .المستفيدة من المساهمات ليست شركة أسهم

مساهمة  تثبتتخضع لنظام اندماج الشركات، العقود التي ( 2

شركة خفية اإلسم أو شركة خفية اإلسم مبّسطة أو شركة 

باألسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة في شركة التوصية  

جزء بكل من أشكال هذه الشركات أخرى تّم تكوينها حسب ش

من عناصر أصولها ، شريطة أن تكون الشركة المنتفعة 

حسب أحكام القانون الموريتاني ولها مقر  انشئتبالمساهمة 

 .في موريتانيا

يخضع لنظام اندماج الشركات ، العملية التي تقوم ( 3

شركة خفية اإلسم أو شركة خفية اإلسم مبّسطة أو  بموجبها

باألسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة  صيةالتوشركة 

شركتين أو أكثر من الشركات تّم  فيباإلسهام بجميع أصولها 

تكوينها لهذا الغرض ، و حسب شكل من أشكال هذه 

 : الشركات ، شريطة أن

يتّم تكوين جميع الشركات التي تستفيد من المساهمات  -

 يتانيا ؛حسب مقتضيات القانون الموريتاني ولها مقر في مور

المساهمات الناتجة عن اتفاقيات تسري في نفس  ان تكون-

التاريخ بالنسبة إلى مختلف الشركات المنتفعة بها ويترتب 

 .ابتداء من تاريخ إنجازها االنحالل الفوري للشركة المساهمة

تسّجل مجانا عقود حل الشركات التي ال تتضّمن . 399المادة 

ارات بين الشركاء أو غيرهم أمالك منقولة أو عقعن  التنازل 

 .من األشخاص

 عقود مختلفة – 1الفرعي  القسم

 يقل التي العمومية الصفقات مجانا تسّجل( 1. 090 المادة

 اعتبار دون من أوقية( 52222) ألف خمسين عن مبلغها

 . الضرائب

 يزيد أو مبلغها يساوي التي العمومية الصفقات تخضع( 0

 الضرائب اعتبار دون من أوقية( 52222) ألف خمسين عن

 الضرائب اعتبار دون من الثمن على يحتسب ٪1 بنسبة لحق

 الخدمات أو األعمال أو المعدات أو األشغال قيمة على أو

 .المطالبة بدفع الحق الشركة على المفروضة

 .تسّجل الصفقات الممولة من الخارج مجانا( 3

قة أو عربون أو يالحقوق بعنوان كل فاتورة تسب حقتست( 4

وال يمكن للمحاسبين العموميين  أن يشرعوا في .  رصيد

 .تسديد هذه الفواتير إالّ عند إثبات دفع مبلغ الحقوق المستحقة

األمالك المنقولة والعقارات بين تقاسم خضع ي .391المادة 

المالكين المشتركين والورثة المشتركين  والشركاء 

إثباتها ، لحق قدره  المشتركين ، ألي سبب كان ، بشرط

 .المقتسمة٪ يدفع على أساس المبلغ الصافي لألصول  2.22

حق حسب النسبة ال يدفعإذا وجد فارق مكّمل أو فائض 

 . بالمبيعاتالخاصة 

تخضع الهبات بين األحياء لألمالك العقارية ( 1. 391المادة 

أو األصول التجارية أو الحق في الكراء أو األسهم أو 

يعادل الحق  ماعية للشركات لحق نسبياالجت الحصص

 . بمقابل نقل ملكية هذه األمالك النسبي المطبق علي 

، والتي  الموهبةتحتسب هذه الحقوق على قيمة األمالك 

يحددها األطراف في تصريح تفصيلي وتقديري دون خصم 

 .األعباء

زوجا  الواهبغير أّنه ، تسّجل الهبات مجانا ،عندما يكون ( 2

 هذه األحكاممن   ولالستفادة . للموهوب لهأو أصال أو فرعا 

 .االبوةثبت الزواج أو تالمدنية  الحالةتقديم شهادة من  يشترط

 :أوقية 22المقدر بـ  الثابتتسّجل بالحق  .392المادة 

 شهادات الملكية ؛ ° 1

وكل أعمال  العدول المنفذين، عندما ال  االشعارات  2°

 خاضعة للحقوق النسبية ؛تتضّمن أحكاما 
األحكام اإلستعجالية عندما ال تتضّمن أحكاما خاضعة  3°

 للحقوق النسبية ؛
. الوثائقدات وتنسمقوائم جرد األثاث واألشياء المنقولة وال °4

 يستوجب لكل منهم حق ؛
 ختم الجرد ؛ ° 2

 العقود المكّونة لرهون عقارية ؛°  7
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تذكر بشأنها أية تعريفة وعموما ، جميع العقود التي لم °  6

والتي ال يمكن أن تؤدي إلى الحق  قانونال ابأي مادة من هذ

 .المقدمة طواعية إلجراء التسجيل العقودالنسبي وكذلك 

 التحصيل  – 3 الجزء

 آجال التسجيل -0 القسم

 أجل في 921 المادةتسّجل العقود المشار إليها ب -091 المادة

 بالنسبة إعالنها تاريخ من أو ، إمضائها تاريخ من( 1) شهر

 .العمومية للصفقات

يتم التخفيض في األجل المنصوص عليه ( 1 -390المادة 

أيام بالنسبة لنقل ملكية ( 12)بالمادة السابقة  إلى عشرة 

الكراء المبرمة  وقالعقارات أو األصول التجارية أو حق

 .عقد عرفي بموجب 

الملكية المشار ، فإن نقل  عقد عرفيعدم وجود  حالةفي ( 2)

ذات الشركات  عن حصص، وكذلك إالتنازل  1إليه بالفقرة 

يجب ان يصرح به وفقا ، رأس المال الغير مجزء الي اسهم

لشكلية مقدمة من المصالح المكلفة بالتسجيل و ذلك خالل 

  . الشهر الذي تمت فيه حيازة االمالك

جال ال يتم احتساب يوم تاريخ العقد في اآل( 1. 392المادة 

 .المحددة للتسجيل
راحة أو يوم  عطلةإذا وافق يوم انتهاء األجل يوم ( 2)

تمديد اآلجال ألول  يتم.  المكلّفة بالتسجيلبالنسبة للمصالح 

 يوم عمل يليه 

 مصالح التسجيل المختصة – 9 القسم

يمكن للموثقين تسجيل عقودهم لدي المصالح (1 .331المادة 

 .لمحل اقامتهمالمكلفة بالتسجيل التابعة 

  

وكتاب اإلدارات المركزية والجهوية  الضبطيمكن لكتاب ( 2 

التي عهد لهم إجراء تسجيلها لدى  العقودأن يقوموا بتسجيل 

 ة التي يمارسون فيهادائرفي ال المكلّفة بالتسجيل  المصالح

 .وظائفهم

 المصالحوتقدم الصفقات العمومية إلجراء التسجيل لدى ا

 .إقامة المتعاقد محليل المكلّفة بالتسج

الخاضعة وجوبا إلجراء  العقود العرفيةيجوز تسجيل ( 3 

لها محل   التي يتبعالمكلّفة بالتسجيل المصالح التسجيل لدى 

 .إقامة أحد الطرفين المتعاقدين
بنقل لملكية أو حق انتفاع أو  العقودغير أّنه إذا تعلّقت هذه 

فة بالتسجيل المختصة المكلّ  المصالححق استغالل عقار،  فإّن 

 . ترابيا موقع الملك التابع لهاتكون تلك 

يجوز تسجيل تصاريح نقل الملكية الشفاهية ألصل تجاري ( 4

وكذلك تصاريح التنازل الشفاهية لحق في الزبناء أو حق في 

الكراء أو انتفاع بوعد كراء يتعلق بعقار أو بجزء منه  لدى 

 .ترابيا موقع األمالك لها التابعالمكلّفة بالتسجيل  المصالح
من غير تلك المشار إليها  العرفية يجوز تسجيل العقود ( 2

مكلّفة  مصلحةالخارج  لدى أي في  أعاله ، والعقود المبرمة 

 .بالتسجيل 
 المدينون بالحقوق – 3 القسم

 :تسجيلها سيتمّ  التي الحقوق تدفع. 005 المادة

 ؛ حّرروها التي  للعقود بالنسبة الموثقين  قبل من°  1
 المؤهلين األشخاص من وغيرهم التنفيذ عدول قبل من° 0

قطاعاتهم   عقودل بالنسبة والمحاضر باالشعارات للقيام

 ؛الوزارية 
 الصادرة واألحكام لعقودل بالنسبة كتاب الضبط قبل من°   3

 المحاكم؛ على والواردة
 العقود علي  لحقوقل بالنسبة ، الجدد المالكين قبل من°  4

 استغالل أو انتفاع حق أو ملكيةعن   لتنازل المتضمنة

 على الحقوق هذه حقتست أّنه غير. عقارات أو منقوالت

 أي أو للمجموعات االقليمية أو للدولة الكراء حالة في المؤجر

 ؛ التسجيل حقوق من معفى معنوي شخص
 وتلك،  للعقود العرفيةبالنسبة  ، األطراف قبل من°  5

 .تسجيلها يجب والتي بالخارج المبرمة

قة ييجوز للمأمورون العموميون الذين قاموا بتسب .339المادة 

الدفع وفق ا  متابعةحقوق التسجيل عوضا عن األطراف 

 الموثقينعلى  حقةللتشريع المتعلق بتحصيل المصاريف المست

 .وعدول المنفذين 

 إتمام اإلجراء -الدفع  - 1 القسم

 الدفع - 0الفرعي  القسم

 من جزء ظهور الحق تصفية عن ينتج عندما. 000 المادة

 االوقية الي يجبر التصفية هذه من الناتج المبلغ فان االوقية

 االقرب

عند تقديم العقد  دفع الحق أو جزء الحق كامالي .004 المادة

  .إلى إجراء التسجيل

 إتمام اإلجراء – 9الفرعي  القسم

 على أصليتين نسختين بالحق المدينون يقدم (1. 001 المادة

من قبل  منها بنسخة االحتفاظ ويتم ، التسجيل عند األقل

 .بالتسجيل المكلّفة المصلحة

 أربعة احضار يستوجب فإّنه ، العمومية للصفقات وبالنسبة

 .أصلية نسخ

 النسخ أو المستخرجات على تسجيل حق أي يستوجب ال( 0

 النسخ على تسجيلها يجب التي العقود من المجردة النسخ أو

 .األصلية النسخ أو

 طابعوضع التسجيل يجب  تمام إجراء إل( 1 .332لمادة ا

 :على العقد المسّجل، ينّص على ما يلي

 تاريخ التسجيل -
 التسجيل تفاصيل -

 .باالرقام  وبالحروفمبلغ الحقوق المدفوعة   -

حق لخضع كل واحد منها يإذا تضّمن العقد عدة أحكام ( 2

المختص أن يشير إليها بإيجاز  الموظفمعين، يتعّين على 

 . ويذكر بوضوح مبلغ كل حق محّصل علي الطابع

أو تأجيل دفع  ضال يجوز ألي شخص تخفي( 1 .332لمادة ا

حقوق التسجيل بسبب الطعن في الحصص ، أو ألي سبب 

 .األمر آخر مهما كان ، باستثناء طلب اإلسترجاع إذا لزم
ال يجوز ألي سلطة , مالم يتحملوها كمسؤولية شخصية ( 2

  او االمر بتعليق ب أو وكالئها تعليقائضرالدارة إلعامة أو 

 عنها  المترتبةحقوق التسجيل والغرامات تحصيل 
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تأجيل التسجيل  تحت اي ظرفال يجوز لوكالء التسجيل ( 3

 :إذا تم استيفاء الشروط التالية
 مصلحة المختصة؛ال اعالمتّم  -
 تم دفع الحقوق أو جزء من الحق كامال؛ -
 .تّم احترام الشروط الشكلية المنصوص عليها بهذا القسم -

 الواجبات  - 1 الجزء

 العقود الناتجة – 0 القسم

 كتاب و التنفيذ عدول و للموثقين  يجوز ال( 1. 330المادة 

 العموميين المأمورين من وغيرهم  الدفاع وامحام والضبط 

او يلحقوا او  يحرروا أو ينجزوا أن اإلدارية السلطاتكذلك و

 علي  و مترتب اناتج  عقديستلمو او يسلموا اصال او نسخة  ل

حتي  األصلي العقد تسجيل قبل  للتسجيل وجوبا خاضع عقد

 .انتهى قد التسجيل أجل ولو لم يكن 

أو عقودا بموجب  ينجزواأن  للموثقينغير أّنه يجوز ( 2

نتيجة لعقود لم تنته آجال تسجيلها بعد ، شريطة أن يقع إرفاق 

هذه العقود بتلك التي نّصت عليها، وفي نفس الوقت يجب أن 

تكون خاضعة  كذلك إلجراء التسجيل وأن يكون العدول 

حقوق  التسجيل   عن، ليس فقط  ةشخصيمسؤولية  ن يمسؤول

 تنتج عنن أن والطوابع ، ولكن أيضا  عن الغرامات التي يمك

 .العقد

 يستلم أن ضبط كاتب أوموثق   كل على يحظر. 002 المادة

 .لإليداع دون تحرير عقد اإليداع عقدا

بكتابة حرفية علي   وجوبا التنصيصيتم   . 311المادة 

الطابع المفصل لحق التسجيل علي مراسالت العقود العمومية 

 والمدنية والقانونية الخاضعة للتسجيل 
العمومية أو المدنية  العقودمسودات  علي صيص يتّم نفس التن

أو  عقود عرفيةأو العدلية وغير العدلية، والتي تتم بموجب 

 .للتسجيل خاضعةمحررة بالخارج 

 تتم متابعةالتسجيل،  طابعتزوير  حالةفي  -. 310المادة 

المخالف من قبل المدعي العام بناء على شكاية من المدير 

العام ألمالك الدولة بالتزوير وفقا للشروط المنصوص عليها 

 .في كتاب اإلجراءات الضريبية

أو بحلول أو  من الباطنأي عقد يتعلّق بكراء . 319المادة 

بإلتنازل أو بإرجاع الكراء يجب أن يتضّمن  اإلستنساخ 

تّمت إحالته كلّيا أو  يتسجيل الكراء الذالحرفي إلشارة 

 .جزئيا

 إيداع قائمة  –العقود العمومية  – 9 القسم

وعدول التنفيذ وكتاب  الموثقينيتعّين على ا –. 313المادة 

 لغرضعندما يقدمون عقودا أو أحكاما أو قرارات  الضبط

إلى المصلحة المختصة بالتسجيل  يسلمواإجراء التسجيل أن 

عن هذه العقود واألحكام والقرارات  المنجزة   قائمة موجزة

 .من قبلهم في نسختين
 .وفي غياب ذلك ، يتم رفض إجراء التسجيل

قائمة المصاريف وذكر مبلغ الحقوق المدفوعة  - 3 القسم

 لخزينة ل

 يعدها التي المصاريف قوائم في تبين أن يجب. 044 المادة

 الموثقونو الضبط وكتاب المنفذون عدولالو الدفاع محامو

 مبلغ و دفع كل طبيعة خاص عمود وفي بشكل منفصل،

  .لخزينةل المدفوعة من كل نوع الحقوق
  الضبطوعدول التنفيذ وكتاب  الموثقين سجالت -1 القسم

 الضبطوعدول التنفيذ وكتاب  الموثقونيمسك  -041 المادة

يوم بيوم ودون بياض   يسجل عليهاتتضّمن أعمدة  سجالت

 : التسلسل العدديأو فراغ بين األسطر وحسب 
 والعقود التي يتلقونها ؛التوثيقات جميع  :الموثقون°  1

التي تهم  االشعاراتجميع العقود و: عدول التنفيذ °  2

 ؛ قطاعاتهم الوزارية

 جميع العقود واألحكام التي يجب تسجيلها:  الضبطكتاب °  3

 .ذا القانونوفقا لمقتضيات ه

 : السجليتضّمن كل فصل من – 041 المادة

 ،رقمه°  1

 تاريخ العقد ، °  2

 طبيعته،°  3
 أسماء وألقاب األطراف ومقر سكناهم ،° 4
اذا تعلق وثمنها ،  وضعيتهابيان األمالك و°  2

العقود التي يكون موضوعها الملكية أو ب االمر

 حق االنتفاع أو استغالل الممتلكات غير المنقولة ؛

 .عالقة التسجيل ° 7

 وكتاب التنفيذ وعدول الموثقون يقدم( 1  -041 المادة

 يؤشر الذي التسجيل لمحّصل أشهر ثالثة كل سجالتهم الضبط

 ويتم.  بها المسجلة العقود عدد التأشيرة هذه ضمنتت و اعليه

 يناير شهر كل  من األوائل األيام العشر في التقديم هذا

 .وأكتوبر ويوليو وأبريل
 كلما الضرائب لوكالء سجالتهم تقديم أيضا عليهم ويتعّين( 0

 .للتفتيش إليهم يتوّجهون الذينطلب منهم ذلك و
 العقوبات  – 1 الجزء

 أحكام عامة  – 0 القسم

 الي  322من   الموادمع مراعاة أحكام ( 1 - 310المادة 

أي تأخير، سواء في تسجيل العقود  علي، يترتب 322

وفقا   الخاضعة الجراء التسجيلت والتصريحات والكتابا

أو في تقديم التصريحات أو تنفيذ    هذه األحكام  لمقتضيات 

االلتزامات التي تنّص عليها ، أو في دفع الضرائب التي 

٪ عن كل شهر 22تتعلّق بها  ، دفع غرامات تأخير تساوي 

٪ عندما تتسبب هذه المخالفة  122تأخير  مع حد أقصى بـ 

 . في أضرار للخزينة
 .أوقية 22وال يمكن أن تقل هذه الغرامة عن 

أو إغفال أو نقص تطبيق عقوبة  خطأكل  علييترتب ( 2 

 22مع حد أدنى بـ  المتهرب منها٪ من الحقوق  122تساوي 

 .أوقية
كل مخالفة أخرى، ال تؤّدي إلى عدم دفع كل الضريبة أو ( 3

 .أوقية 22منها ، تكون عرضة لغرامة قدرها جزء 

و السلطات  الضبطوعدول التنفيذ وكتاب ا الموثقونيكون ( 4

اإلدارية الذين أهملوا إخضاع العقود التي يتعّين تقديمها 

لإلجراء في األجل القانوني إلى التسجيل ، معّرضون 

باإلضافة إلى . 1شخصيا للغرامة المنصوص عليها بالفقرة 
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 يقوموا برفع دعويلزمون بدفع هذه الحقوق ، ما لم أّنهم م

 .ضد  األطراف السترجاع هذه الحقوق فقط
متضامنين ال، يعتبر األشخاص 2مع مراعاة أحكام الفقرة ( 2

إزاء الخزينة في دفع الضريبة متضامنين أيضا في دفع 

 .الغرامات والعقوبات
الحقوق  في الحاالت التي ال يتم فيها إيداع( 0 -.312المادة 

أو  الضبطالمتعلقة باألحكام والعقود اإلدارية لدى كتاب 

السلطات اإلدارية خالل األجل القانوني المقرر للتسجيل ، 

فإّنه يتّم متابعة التحصيل ضد األطراف التي تتحمل باإلضافة 

 .إلى ذلك الغرامة
و السلطات اإلدارية  الضبط، يجب على كتاب  السببلهذا ( 9

أيام ( 12)حّصل التسجيل ، في غضون العشرة لم ان يقدموا 

من العقود واألحكام التي   نسخ مصدقة، فصلاألولى من كل 

 ملم يتسلّموا الحقوق المتعلقة بها من قبل األطراف ، وإالّ فإّنه

لم يقدم  أوقية لكل عقد أوحكم 22دفع غرامة بـ يتعرضون ل

وة ، ويكونون عالفي االجل  المنصوص عليه في هذه المادة

 .زيادة علي ذلكعلى ذلك ، ملزمون شخصيا بدفع الحقوق 

 اإلخفاء  -9القسم 

 اتفاق كلّ  باطل وأثره باطل يعتبر( 1.  -.013 المادة

 األصل أو العقار  ملكية نقل ثمن من جزء إخفاء يتضّمن

أو كل  الكراء في الحق أو الزبناء في الحق أو التجاري

الفارق المكّمل أو جزء منه لمعاوضة أو مقاسمة تتعلّق 

 .الزبناءبأمالك عقارية أو أصل تجاري أو الحق في 

 أو التجارية األصول أو الملكية نقل ثمن في إخفاء أي( 0

أو كل الفارق المكّمل أو  الكراء في الحق أو الزبناء في الحق

 غرامة تطبيق عنه يترتب جزء منه لمعاوضة أو مقاسمة

 .اخفائها تمّ  التي الحقوق من ٪ 022 تساوي
 يقع لم ما ، األطراف قبل من بالتضامن الغرامة هذه دفع يتم

 .بالتساوي بينهم توزيعها
 أو المعاوضة أو البيع عقد يتلقى الذي الموثقيتعّين على ( 3

 يكون وإالّ  المادة هذه األطراف على يقرأ أن المقاسمة

 هذه على ينصّ  أن وعليه. أوقية 02 قدرها لغرامة معّرضا

 حد على العقوبة، نفس تحت ، بأّنهايؤّكد و بالعقد القراءة

 عبارة بأي مخالفته أو العقد هذا تغيير يمكن وال. علمه

  .المكّمل الفارق في أو الثمن في زيادة تتضّمن

أو يثبت قضائيا   بالتراضيعندما يتم االعتراف  -.310المادة 

أنه قد تم إخفاء الصبغة الحقيقية للشروط المنصوص عليها 

بالعقد أو االتفاقية و تّم إظهار شروط تؤدي إلى تخفيض 

التي تم ٪ من الحقوق 222الحقوق ، فإن غرامة تساوي 

 .تكون مستوجبة اخفاءها
 .و يتحّمل هذه الغرامة بالتضامن جميع األطراف المتعاقدة

 النقص   – 3القسم 

ا طبق تم التثبت منه الذيفي حاالت النقص ( 1 -.319المادة 

ضامن األطراف ت، ي 311المنصوص عليها بالمادة  لألشكال

و بصرف النظر عن الحقوق البسيطة المستوجبة على التقدير 

 :التكميلي في دفع
إذا تّم  التي تم اخفاءها٪ من الحقوق 22تساوي  عقوبة، ( أ)

 ؛ بالتراضياالعتراف بالنقص 

في  التي تم اخفاءها٪ من الحقوق  122تساوي  عقوبة (ب)

 .الحاالت األخرى ، 
إذا كان النقص أقل من خمس  عقوبةإالّ أّنه ال يتم فرض أي 

 .الثمن المذكور أو القيمة المصرح بها
يمكن لإلدارة وفي أجل الستة أشهر من يوم انتهاء إجراء ( 2

التسجيل أن تمارس لفائدة الخزينة حق شفعة على العقارات 

والحقوق العقارية المتعلقة بكامل العقار أو بجزء منه، والتي 

قّدرت فيها نقص في الثمن وذلك بدفع الثمن مضاف إليه 

 .  العشر لفائدة من آلت لهم الحقوق 
عدل التبليغ قرار ممارسة حق الشفعة بمحضر من ويتم 

 .المنفذ

 حق الطابع   – 9 العنوان

  حقل الضريبة – 0 الجزء

 االستخالص طرق – 5 القسم
 طوابع وضع طريق عن الطابع حقوق دفع يتم -.010 المادة

 .للضريبة الخاضعة الوثائق على أو الكتابات على ضريبية

فاعلية الطوابع بوضع الحبر يقع إبطال ( 1 -.311المادة 

على الطابع و بإمضاء المكلفين بالضريبة  أو بأحدهم و 

 .بتاريخ اإلبطال
يمكن تعويض اإلمضاء بوضع ختم بحبر غامق يبين اسم ( 2

الشخص واالسم االجتماعي للمطالب بالضريبة أو تعيين 

 .المصلحة المتعهدة بتسليم الوثيقة الخاضعة لحق الطابع
م اإلبطال بطريقة تمّكن من إظهار اإلمضاء يجب أن يت( 3

والتاريخ أو الختم في جانب على حق الطابع والجانب اآلخر 

 .الطابععلى الورقة الملصق عليها 

يجوز لوزير المالية أن يأذن للمطالبين ( 1. 311المادة 

بالضريبة بدفع الحقوق على قائمات  أو استبدال أشكال 

مسبقا  مرخصة خاصة و البصمات المطبوعة بواسطة آالت

 .من طرفه

يتعّين على المدينين بالضريبة المرخص لهم دفع حقوق ( 2

طابع الحجم على قائمة أن يدفعوا في غضون خمسة عشر 

من السنة المدنية مبلغ حقوق الطابع  فصليوما  الموالية لكل 

 .حقةالمست

ا بقائمة توضح عدد األوراق ( 3 يجب أن يكون الدفع مصحوب 

باإلضافة إلى مبلغ  خالل الربع المعين من السنةالصادرة 

 .الحقوق المستوجبة
أو إغفال أو  خطأأي تأخير في دفع الحقوق أو علي   يترتب

نقص، وأي مخالفة أخرى تتسبب في إلحاق ضرر بالخزينة  

 التي تم اخفاءهاقوق ٪ من مبلغ الح122دفع حق يساوي 

 الطابع حقوق من موّحد نموذج إنشاء يتم( 5 -.011 المادة

 ، القانون ابهذ المحددة الطابع حقوق لدفع بالنسبة الضريبية

 يكون التيالمساهمات  أو الضرائب لجميع ، عامة وبصفة

 الطابع حقوق وضع طريق عن فيه مرخص تحصيلها

 . الضريبية
 ثمنه على واضح بشكل طابع حق كل يحتوي أن يجب( 0

 ". ةموريتانيال اإلسالمية جمهوريةال" عبارة يتضّمن وأن
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بصرف النظر عن األحكام السابقة ، يتم دفع  -.312المادة 

و  321إلى  320و  322حقوق الطابع المشار إليها بالمواد 

 .الخزينة العامة مخالصاتبواسطة  322و  322

 المدينون بالحقوق  – 9 القسم

 واألفراد الدولة بين المبرمة لعقودل بالنسبة. 018 دةالما

 .علي عاتق االفراد الطابعكلفة   كونت

مع مراعاة األحكام الخاصة المنصوص عليها . 312المادة 

دفع حقوق الطابع يعتبرون متضامنين ب ، في هذا القانون

 :والغرامات 
 .كل الممضين لعقود ملزمة للطرفين °  1

 .والمقترضين بالنسبة للسنداتالمقرضين °  2

مأمورو الوزارات الذين استلموا أو حرروا عقودا ال °  3

 .تتضمن حقوق طوابع

 مختلف األوامر والموانع  -3 القسم

ال يمكن ألي شخص بيع الطوابع الضريبية إال . 013 المادة

 .بترخيص من اإلدارة
أو  نالمحصليإالّ أّن لموظفي الخزينة أو الوكالء الخاصين أو 

مديري مكاتب البريد ووكالء الجمارك الحق المطلق في بيع 

 .الطوابع الضريبية

التسجيل تسجيل العقود  محصليعلى  يحظر. 320 المادة

الخاضعة وجوبا إلجراء التسجيل والتي ال تحمل الطابع 

 .الالزم 

 التعريفة  –وعاء الضريبة  -9 الجزء

 طابع الحجم  – 0 القسم

 ، المستخدم الورق حجم حسب للطابع تخضع -.019 المادة

 والمضامين الصور و والنسخ األصلية والنسخ المسودات

 :التالية والكتابات للعقود التنفيذية والنسخ

 ذلك في بما ، التسجيل إلجراء المقدمة والوثائق العقود°  1

 ؛ الطابع من صراحة إعفاؤها يتم لم ما ، مجانا المسجلة تلك
 عدول و الضبط كتاب و الموثقين وسجالت ودفاتر عقود°  0

 ؛ الوزارات ومأموري  العموميين المأمورين وجميع التنفيذ
 المرفقة أو لدي الموثقين   برتبة نسخ المودعة العقود°  3

 ؛ بعقد موثق
 ؛ باإلمضاء للتعريف ادارية سلطة لدى المقدمة الوثائق°   4
 ؛ اإلدارية السلطة من المسلّمة لألصل المطابقة نسخال°  5
 االقامة شهادات°  9

 ؛ جنسيةال شهادات°  2
 ؛ البناء تراخيص و  الحيازة تراخيص°  1 
 ؛ األسلحة لحمل والتراخيص األسلحة  استيراد تراخيص°  0
 ؛ المالية اإلدارات من المسلّمة الشهادات°  12
 نزاع إطار في بامتياز االنتفاع قصد المودعة الطلبات°  11

 ؛  صلح أو
 : المجال العقاريفي  ° 10

 ؛  عقارية معلومات على الحصول طلبات -
 نقل الملكية، طلبات -
 رخصالصل  ةنظير نسخ على الحصول طلبات -

 النهائي؛التنازل  وثيقةو الحيازة
 .موقع مخطط على الحصول طلبات -

 : ال تخضع لطابع الحجم  –. 323المادة 

 ؛ التسجيل حق من المعفاة والوثائق العقود°  1
 السندات وجميع للحامل أو األمر وسنداتالكمبياالت °  0

 .التجارية أو للتداول القابلة
 لمحامي الدفاع محامي بإجراءات المتعلقة الكتابات°  3

 هذه تبليغ اشعارات وكذلك ، المحاكم أنواع جميع أمام الدفاع

 ؛الكتابات

كل الوثائق مهما كانت طبيعتها للحصول على إعانات °  4

 المهنية واألمراض الشغل حوادث  حالة في وخدمات ،عائلية 

 االجتماعي الضمان خدمات وكل والوفاة، والشيخوخة والعجز

 للضمان الوطني الصندوق قبل من المقدمة األخرى

 .االجتماعي
 امينومض نسخ إلى باإلضافة ، المدنية الحالة سجالت°  5

 تسليمها يتم التي نوعها كان مهما المدنية الحالة كتابات جميع

 مجانا اإلجراءات بهذه المتعلقة األحكام وتّسجل. لألفراد

 ؛ طوابع وبدون
 ؛ العقارات ترسيم على للحصول المقدمة الوثائق°  9
الرهون   حفظ بمكتب إيداعها يتمّ  التي العقود نسخ°  2

 ؛ العينية الحقوق إشهار قصد العقارية والملكية
 حررها التي والنسخ والمضامين والشهادات القوائم°  1

بتاريخ  الصادر 2216-214القانون رقم  بموجب المحافظون

 المتضمن لمدونة الحقوق العينية 2216يونيو  12؛

 .للقانون تنفيذا   المسلّمة التجاري بالسجل التسجيل نسخ°  0
 ؛ العدلية السوابق سجل من 3 رقم البطاقات°  12
 .األجير صفة الثبات المسلمة الوثائق جميع°  11

حدد تعريفة حق الطابع لألوراق التي ت( 1 -. 321المادة 

عن كل اخضاعها لحق الطابع  يتعين على المكلفين بالضريبة 

ورقة مطبوعة أو مكتوبة بخط اليد على النحو التالي وعلى 

 :أساس حجم الورقة

 أوقية 22( : سم  21  x 29,7)  A4حجم الورقة حتى 

 أوقية 22( : سم  29,7 x 42)  A3حجم الورقة حتى  

 أوقية 122( : سم 42 x  59,4)  A2حجم الورقة حتى  

 .ال تحسب الصفحات البيضاء
إذا كانت األوراق التي يتعّين على المكلفين بالضريبة ( 2

يها لها أحجام مختلفة عن تلك المشار إل اخضاعها لحق الطابع

، فإّنه يتم دفع الطابع حسب التعريفة المطبقة  1في الفقرة 

 .  مباشرة كبرعلى الحجم األ

 عقود النقل البحري ، تذاكر الشحن – 9 القسم

تخضع تذاكر الشحن المعدة بمناسبة النقل . 321المادة 

البحري لحق طابع تضبط نسبه وطرق دفعه على النحو 

 :التالي
: أصلية في آن واحد إلجراء الطابع يجب تقديم أربع نسخ ( 1

تخضع النسخة األصلية الممنوحة إلى الربان لحق طابع بقيمة 

أوقية ؛ أما النسخ األصلية األخرى ، وكذلك  تذاكر  42

مجانا؛ و ال يتم إالّ  ا تخضع لحق الطابع الشحن اإلضافية فإّنه

 .وضع ختم عليها و بدون إشارة إلى الثمن
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 22إلى  1لحق المنصوص عليه بالفقرة يتم التخفيض في ا( 2

من الميناء   النقل البحري الداخليأوقية للشحنات بواسطة 

 .الموريتاني إلى الميناء الموريتاني

يتم دفع حق الطابع على تذاكر الشحن التي يتم إصدارها ( 3

في موريتانيا عن طريق وضع طوابع ضريبية أو عن طريق 

 .الخزينة مخالصة منالحصول على 

تخضع تذاكر الشحن المتأتية من الخارج قبل ( 1. 322المادة 

استعمالها في موريتانيا لحقوق طابع تساوي تلك التي تخضع 

 .بموريتانيا التي يتم اصدارهاإليها تذاكر الشحن 

يدفع على تذاكر الشحن التي بحوزة الربان حق أدنى يقدر ( 2

إليها أعاله و أوقية يمثل طابع تذكرة الشحن المشار  12بـ 

 .المرسل إليه السلعة

 جوازات السفر والتأشيرات وبطاقات التعريف - 3 القسم

 جوازات السفر وبطاقة التعريف – 0الفرعي  القسم

يخضع جواز السفر المسلّم وكذلك التمديد فيه  -.322المادة 

 : وتجديده لحق طابع محدد بـ 

 .أوقية بالنسبة إلى جواز السفر العادي  3.222 -

أوقية بالنسبة إلى جواز السفر ذا الحجم  12.222 -

 ( صفحة 74)الكبير 

وتعفى من الطابع جوازات السفر المسلّمة إلى الموظفين في 

 .مهمة بالخارج

تخضع بطاقة التعريف الوطنية المسلّمة . 320المادة 

 .أوقية (  122) وتجديدها لدفع حق طابع بمائة 

المستخلصة بمناسبة  يحدد مبلغ حقوق الطابع. 322المادة 

ب ت ) أو بطاقة التعريف الوطنية / تعويض جواز السفر و

حسب الصالحية ضياع أو إتالف قبل انتهاء مدة  حالةفي ( و

 :التعريفة التالية 

 (صفحة  34) جواز السفر العادي  -

  4.222:  طلبأّول  

  2.222:  طلبثاني 

  6.222:  طلبثالث  

  12.222:  طلبرابع 

 (صفحة  74) الحجم الكبير  جواز السفر ذا -

  12.222:  طلبأّول  

  12.222:  طلبثاني 

  16.222:  طلبثالث 

  22.222:  طلبرابع 

 (ب ت و ) بطاقة التعريف الوطنية   -

  222:  طلبأّول 

  422:  طلبثاني 

  622:  طلبثالث 

  1.222:  طلبرابع 

يحدد مبلغ مصاريف النقل المستخلصة بمناسبة . 321المادة 

التعريف إلى الخارج حسب  ةجواز السفر أو بطاقإرسال 

 :التعريفة التالية 

 

 أوقية  212( : صفحة  34) جواز السفر العادي  -

( : صفحة  74) جواز السفر ذا الحجم الكبير  -

 أوقية  422

 أوقية  42( : ب ت و ) بطاقة التعريف الوطنية   -

 تأشيرة الدخول واإلقامة – 9الفرعي  القسم

خضع تأشيرات السفر المسلمة والمنصوص ت. 320المادة 

عليها بالتشريع المتعلق بالهجرة لدفع حق طابع محدد كالتالي 

 ( :بـ أوقية ) 

 

 ( مع أو بدون توقف) تأشيرة العبور  1°

  أوقية 1.222: العالم العربي وإفريقيا 

  أوقية 2.222: بقية العالم 

 ( أشهر 3تصل إلى ) تأشيرة إقامة قصيرة  2°

  أوقية 2.222: العربي وإفريقيا العالم 

  أوقية 3.222: بقية العالم 

 (أشهر إلى سنة  3من ) تأشيرة إقامة طويلة  °3

  أوقية 2.222: العالم العربي وإفريقيا 

  أوقية 6.222: بقية العالم 

 ( من سنة إلى سنتين) تأشيرة إقامة طويلة  °4

  أوقية 6.222: العالم العربي وإفريقيا 

  أوقية 12.222: بقية العالم 

 ( سنوات 3من سنتين إلى ) تأشيرة إقامة طويلة  °5

  أوقية 12.222: العالم العربي وإفريقيا 

  أوقية 12.222: بقية العالم 

 ( سنوات فأكثر 3من ) تأشيرة إقامة طويلة  °6

  أوقية 22.222: العالم العربي وإفريقيا 

  أوقية 32.222: بقية العالم 

لتأشيرة بالنسبة إلى جواز سفر الخدمة أو جواز ال تخضع ا

 .السفر الديبلوماسي لدفع حق الطابع

 بطاقة اإلقامة – 3الفرعي  القسم

تخضع بطاقة اإلقامة المسلمة وتجديدها  .329المادة 

 3.222بالتشريع المتعلق بالهجرة لحق طابع بـ  المحددةو

 .أوقية
  :عفى من دفع الضريبة ، األشخاص التالية يو

 .األطفال في الكفالة بموجب التشريع الضريبي 1°

رعايا الدول التي تعفي المواطنين الموريتانيين من هذه  ° 2

 .الضريبة

 الحقوق المتعلقة بحركة المرور – 1 القسم

تخضع شهادات السيارات الدولية ورخص . 323المادة 

لحق طابع محدد بـ  صالحيتهاالسياقة الدولية أو التمديد في 

 .  أوقية 1.222

من الشهادة أو الرخصة  1يوضع الطابع على الصفحة رقم 

على هامش كل تنصيص  الصالحيةالتمديد في  حالةوفي 

 .على التجديد 

في  ةتصريح وضع السيار وصليستوجب تسليم  .321المادة 

 : دفع حق طابع كما يلي ( البطاقة الرمادية ) التداول 
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 ( ش ت س ) شهادة تسجيل جديدة للسيارة  (1

  1222: مقاعد  2بالنسبة إلى السيارة أقل من 

 أوقية

  مقاعد  9إلى   2بالنسبة إلى السيارة من

 أوقية 2.222:

  3.222:مقاعد  9بالنسبة إلى السيارة أكثر 

 أوقية

  بالنسبة إلى عابرات الصحراء (WD4  )

 أوقية 4.222:مقاعد المهما كان عدد 

  ذات حمولة  النفعيةبالنسبة إلى السيارة

 أوقية 2.222:أطنان  1تساوي أو تقل عن 

  ذات حمولة النفعية بالنسبة إلى السيارة

 7.222:طن  12أطنان و  1تتراوح بين 

 أوقية

  ذات حمولة تفوق  النفعيةبالنسبة إلى السيارة

 أوقية 6.222:طن  12

 

 ( تغيير المالك) نقل ملكية   (2
 أوقية 1.222: مقاعد  2من  أقلبسيارة * 

 أوقية 2.222: مقاعد  9إلى  2 منسيارة * 

: مقاعد باستثناء عابرات الصحراء 9أكثر من بسيارة * 

 أوقية 3.222

 أوقية 4.222: عابرات الصحراء مهما كان عدد المقاعد * 

: أطنان  1مع حمولة تساوي أو تقل عن  نفعيةسيارة * 

 أوقية 2.222

 7.222: طن  12و  1حمولة تتراوح بين  مع نفعيةسيارة * 

 أوقية

 أوقية 6.222: طن  12مع حمولة تفوق  نفعيةسيارة * 

 

 :أشهر 3مصرح به بعد ( تغيير المالك) نقل ملكية   (3

: مقاعد باستثناء عابرات الصحراء 2أقل من بسيارة * 

 أوقية 2.222

 أوقية 4.222: مقاعد  9إلى  2  منسيارة * 

: مقاعد باستثناء عابرات الصحراء 9أكثر من بسيارة * 

 أوقية 2.222

 7.222سيارة عابرة  للصحراء مهما كان عدد مقاعدها *

 أوقية

: أطنان  1مع حمولة تساوي أو تقل عن  نفعيةسيارة * 

 أوقية 6.222

 1.222: طن  12و  1مع حمولة تتراوح بين  نفعيةسيارة * 

 أوقية

 أوقية 9.222: طن  12مع حمولة تفوق  نفعيةسيارة * 

في  زيارة كل أوقية 122تخضع لحق الطابع بـ  .321المادة 

 .التجاري لالستغالل المعدة للسيارات دوريةال مراقبةاطار ال

 لحق وتجديدها المسلمة السياقة رخص تخضع. 011 المادة

 : بـ محدد طابع

  تسليم الرخصة: 
 أوقية 122:  ح إلى أ فئة -
 أوقية 1.522: فئة ب  -
 أوقية 0.222: فئة ت  -
 أوقية 0.222:  ج إلى ث فئة -

 522:  سياقة رخصة من اصل نظير تسليم 

 أوقية

 أوقية 422:  سياقة رخصة تجديد 

 عقود مختلفة  – 1 القسم

 وثيقة كل عن المستحق الطابع لحق تخضع. 011 المادة

 : التالية العقود

  :أوقية 522طابع بـ  (1
 على رخص الصيد الصغيرة المسلّمة ( أ

 إليها المشار الرأي الضريبي طلبات على ( ب

 .الضريبية اإلجراءات كتاب من L.64 بالمادة

 : أوقية 20طابع بـ  (2

 على شهادة الميالد المسلمة ( أ

 ةعلى مستخرج من وثيقة الحالة المدنية المسلم ( ب
 من السوابق العدلية المسلمة  3 رقمعلى بطاقة  ( ت

  أوقية 52طابع بـ  (3
 على عقد الزواج المسلم ( أ

 كتب الطالق المسلمعلى  ( ب

 على شهادة الوفاة المسلمة  ( ت

 وتذاكر البحري أو الجوي النقل تذاكر تخضع. 320المادة 

يتم دفعه بواسطة قائمة  أوقية 02 بتعريفة طابع لحق السفر

 .322تطبيقا ألحكام المادة 

 العقوبات  -3 الجزء

الكتابات  مستوفية لواجب حق الطابعتعتبر غير . 322المادة 

 دوالوثائق التي تّم وضع طابع عليها أو تّم إلغاؤه بع

اإلستعمال أو لم تستوف الشروط المنصوص عليها أو التي 

 .تّم وضع طابع مستعمل عليها

ما لم ينص على خالف ذلك، أّي مخالفة ألحكام . 301المادة 

الطابع وكذلك النصوص المقررة  بحقالمتعلقة  القانون اهذ

تكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالمادة  لتطبيقها ،

 .أوقية عن كل مخالفة 22ادنى بـ  مع حد  341

استخدموا عن علم يتعرض االشخاص اللذين  . 300المادة 

أو قاموا ببيع أو حاولوا بيع الطوابع الضريبية المستعملة  

أشهر ( 3)أيام إلى ثالثة (  12) عشرة من  تتراوح لعقوبة

) إلى خمسة آالف ( 2.222)ألفي ن م لغرامةسجن و

 .أوقية أو إلحدى هاتين العقوبتين فقط( 2.222

 حقوق اإلشهار العقاري  -3 العنوان

  حقل الضريبة – 0 الجزء

،   تحديد الوعاءطريقة  العنوانينظم هذا  - 309.المادة

والحصص وقواعد تحصيل الحقوق لفائدة ميزانية الدولة ، 

الضبط وأجور حافظي الملكية العقارية ، وأتعاب كّتاب 

 طالبي استكمال اإلجراءات المنصوص عليها علي ةالمستحق
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يونيو  12؛بتاريخ  الصادر 2216-214في القانون  رقم 

 المتضمن لمدونة الحقوق العينية 2216

ى من أي حق أو أجر اإلجراءات المتخذة تعف -.303المادة 

يم العقارات التابعة ألراضي الدولة وكذلك قللحصول على تر

 .وكل التقييدات مهما كانت المتعلقة بهذه العقارات تهانقل ملكي
الدولة والسلطات المحلية بنفس اإلعفاء بالنسبة إلى  تستفيدو

رات التي نقل الملكية وكل التقييدات األخرى  المتعلقة بالعقا

 .سيتّم اكتسابها من األفراد
وكل مقتن للعقارات  والمستفيدينإالّ أّن أصحاب المناقصات 

عات المذكورة آنفا  يصبحون مدينين بمصاريف وجممال من

 .هذه العقارات اكتسابقبل  اذا تم طلب ذلك مسبقا يم قالتر

 وعاء الضريبة والتعريفة  – 9 الجزء

 ميزانية الدولةالحقوق الراجعة ل – 0 القسم

 الحقوق إلى بالنسبة الضريبة وعاء يتكّون( 1. 084 المادة

 :من الدولة ميزانية لفائدة المحّصلة النسبية

عند  للعقار المقدرة السوقية القيمة: يمقالتر يخص  ما في( أ

 ؛ المصادرة
 الحقوق إلغاء أو نقل أو إنشاء) التقييد يخص ما في( ب

 تعلق حالة في العقود في عليها المنصوص المبالغ(: العينية

 خصم طريق عن إلغاؤها أو نقلها أو تكوينها تم بحقوق األمر

 التقديرية القيمة على ، ذلك خالف في أو مترابط نقدي

 أو المكونة للحقوق السوقية والقيمة األطراف من المقدمة

 .إبطالها تمّ  التي أو المنقولة
 .أوقية 12 عن قل ما اعتبار بدون الضريبة وعاء يحّدد( 0

إذا قلّت المبالغ المذكورة في العقود أو القيم ( 1. 081 المادة

المقدرة التي قدمها األطراف عن القيمة الحقيقية للحقوق التي 

تم تكوينها ، أو نقلها أو إلغاؤها ، فإّنه يجوز لحافظ الملكية 

 .بدقة لتحديد قيمة الحقوق المذكورة طلب خبرةالعقارية 
حسب الطرق المحددة  بطلب الخبرةجراء المتعلق يتخذ اإل( 2

وتحتسب . من كتاب اإلجراءات الضريبية L.43بالمادة 

لنفس التأكد من النقص في القيمة وفقا  حالةفي  العقوبات

 .القانونأحكام هذا 

 ميزانية لفائدة المحّصلة الحقوق تعريفة تحدد -. 081 المادة

 أوقية( 022) بمائتي أدنى حد مع ، التالي النحو على الدولة

 :إجراء لكل
 القيمة على ٪0: العقارية السجالت في المنجز يمقالتر( 1

 . مقّ المر للعقار السوقية

 عيني لحق ناقل أو مكّون لعقد العقاري لسجلبا التقييد( 0

 .المذكورة المبالغ قيمة من ٪1,5:  عقاري

 الرهن تقييد إلى بالنسبة  ٪ 0,5 إلى النسبة هذه تخفيض يتمو

 الرهن إحالل أو الدائنين كتلة أو للبائع اإلجباري العقاري

 .العقاري
 كان ومهما ، عقارية سجالت بعدة التقييد تعلّق حالة في

 إال يحّصل أن يمكن ال  الدولة ميزانية لفائدة الحق فإنّ  عددها

 .التقييد موضوع المبالغ مجمل على واحدة مرة
:  عيني حق إلغاء يتضّمن لعقد العقاري سجلبال التقييد( 3

0,5٪. 

 ٪1:  يمقالتر عند عقاري سجل مؤجل علي تقييد تجديد( 4

 .التقييد مبلغ على
 سجالت انقسام أو عيلتجمّ  نتجة جديد عقاري سجل إنشاء( 5

 الحق هذا ندمجي.  فقط المنقولة االجزاء قيمة من ٪1: سابقة

 . الملكية نقل تقييد على المستوجب الحق في

نص التشريع على إلزامية تسليم  حالةفي  -. 302المادة 

عقاري في نهاية أجل التقييم، فإّنه يتّم معاينة ومتابعة  سجل

وجوبية وتحصيل حقوق التسجيل واإلشهار العقاري الذين تّم 

احتسابهما عند إنشاء عقد التنازل وفقا للطرق والشروط 

 .العقارات المقررة بالنسبة إلى العقود الناقلة لملكية 

من غير تلك المنصوص  االجراءاتال تؤدي . 300المادة 

 .إلى أي حق 302عليها صراحة في المادة 

 حافظي الملكية العقارية  أجور – 9 القسم

األجور المقررة لفائدة حافظي الملكية العقارية . 302المادة 

ها عند نتمثل التعويضات المستحقة عن المسؤولية التي يتحملو

 .لإلجراءات تنفيذهم

 احتساب األجر – 0الفرعي  القسم

تحتسب األجور النسبية المستحقة لحافظي ( 0 -.321المادة 

نفس القواعد التي تحتسب عليها الحقوق وفقا لالملكية العقارية 

 .النسبية المحّصلة لفائدة ميزانية الدولة 
 حسب الشروطمعاينة نقص في القيمة   حالةفي ( 2

وفي المبالغ المنصوص ا  311المادة المنصوص عليها في 

عليها بالعقود أو القيم التقديرية التي تضمنتها ، فإنه يستحق 

أجر إضافي في جميع الحاالت التي يكون فيها  الحق 

 .مستوجبا 

 :بعنوان أجور حافظ الملكية العقارية   تستحق -.320المادة 

 :األجور النسبية ( 1

 السوقية٪ على القيمة  2.52: يم قالستكمال إجراءات التر( أ

 .م قّ للعقار المر
 سجللتقييد عقد تكوين أو نقل ملكية حق عيني بال( ب

 .٪ من جملة المبالغ المنصوص عليها  2.22: العقاري

٪ بالنسبة إلى تقييد  2.12ويتم تخفيض هذه النسبة إلى 

الرهون العقارية اإلجبارية للبائع أو كتلة الدائنين أو إحالل 

 .عقاريالرهن ال
عقارية مهما كان عددها  سجالتتعلق التقييد بعدة  حالةوفي 

فإّن األجر النسبي ال يكون مستوجبا إالّ مرة واحدة فقط على 

  .مجموع المبلغ موضوع التقييد

: العقاري سجلبال عيني حق إلغاء يتضّمن عقد لتقييد( ج

2.12 ٪. 

 2.22: يمقالتر عند العقاري لسجلبا المؤجل التقييدلتجديد ( د

 .٪ على مبلغ التقييد
 سجالت انقسام أو عيلتجمّ  نتيجة جديد عقاري سجل نشاءإل( ه

 هذا يندمجو.  فقط المنقولة االجزاء قيمة من٪ 2.22: سابقة

 . الملكية نقل تقييد على المستوجب الحق في الحق
المشار إليها أعاله ، يكون الحد  الحاالتبالنسبة لجميع ( و)

 .أوقية 12األدنى للتحصيل هو 

 : الثابتةاألجور ( 2
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العقاري أو لوثيقة  السجل في لتقييد عقد معّدل لحق عيني( أ

 أو التصنيف المسبق أو  المؤقترسمية ترّخص التقييد 

 أوقية  12: التقييد المتأخر  حالةاإلحتجاج في 

 12:  االتاحةعدم بأو شرط  صادرةبمإذن  الغاءلتقييد أو ( ب)

 أوقية 
 أوقية 2: إلصدار كل شهادة تقييد ( ج

لإلشعار بتقييد الحقوق العينية ألصحاب نسخ الرسوم ( د

 أوقية 2: العقارية أو شهادة التقييد على المسودة أو النسخة

عقاري ألجل تنسيقه مع  سجلمن  اصلإلنشاء كل نظير( هـ)

أوقية ؛ ولتحضير كل نظير  12: عقاريسجل كل نسخة من 

 أوقية لكل جدول 1: من جدول تحليلي

سابقة  ،  سجالتلتقسيم نتجة عقاري جديد  سجلإلنشاء ( و

 أوقية 12: ال ترتبط بنقل ملكية 

واحد ، إما  سجلفي  السجالتلدمج اثنين أو أكثر من ( ز)

أو عن طريق إنشاء  السجالتفي أحد  التجميععن طريق 

 وقيةأ 12: مستقل سجل

للتنصيص على عقد موضوع التقييد بعد التقسيم في دفتر ( ح

 أوقية 2: الحجة

األجور المستحقة بمناسبة اإلطالع على الدفاتر العقارية ( 3

 :من قبل العموم
 السجللكل شهادة تناسق لنسخة أو لشهادة تقييد مع ( أ

 أوقية 7: العقاري  

تترتب شخص معين أو  تخصلكل قائمة لحقوق عينية ( ب)

 12أوقية لكل فصل مع حد أدنى بـ   2: عقار معين  علي

 أوقية

أوقية لكل  2: لكل نسخة من عقد أو جدول تحليلي ( ج)

 جدول

 أوقية 1: مخالصةلكل نظير من ( د)

األخرى غير  الحاالتال تؤدي إلى أي أجر  -.329المادة 

 .المنصوص عليها صراحة في المادة السابقة

 القتطاع من األجورا – 9الفرعي  القسم

تخضع األجور الخام السنوية الحقيقية  (1 -.323المادة 

بة لحافظي الملكية العقارية القتطاع لفائدة ميزانية الدولة بنس

 :محددة حسب التعريفة التالية 

  أوقية  %2:  12.222إلى  2من 

 أوقية   55 % :22.222إلى  12.221من 

  أوقية60 % :32.222إلى  22.221من 

  أوقية 65  % : 42.222إلى  32.221ن م

 أوقية75  %     : 12.222إلى  42.221من 

   أوقية 80  %: 142.222إلى   12.221من 

   أوقية  85  % :222.222إلى  142.221من 

  أوقية90 %:  222.222إلى  222.221من 

   أوقية92 %   :  222.222أكثر من 

من قبل حافظ الملكية  ربع سنةيتم إجراء االقتطاع كل ( 9

 .العقارية نفسه

يقوم حافظ الملكية العقارية بإعداد قائمة في  -. 321المادة 

األجور وإرسالها إلى مدير أمالك الدولة ، في الخمسة عشر 

ا األولى من كل  من السنة ، تتضمن األجور  فصليوم 

السابق منذ بداية السنة مع تاريخ  الربعالمحّصلة خالل 

 .الدفع تفاصيلو
لغرض تحديد أقساط النسب المئوية لالقتطاعات المطبقة على 

يتم األخذ بعين االعتبار جميع األجور  الفصليةاألجور 

 .المحصلة منذ بداية السنة
٪ 7أي تأخير في دفع االقتطاعات يترتب عنه دفع فائدة بـ 

وفي حالة تغيير مسؤول . سنويا  على المبالغ الواجب دفعها

،  ةالمؤقت النيابةقارية خالل السنة ، أو في حالة الملكية الع

فإّن االقتطاع يحتسب على الناتج اإلجمالي للسنة ويتحّمله 

المعنيين بصفة نسبية حسب األجور المدفوعة لكل منهم خالل 

 .السنة المعنية 

 الضبط كتاب مرتبات - 0 القسم
المحاكم  من الضبط كتاب لفائدة يوّظف. 021 المادة

 وتحرير للعموم الطلبات مستخرج نشربالنسبة إلى  المختصة

 .أوقية 02:  الشهادة
 حالة في المستحقة األخرى المرتبات جميع تسوية ويتم

 لمقتضيات وفقا   والمعارضين المدعين بين نزاع حدوث

 .العام القانون
 أحكام عامة  - 3 الجزء

 مهما ، يمقالتر طلب في البت يتم لم حالة في. 021 المادة

 :المدفوع المبلغ من الخصم  يقع ، اإلجراء تعليق سبب كان

 عليها حصل التي األجور مبلغ ، الحاالت جميع في°  1

 ؛الضبط كاتب

 النسبية الضريبة نصف ، القطعة تحديد تمّ  في حالة  ° 0

 .الدولة لميزانية الراجعة
 قدم الذي الطلب مقدم إلى المحتمل الفارق إرجاع ويتم

 .قةيالتسب

ال يجوز تأجيل دفع الحقوق واألجور التي  -.322المادة 

 يطالب بها حافظ الملكية العقارية  ألي سبب كان ، ماعدا 

ألطراف التي قامت بالدفع و التي تقدمت بطلب بالنسبة ل

 .اإلسترجاع لدى المدير المسؤول عن أمالك الدولة

إّن مجموع المبالغ المحصلة عندما تكون ( 1 -.320المادة 

إلجراءات مطلوبة من قبل مكتب حافظ الملكية والحقوق ا

العقارية يجب أن يتّم التنصيص عليها بأرقام ظاهرة كما يلي 

 : 
يم ، في أسفل الصفحة األولى من قبالنسبة إلجراء التر( أ)

العقاري الممنوح لمقدم  السجلالغالف الذي يحمي نسخة 

 الطلب ؛
أسفل نظير الجدول بالنسبة للتنصيصات الالحقة ، في ( ب)

التحليلي للعقد المنصوص عليه ويجب أن تظل ملحقة بنفس 

 .النسخة
يتعّين على حافظ الملكية العقارية أن يسلّم للطرف الذي ( 2

قّدم الطلب ، تفصيال كتابيا  عن الضرائب واألجور وغيرها 

المسّجل على النحو  االجماليمن الحقوق التي تكّون المبلغ 

 .دة السابقةالمذكور في الما

 ريبيةكتاب اإلجراءات الض
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 على المطبقة اإلجراءات الكتاب هذا يحدد L.1  (1.المادة 

 .لعامة للضرائبا المدونة التي تحكمها  والرسوم الضرائب

 المتعلقة األحكام تطبيق دون هذا الكتاب احكام تحول ال 2)

 الدولية االتفاقيات في المدرجة المتبادلة اإلدارية بالمساعدة

 .لموريتانيا الملزمة

 الكتاب هذا في عليها المنصوص اآلجال إنّ ( L.2 .1 المادة

 .ذلك خالف على ينص لم ما تقويمية آجال هي

 :فإّنه ، األيام بعدد األجلالتنصيص على   يتم عندما( 0

 ؛ األول اليوم احتساب يتم ال( أ
 يتم فإّنه ، عطلة يوم مع األجل انقضاء يوم يتزامن عندما( ب

 .يليه عمل يوم أول حتى تمديده

 بالدفع أو بالتصريح الخاص واجبال تاريخ يتزامن عندما 3)

 عطلة يوم مع هذه المدونة ألحكاموفقا  عليهما المنصوص

 .يسبق االجل عمل يوم آخر إلى الواجب تقديم يجب فإّنه

 بالضريبة  ينواجبات المكلف - 0العنوان 

 الواجبات الخاصة بالتصريح  -0 الجزء

 مبلغ ودفع لتصريحا المكلفين على يتعّين ( L.3 .1 المادة

 .وفقا لهذه المدونة  المحددة اآلجال في والرسوم الضرائب

شكليات  على والرسوم الضرائب بهذه التصريح يتم( 0

 .االدارة العامة للضرائب عن صادرةنظامية 
 التصاريح إرسال من بالضريبة المكلف تمّكن عدم حالة وفي

 اإلدارة من ترخيصب و يمكن فإّنه ، ورقي شكل في الضريبية

 .إلكتروني شكل في التصاريح هذه إرسال العامة للضرائب

يمكن ايضا القيام بالواجب التصريحي عبر ألية التصريح  (4

عن بعد وفقا للشروط التي يحددها مقرر صادر عن 

 الوزير المكلف بالمالية
 

 ات تغييرالالتصريح بالوجود أو  – 0 القسم

 خاضع اعتباري أو طبيعي شخص كل( L.4 .5 المادة

 األعمال أرباح على الضريبة أو الشركات على للضريبة

 أو المضافة القيمة على الضريبة أو الطبيعيين لألشخاص

 وبغض ، المنبع من الضرائب استقطاعات بإجراء مكلف

 هذا أحكام طبق له يخضع الذي الضريبي النظام عن النظر

 بالتصريحالقيام يتعّين عليه  ، إقامته مكان وعن القانون

( 02) العشرين خالل ، االدارة العامة للضرائب لدى بالوجود

 موريتانيا، في نشاطه من ابتداء أو النهائي تكوينه من يوما

اللقب  واالسم و سماأل تتضمن شكلية نظامية طريق عن

. شركةال مقر أو والعنوان النشاط أو والمهنة االجتماعي

 المؤهل بالضريبة المدين ممثل اإلجراء بهذا يقوم أن ويمكن

 . لذلك قانونيا

يجب على األشخاص االعتباريين إضافة إلى ذلك اإلشارة ( 2

 :إلى 

 ؛ الرئيسي اإلقامة ومكان والمدة ، القانوني الشكل( أ 
 ورقية نسخة ترفق بالتصريح) التأسيسي العقد تاريخ( ب

 ؛(  تحمل طابعا جبائيا ال مصدقة

 و، المسييرين أو المديرين إقامة ومقر وأسماء ألقاب( ج

 أسماء ، أسهم إلى مالها رأس يجّزأ لم التي لشركاتل بالنسبة

 ؛ شريك كل إقامة وألقاب ومقر
 تكّون التي المنقولة و العقارية األمالك وقيمة طبيعة( د

 ؛ المساهمات
  :ومبلغ وشكل عدد( ه

 مميزين   للتداول القابلة المالية األوراق االصدارات من °1

 كل تحرير مبلغ لألولى بالنسبة محددين السنداتو األسهم بين

 .الفائدة نسبة و السداد مدة ، للثانية وبالنسبة ، سهم

 ممثلة غير(  مال رأس في حصص) اجتماعية حصص °2

 .للتداول قابلة مالية بأوراق

 من للشركاء الممنوحة نوعها كان مهما األخرى الحقوق °3

 الحقوق هذهمنحت   سواء   ، الشركة أصول أو األرباح قسمة

 .ال أو علي شكل اسهم 
 ؛ اإلستغالل موقع يحدد مخطط( و

م مقره يكون الذين المعنويين ألشخاصل بالنسبة( ز

 موعملياته انشطتهم  طبيعة تفاصيل الخارج، في االجتماعي

 وانوعن لقبو أسم وكذلك الرئيسي هم ومقر موريتانيا، في

 باإلجراءات بالوفاء يلتزم الذي موريتانيافي  القانونيم ممثله

 الضرائب ودفع بالضريبة المدينالواجب القيام بها من قبل 

 .عنه بدال والرسوم

 من التثبت وبعد ، بالوجود التصريح استالم عند .L.5 المادة

 تقوم ، عليه والتصديق بالضريبة للمكلف الفعلي الموقع

 تعريف رقم األخير هذا منحب االدارة العامة للضرائب

 .ضريبي

 على يؤثر جوهري تغيير حدوث حالة في .L.6 المادة

 ادارة إعالم بالضريبة المكلف على يتعين ، اإلستغالل

 العام المدير إلى توجه مراسلة طريق عن الضرائب

 هذا تلي التي يوما( 02) عشرين غضون في للضرائب

 .التغيير

 :  بـ خاصة التصريح يجب و

 ؛ المدير تغيير  ° 1

  كراء وجه على وضعها أو الفردية المؤسسةعن   التنازل ° 2

 ؛ للتسيير
 ؛ مدتها أو هدفها أو القانوني شكلها أو الشركة اسم تعديل ° 3

 المساهمة أو االجتماعية الحصص أو األسهمعن  التنازل ° 4

 في ٪12 بما يفوق او يساوي  ، المباشرة غير أو المباشرة

 ؛ االعتباري الشخص رأس مال

 ؛ المؤسسة إغالق أو النشاط توقف ° 5

 .العنوان تغيير  ° 9

بواجبات التصريح  اخاللكل  يعاقب عن .L.7 المادة

 تتراوح ما بغرامة  L.6و  L.4 المادتين في عليها المنصوص

( 522222) ألف خمسمائة إلى( 52222) ألف خمسين بين

 لضريبيةا والعقوبات الغرامات تطبيق مع مراعاة أوقية

 .يليها وما L.131 بالمواد عليها المنصوص

  السنوية التصاريح – 9 القسم
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 نظامل الخاضعين  بالضريبة المكلفين على يتعين .L.8 المادة

 : سنة كل يصرحوا أن الحقيقي الربح

 المصرفية والخدمات المالية النفقات بتفاصيل  .

ويترتب علي عدم التصريح بهذه المصاريف دمج 

من هذه المبالغ في حساب النتيجة  ٪05نسبة 

  الخاضعة للضريبة 

   3اذا كانوا من المكلفين المشار اليهم في  الفقرة 

من المدونة العامة للضرائب   71من المادة 

بتفاصيل المشتريات والخدمات المحققة مع 

قا للشروط المنصوص عليها في نفس مورديهم وف

من هذه النفقات  في  ٪42الفقرة  تحت طائلة دمج 

 حساب النتيجة الخاضعة للضريبة  

يتعين على وسطاء الجمارك المرخصين  .L.9المادة 

من الشهر الموالي بالمعامالت المنجزة  12التصريح قبل يوم 

م مفصلة حسب االسم واالسم االجتماعي ورق زبنائهم باسم

 .الضرائب ادارةف الضريبي لدى يعرتال

 تعريض وسيط الجمارك علي أي اخالل بهذا الواجبويترتب 

 ..L.146 و L.142 و L.134 المواد أحكام لتطبيق

 أو الطبيعيين األشخاص يتعين على( L.10 .1 المادة

 ألطراف لنشاطهم ممارستهم أثناء يدفعون الذين االعتباريين

 أتعاب أو سمسرة أو مرتبات أجرائهم، إلى ينتمون ال أخرى

 أخرى، تعويضات أي أو مكافآت أو غير عرضية أو عرضية

 يناير شهر خالل الضرائب لدي ادارة المبالغ هذهب التصريح 

 ةمطابق وفقا لشكلية   قيمتها، عن النظر بغض سنة كل من

 . الضرائب ادارة قبل من المعد للنموذج

ويجب ان يبين بالنسبة   نسختين في التصريح تقديم يتم( 0

لكل شخص من االشخاص المعوضين خالل السنة المنصرمة 

 والمقر القانوني الشكل أو واللقب االسم: التفاصيل التالية

 .الضريبي التعريف ورقم

 والجمعيات الشركات و المؤسسات على يتعين ( 3

 المؤلف حقوق ودفع باستخالص تقوم التي العامة والمؤسسات

 الفقرة في إليها المشار الشروط حسب تصرح أن المخترع أو

ممثليها  أو ألعضائها دفعتها أو استخلصتها التي لمبالغبا 1

 .القانونيين

 غرامة تطبيقب التصريحفي  دقة عدم أو إغفاليعاقب كل  ( 4

 .دقة عدم أو إغفال كل عن أوقية( 1.222) تبلغ

 : التصريح التأخير في  على يعاقب(  5

 ال التأخير كان إذا ، أوقية( 1.222) ألف قدرها بغرامة( أ

 ؛ شهرين يتجاوز
بدمج المبالغ المدفوعة  في حساب النتيجة الخاضعة  ( ب

 .للضريبة اذا تجاوز التأخير شهرين

 التضامن شركات مسيري على يتعين( L.11 .1 المادة

 أن المدنية والشركات والجمعيات البسيطة التوصية وشركات

 السنوي التصريح وقت نفس في الضرائب لمصلحة وايقدم

  :إلى يشير بيان ، للنتيجة

 ؛ الشركاء اقامةو( األسماء) واالسم( األلقاب) اللقب( أ

 المنتهية المالية السنوات أو المالية السنة من األرباح جزء( ب

أعضاء  عضو من كل بحقوق المتعلقة السنة المنصرمة خالل

التضامن  شركات في المدنية وكل من الشركاء اتالشرك

 ؛ البسيطة التوصية شركاتفي الموصين والشركاء  

 خالل الموصي لهم الشركاء على الموزعة األرباح مبلغ (ج

 التي البسيطة التوصية شركات من قبل  السنة المنصرمة

 المدونة من 13 المادة في عليه المنصوص الخيار مارست

  ، لضرائبة لالعام

 المحدودة المسؤولية ذات الشركات مسيري  على يتعين( 2

 التصريح وقت نفس في ، الضرائب لمصلحة وايقدم أن

 :على ينص بيان بالنتائج  السنوي

 ؛ الشركاء اقامةو( األلقاب) واللقب( األسماء) االسم( أ
 ملكية شريك كل يملكها التي االجتماعية الحصص عدد( ب

 ؛ اانتفاع أو كاملة
 المالية السنة خالل الشركاء من لكل المدفوعة المبالغ( ج

 تعويضات أو مكافآت أو مرتبات علي شكل ، السابقة

 غير أو ألسهم أرباح أو فوائد كانت سواء خرىدفوعات أأو

 . االجتماعية حصصهم عن الناتجة المبالغ من ذلك

 لمصلحة ايقدمو أن المحاصة شركات مسييري على يتعين( 3

 بيان بالنتائج السنوي التصريح وقت نفس في ، الضرائب

 :على ينص

 إقامة ومقر المهنة و( األلقاب) اللقب ،( األسماء) االسم( أ

 شاركين؛تالم والشركاء المسييرين الشركاء
 شريك لكل الراجعة السابقة المالية السنة أرباح حصص( ب

 أو مؤسسة شخصيا   يستغل ركاشتمشريك  لكل وكذلك مسير

 ؛ األرباح من حصتهتدخل في عائداتها    مهنة يمارس
 خالل اآلخرين ركيناشتالم على الموزعة األرباح مبلغ( ج

 .السنة المنصرمة

خفية اإلسم  والشركاتخفية اإلسم  الشركات على يتعين (4

 تقدم دعما أن  باألسهم التوصية وشركات الوسيطة

 :يلي ما على ينص بيان بالنتائج السنوي هالتصريح

 أعضاء إلى السنة المنصرمة خالل المدفوعة المبالغ مقدار( أ

 األموال رؤوس على للضريبة والخاضعين إدارتها مجلس

 ؛ المنقولة
 وعناوين التجاري االسم أو( األسماء) االسم ، األلقاب( ب

 .المساهمين

 تطبيق إلى تؤدي أعاله إليها المشار للشروطكل مخالفة ( 5

مقدمة في  غير معلومة كل عن أوقية (1.222)قدرها غرامة

 .دقيقة غير أو هذا البيان 

 أسهم تصدر التي الشركات على يتعين( L.12 . 1 المادة

 أصحابها هوية الضرائب إلدارة يقدموا أن لحاملها

 ثالثين اجل في وعناوينهم وألقابهم أسمائهم على بالتنصيص

 .االصدار تاريخ من ابتداء يوما( 32)

 على يتعين فإّنه ، لحامليها األسهمعن   التنازلحالة  في( 0

 البيع، تاريخ من يوما( 32) ثالثين أجل في أيضا البائعين

 عنوانولقب و أسم ذكر مع بذلك الضرائب ادارة إعالم

 . لتنازلل الفعلي والتاريخ الحامل الجديد
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 مالية أوراق بإصدار قامت التي الشركات على يتعين( 3

 والتصريح أصحابهاب التعريف 2222 يناير 1 قبل لحامليها

 .2222يونيو  32 قبل الضريبية المصالح لدى بهويتهم

خفية اإلسم  شركة أوعلى كل شركة خفية اإلسم  يجب(4

 بمقرها تمسك أن باألسهم توصية شركة أو مبسطة

 يتضّمن الزمني الترتيب حسب لألسهم سجال االجتماعي

 . اإلسمية المنقولةا القيم من صنف لكل التنازالتو االكتتابات

 اعتباري أو طبيعي شخص ألي يمكن ال( L.13. 1 المادة

 من غيرها وأ مداخيل أو أسهم أرباح أو فوائد دفع يمتهن

 بصفة يمتهن هذا النوع من العمليات أو القيم المنقولة عائدات

 أي فتح أو أي مبلغ دفعب  ذلك االساس على يقوم أن ، ثانوية

 هاقامت مقر وذكر هويته بإثبات المستفيد مطالبة دون حساب

 .الفعلي

من  1علي  االشخاص المشار اليهم في الفقرة يتعين أيضا  (0

المبالغ ب المختصة لمصلحة الضرائبكشف تقديم  هذه المادة

 بتسليم أو بتقديم وذلك األشكال من شكل أي تحت وهادفع التي

 يتضمن أن ويجب.  قصاصة تمثل وثيقة أي أو قصاصات

 الضريبي تعريفه ورقم مستفيد كل وأسماء ألقاب الكشف

  .المقبوض من طرفه الصافي والمبلغ الفعلي هاقامت ومقر

 الواجبات نفسب بااللتزاماإلقليمية المجموعات  تطالب   ( 3

 الخاصة بأسهمهم المتعلقة والفوائد األسهم أرباحب فيما يتعلق

 لشركات أو ألشخاص يدفعونها التي سنداتهم وأ حصصهمو

 . همقصاصات تسيير عن المسؤولين أولئك غير

يتعرض االشخاص والشركات الخاضعين لمقتضيات هذه  (4

او يقدمون ضمنيا  بأحكامهايلتزمون  المادة والذين ال

 لإلدارةمعلومات مغلوطة بخصوص الكشف المقدم من قبلهم 

اوقية عن كل اغفال  1222العامة للضرائب لعقوبة تقدر ب 

 .او خطأ

 يثبت لم ما منها  للمستفيد ملكا  المقدمة القصاصات تعتبر( 5

 .ذلك خالف

من طرف  الغير لحساب القصاصات هذه تقديمحالة  في 

 بيان بالدفع تقوم التي للمؤسسة يقدم  يمكنه ان ،  المستفيد

 الفعلي، ومقره( أسماء) هاسم و لقبه إلى باإلضافة يتضّمن

 وكذلك ةالفعلي الحقيقيين لمالكينا مقرات اقامةوالقاب واسماء 

 .  منهم بكل الخاصة اتالقصاص مبلغ

 البيان هذا رفقت أن بالدفع تقوم التي المؤسسة على يجب( 9

 .المادة هذه من 0 لفقرةل اتنفيذ بكشف المبالغ المدفوعة

 تمّكن التي والوثائق والمستندات بالسجالت االحتفاظ يتم( 2

 المادة حتى بهذه عليها المنصوصالكشوف  من التحقق من

 دفع المبالغ فيها تم التي للسنة الموالية الرابعة السنة نهاية

 . للحفظ أطول ألجال تخضع مالم بها المتعلقة

تطبيق   السابقة الفقرة ألحكام مخالفة كل يترتب علي( 1

 .أوقية( 32.222) غرامة

 الصرف وكالء و الشركات على يتعين( L.14 .1 المادة

 أو العموميين والمأمورين بالخصم والقائمين والمصرفيون

 الذين األشخاص وجميع والجمعيات الوزارات ومأموري

 مصلحة إلى يوّجهوا أن ، قيم منقولة كودائع عادة يستقبلون

 سندات بإيداع يتعلق حساب أي وإغالق بفتح اشعار الضرائب

 أو جارية حسابات أو قةيتسب حسابات أو نقود أو قيم أو

 .ماشابهها

 الذي النموذج حسب مطبوعات على اإلشعارات تحّرر ( 0

 االسم و( ألقاب)  اللقب إلى اإلشارة تتضمن ؛ اإلدارة حددته

 أصحاب وعناوين الضريبي التعريف رقم و( األسماء)

 من( 12) األوائل األيام العشر خالل إرسالها ويتم الحسابات

 وصل منح مع. الحسابات إغالق أو لفتح الموالي الشهر

 .االستالم

 هذه من 1 بالفقرة إليها المشار المؤسسات على يتعّين (3

 الضرائب لمصلحة سنة كل من فبراير 1 قبل يقدموا أن المادة

السنة  خاللالتي سجلت   قصاصاتبال بيان المختصة

 األوراق أو السندات ودائع أصحاب حساباتفي  المنصرمة

 الحسابات أو الجارية الحسابات أو التسبقة حسابات أو المالية

 .مشابهةال

 تطبيق غرامة  هذه المادة ألحكام مخالفة كل يترتب علي( 4

 .خطأ أو إغفال كل أوقية عن( 1.222) ألف قدرها

 الواجبات المحاسبية : الثاني  الجزء

 مسك المحاسبة  – 0 القسم

 موريتانيا في مستغلّة مؤسسة كل على يجب( L.15 .1 المادة

 . محاسبةفيها  مسكان ت 

 غير من قبل موريتانيا فيعلى كل مؤسسة مستغلة  يجب( 0

 األنشطة إلى بالنسبة مستقلة محاسبة فيها تمسك أن مقيم

  .موريتانيا في المحققة

ا المؤسسات هذه على ويجب  قوائمها من نسخة تقديم أيض 

 .المالية

 نفس في يستغلّون الذين الطبيعيين األشخاص على يجب( 3

 لكل  يمسكوا أن مختلفة أماكن في تقع مؤسسات الوقت

 .محاسبة مستقلة مؤسسة

اي وثيقة او تصريح اجباري وفقا لمقتضيات هذا القانون ( 4

مكتوب بلغة غير العربية او الفرنسية  يكون المكلفون  

بالضريبة ملزمون بترجمته الي احدي هاتين اللغتين من قبل 

 مترجم معتمد 
 : المحاسبة تكون أن يجب( L.16. 1 المادة

  ؛ الفرنسية أو العربية باللغة ممسوكة( أ
 .الموريتاني المحاسبي النظام  ألحكام مطابقة تكون وأن( ب

 ممسوكة معلوماتي نظام بواسطة المحاسبة تكون أن يجب( 0

 االدارة العامة  قبل من ةمرخص وبرامج حوامل على

المتعارف عليها  القانونية للشروطوخاضعة  لضرائب،ل

 . والحفظ  الشموليةو الضمان من حيث لالثبات

يجب ان تسجل عمليات االستيراد علي سجل خاص   ( 3

يبين  بالنسبة لكل عملية القيمة ورقم  التصريح بالوضع 

 .لالستهالك

 يمسكها التي المحاسبة تكون أن يجب( L.17  .1 المادة

 العادي الحقيقي الربح لنظام الخاضعين بالضرائب المكلفون

 الهيئة قبل منمعتمد  محاسبي خبير قبل من عليها مصادق

 .بموريتانيا المحاسبين للخبراء الوطنية
 ألف خمسمائة قدرها بغرامةالتصديق  عدم على يعاقب( 0

 .أوقية( 222.222)
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يجوز للمكلفين بالضرائب   L.16استثناء للمادة . L.18 المادة

ك محاسبة الخاضعين حسب نظام الربح الحقيقي الوسيط مس

 :مبّسطة  تتضّمن وجوبا 

دفتر نفقات يتضّمن التنصيص على المشتريات  ° 1

 االجتماعية ؛ االعباءوالمصاريف العامة والرواتب و

يتضّمن التنصيص على المبيعات  ايراداتدفتر °  2

 والخدمات المسداة ؛
جميع اإليرادات  يبن، يمسك يوما بيوم و صندوقدفتر °  3

 والنفقات ؛
والمستحقات كتاب جرد المخزون واألصول الثابتة °  4

 والديون 

 حفظ الوثائق المحاسبية  -9 القسم

المحاسبية والوثائق  السجالتيجب أن تحفظ . L.19 المادة

المبررة لها خاصة منها تراخيص تحويل العمالت 

لجمركية وفواتير الشراء والمبيعات ووثائق والتصاريح ا

( 12)العشر سنوات  طيلة اإليرادات والنفقات على األقل

الواردات أو المشتريات أو ادراج فيها تم الموالية للسنة التي 

 .المحاسبية القيودالمبيعات أو الخدمات في 

 العقوبات   – 3 القسم

 وما L.131 المواد أحكام تطبيقمع مراعاة ( L.20 .1 المادة

 تطبيق عنه يترتب المحاسبية السجالت مسك عدم فإن ، يليها

 كلعن  أوقية( 10.222) ألف عشر اثني قدرها غرامة

 . سجل

 اآلجال في المحاسبية السجالت يعاقب عدم تقديم  ( 0

اوقية عن كل ( 0.222) ألفي قدرها غرامة تطبيقب القانونية

 .تقديمه يتم لم سجل

يعاقب كل اغفال او خطأ يالحظ في السجالت المحاسبية  ( 3

التي يعد مسكها اجباريا او في المعلومات المكتوبة المقدمة 

اوقية عن كل اغفال او 1222اسنادا للتصريح بغرامة قدرها 

 .خطأ

 الفوترة  اتواجب – 3 الجزء

على الصناعيين والتجار ومقدمي  يجب( L.21 .1 المادة

ؤسسات العمومية التي تمارس أنشطة الخدمات وكذلك الم

 زبنائهمإلى  تسليم فواتيرصناعي أو تجاري،  طابعذات 

 .بغض النظر عن نظامهم الضريبي

 :جب أن تنّص الفاتورة بوضوح على ي( 2

 : التعريف الدقيق للمدين بالضريبة الذي يصدر الفاتورة°  1

إذا تعلق األمر ( أسماء)واسم ( األلقاب) اللقب  -

 سم االطبيعي أو الشكل القانوني وبشخص 

لشركة إذا تعلق األمر بشخص االجتماعي ل

 اعتباري  ؛
 الضريبي التعريفرقم  -
وصندوق  محددات الموقعالعناوين الجغرافية و -

 البريد ورقم الهاتف ؛
 رقم التسجيل في السجل التجاري -
 .الحساب أو الحسابات البنكية رقم -

 منقطعة ؛رقم الفاتورة لسلسلة غير °  2

 تاريخ إصدار الفاتورة ؛°  3

 الموضوع الدقيق للعملية ؛°  4

 :مبلغ الفاتورة ° 2

: بالنسبة للخاضعين للضريبة على القيمة المضافة -

المبلغ دون اعتبار الضريبة على القيمة المضافة و 

ة أو عند االقتضاء ، حقنسبة ومبلغ الضريبة المست

إلجمالي و المبلغ ا" معفى"التنصيص على كلمة 

 االزم دفعه من قبل الزبونباعتبار جميع الضرائب 

. 
بالنسبة لغير الخاضعين للضريبة على القيمة  -

االزم دفعه من قبل  المبلغ اإلجمالي: المضافة

 . الزبون

 :الزبونتعريف هوية  ° 7

األلقاب واألسماء إذا تعلق األمر بشخص طبيعي  -

إذا لشركة االجتماعي ل سم االوالشكل القانوني و

 تعلق األمر بشخص اعتباري ؛
مبيعات ب اذا تعلق االمر  الضريبي التعريفرقم  -

 ألشخاص اعتباريين أو لتجار ؛
 .العنوان الجغرافي -

 ة يالضريب الرقابة – 9 العنوان

 تصحيحو رقابة الضرائب ادارةتتولى ( L.22 .1 المادة

 تقع والتي المكلف على حقةالمست والرسوم الضرائب جميع

 .للضرائب العامة اإلدارة اختصاص ضمن

 الوثائق و العقود مختلف وكذلك التصاريح تراقب ( 2

 أو الرسوم أو الحقوق  أو الضرائب لتأدية المستعملة

 .طبيعتها كانت مهما وذلك اإلتاوات أو المساهمات

 إعفاء على الحصول بهدف المقدمة الوثائقوتراقب أيضا ( 3

 افاداتأو ارجاع أو  استرجاع أو طرح او استثناء أو

 .ضريبية

 الرقابةحق  – 0 الجزء

 الرقابةأصناف  – 0 القسم

 على الوثائق التدقيق – 0الفرعي  القسم

 جميع من الوثائق على الرقابةا تتكون( L.23. 1 المادة

 بالتدقيق في صحة خاللها تقوم التي الضرائب إدارة أعمال

 إدارة مقرات في المكلفين قبل من المقدمة لتصاريحا

 على الرقابة وتتم. لتدقيقبا إشعار إرسال ودون الضرائب

 في أو المكلف تصريح في الواردة والوثائق المعلومات أساس

 .الضرائب إدارة لدى المتوفرة المعلومات طلبات على الردود

 :إلى الوثائق على الرقابة تهدف( 0

 المخالفين؛ للمكلفين الضريبية الوضعية تصحيح( أ
 ومعالجة الملفات فحص عن الناتجة التصحيحات إجراء( ب

 .اإلستقصاء  كشوفو المعلومات طلبات

 عين علىرقابة  موضوع سيكونون الذين المكلفين اختيار( ج

 ؛ المكان
 مختلف لرقابة الضرورية المعلومات كشوف إعداد( د

 .والرسوم الضرائب

 عين المكان في الرقابة -9الفرعي  القسم
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 في تدقيق  المكان عين في الرقابة تتمثل. L.24 المادة

 الوثائق وتقديم بمسك الملزمون  بالضريبة المكلفين محاسبة

 محاسبة يطال هذا التدقيق عاما كوني أن ويمكن.  المحاسبية

 تدقيقا ظرفيا أو متقادمة  غيرال األخيرة( 3) الثالث لسنواتا

 .والرسوم الضرائب من علي عدد محدود

 للمحاسبة التدقيق العامأ

 على رقابة إجراء التدقيق العام ستدعيي( L.25. 1 المادة

 بها المصرح المحاسبةكذلك علي و والرسوم الضرائب جميع

 .بالتقادم المعنية غير الفترة خالل والممسوكة
 في المكان عين في التدقيق عمليات تتجاوز أن يمكن ال( 0

 تمديده يمكن األجل هذا أنّ  غير. أشهر( 3) ثالثة الشركة

ا( 45) وأربعين بخمسة  المكلف يوفر لم إذا إضافية يوم 

 التي المبررات أو الوثائق المطلوبة اآلجال في بالضريبة

 .دققونالم طلبها
 وفي التدقيق مدة خالل بالضريبة المكلف يوفر لم إذا( 3

 ذلك فإن منه، طلبت التي والمبررات الوثائق المطلوبة اآلجال

 بأحكام عليه ويعاقب الضريبية الرقابة اعتراضا علي  يمّثل

 إدارةوبالتالي فإّن   L.145.و L.135 و L.54 المواد

 المادة هذه في المحددة باآلجال ملزمة غير تصبح الضرائب

 المكلف ويعلماالعتراض علي الرقابة   دققالم يالحظ عندما

 .بذلك  بالضريبة

 التدقيق الظرفي
 إجراء في خاصة الظرفي التدقيق تمثلي( L.26. 1 المادة

 عنصر أو رسوم أو ضرائب عدة أو ضربية رقابة علي 

 .متقادمة غير مالية سنة خالل المحاسبة من محدد

 التنصيص الضرائب إدارة على يتعين التدقيق اهذ إلجراء( 0

 .التدقيقب اإلشعار ضمن عليه

 من أكثر الظرفي التدقيق عمليات تتجاوز أن يمكن ال( 3

 . باطلة تكون فإّنها وإالّ ( 1) واحد شهر

 تعذر إذا آخر( 1) بشهر األجل هذا في التمديد يمكن أّنه إالّ 

 سلوك بسبب األصلي األجل خالل الظرفي التدقيق إنهاء

 .المكلف

 أجل بعد المطلوبة الوثائق تقديم عدم في المكلف استمر إذا( 4

 اعتراضا علي  يشكل التصرف هذا فإن ،( 0) شهرين

 و L.54 المواد حكامأل يعاقب عليه وفقا الضريبية الرقابة

L.135 و  L.145.   . تصبح الضرائب إدارةوبالتالي فإّن 

 يالحظ عندما المادة هذه في المحددة باآلجال ملزمة غير

 .بذلك  المكلفشعروياالعتراض علي الرقابة   دققالم

 أحكام عامة  – 9 القسم

علي االقل   مفتش برتبة الضرائب وكالء يتولى .L.27 المادة

 الضرائب جميع لوعاء المكان عين في لرقابةبا القيام

 همويمكن.  التدقيق موضوع المكلفين على حقةالمست والرسوم

 .أقل بوكيل برتبة االستعانة

 مساعدة والعسكرية المدنية السلطات على يجب .L.28 المادة

 .ذلك منهم طلب كلما ، واجباتهم أداء في لضرائبا وكالء

يوما  12يجب علي االدارة الضريبية وقبل  (L.29. 1 المادة

من التاريخ المحدد لبدء اول تدخل ان تسلم للمكلف بالضريبة 

موضوع الرقابة في عين المكان اشعارا بالتدقيق في ظرف 

مضمون الوصول او يدا بيد مع اشعار باالستالم مصحوبا 

 .بنسخة من ميثاق المكلف بالضريبة

 :التالية المعلومات لتدقيقبا اإلشعار تضمني أن يجب( 0

 ؛ األول للتدخل المحدد التاريخ( أ
 ؛ لتدقيقا موضوع والرسوم الضرائب وطبيعة فترة( ب
 ؛لتدقيقبا المكلف الوكيل ورتبة اسم( ج
 اختياره ؛ منمستشار قانوني ب المكلف ستعانةا إمكانية( د
 .للمادة تطبيقا بخبير الضرائب إدارة استعانة إمكانية( هـ

L.40. 

 الواجبات و لآلجال الضرائب إدارة احترام عدمفي حالة  ( 3

 النفاذ رفض للمكلف يخّول السابقة بالفقرة عليها المنصوص

 ويجب.  طالما لم يتم احترام اإلجراءات المحاسبية سجالتهل

. رفضه بأسباب كتابة الضرائب إدارة شعارإ المكلف على

 اإلجراء يخالف بشكل إرساله يتم شعارإ كل إبطال ويتم

 .أعاله المذكور

 المكان عين الرقابة في إجراء أثناء للمكلف يمكن( 4

 الغرض لهذا توكيله شريطة اختياره من تشاربمس اإلستعانة

 وكل. األول التدخل بداية قبل دققينللم التوكيل هذا وتسليم

 موضوع يكون أن يجب األول التدخل لتاريخ تعديل أو مانع

 نفس في للتدخل الجديد التاريخ تحديد مع للمكلف شعارإ

 .شعاراإل

 يحق ، لتدقيقبا اإلشعار استالم من ابتداء (L.30.1 المادة

 أجل في وذلك التدقيق لتأجيل ومعلل كتابي طلب تقديم للمكلف

 . العمل أيام من( 0) يومين

 أيام من( 0) يومين خالل بالرد الضرائب إدارة تلزم( 0

 إدارة رد عدم يعتبرو.  المكلف طلب استالم تاريخ من العمل

  .ةضمني   موافقة األجل هذا خالل الضرائب

 ، األول للتدخل األصلي التاريخ تأجيل حالة في .L.31 المادة

 إشعار إرسال يجب ، الضرائب إدارة من مبادرة على بناء

 .المكلف إلى  األخيرة هذه قبل من للتدقيق تعديلي

 الرقابة في إجراءات عن النظر بصرف( L.32 .1 المادة

 تدخل كل فإنّ  ، الكتاب بهذا عليها المنصوص المكان عين

 يجب الضريبيةالرقابة  إطار في الضرائب إدارة جانب من

  .يوضح حيثيات هذا التدخل محضر موضوع كوني أن
 عاينها التيالوقائع والمؤشرات  فقط المحضر يتضّمن ( 0

ا الوكيل  الوكيل اسم على بوضوح التنصيص ويجب. شخصي 

 بالضريبة المكلف ونشاط وعنوان الضريبي فبعرتال ورقم

 قبل من المحضر إمضاء يتمو. المحضر تاريخ وكذلك

 ويتم.  المكلف قبل ومن التدخل في شاركوا الذين الوكالء

 الحاالت جميع وفي لإلمضاء المحتمل رفضه على التنصيص

 .المكلف إلى المحضر من نسخة إرسال يتم

التدقيق ) المكان عين في تدقيقال إجراء يتم( L.33 .1 المادة

 مقرها في أو المؤسسة مقر في( الظرفيالتدقيق  أو العام

 المكلف من ومعلل صريح طلب بناء علي غير انه . الرئيسي

 ممثله مكاتب فيالتدقيق   جرىي أن يمكن ، بالضريبة

 .القانوني
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 سجالت محاسبية وا دفاتر يأخذ أن دققللم يجوزال  (0

 يتضّمن وصل مقابل همن خطية بموافقة إالّ  مكتبه إلى لمكلفل

 .اإلدارة عهدة في مؤقتا تصبح التي الوثائقب مفصلة قائمة

 إلدارة يمكن السابقة، لألحكام استثناء( L.34. 1 المادة

 المكلف لوضعية فوري تدقيق بإجراء تقوم أن الضرائب

 المكلفميثاق  من ونسخة تدقيقالب إشعار هتسليم شريطة

مقابل وصل  تدخل أول عند القانوني ممثلهل تسليمهما أو

 .باالستالم

 إلى الفوري النفاذمن   المدققين اإلشعار هذا يمّكن (0

 .للمؤسسة المحاسبية السجالت

 معلوماتي نظام بواسطة ممسوكة المحاسبة تكون عندما( 3

 الملفات من( 0) نسختينانجاز  الضرائب إلدارة يجوز فإّنه

 المعلوماتية والمعالجات والبيانات بالمعلومات المتعلقة

 تنفيذ و والبرمجة بالتحليالت المتعلقة الوثائق إلى باإلضافة

 .المعالجات

 إالّ  ، ضريبي تصحيح أي التدقيق الفوري عن يترتب ال( 4

 سببية كعناصر نتائجه المدرجة في محضر استخدام يمكن أّنه

 .الحق ضريبي لتصحيح

 إلى إشارة أي اإلشعار يتضمن ال عندما .L.35 المادة

 الفترات أو السنوات  ذكر أو والرسوم والحقوق الضرائب

 فيها يكون التي الضرائب جميع فإن ، للتدقيق الخاضعة

 تكون التي هي المتقادمة غير الفترة بعنوان مدينا المكلف

  التدقيق على يطلق ، الحالة هذه في و.  التدقيق موضوع

 ."العام لتدقيق ا" تسمية

 أكثر أو مالية سنة شملي أن للتدقيق يمكن( L.36. 1 المادة

 المالية السنوات هذه تسّجل عندما متقادمة غيرال الفترة خارج

تكون الخسائر المحققة بعنوان احدي هذه السنوات   و .عجزا

 . قابلة للترحيل والخصم من نتائج اول سنة غير متقادمة
 غيرخارج الفترة ال مدة شملي أن أيضا للتدقيق  يمكن (0

 على الضريبة  رصيد من هذه االخيرة  تظهر عندما متقادمة

 .متقادم غير تصريح أول متأتي من  المضافة القيمة

تغيير مدي   الضرائب مصلحة تعتزم عندما (L.37. 1 المادة

 ضمن تحديده يتم لمأو رسم  ضريبة أو فترةالتدقيق ليطال 

 تكميلي إشعار إرسال عليها يجب ، األولي التدقيق إشعار

 ،L.25و L.24 المادتين في المحددة واآلجال الشروط حسب

 الجديدة الضريبة أو الجديدة الفترة على التنصيص مع

 . للتدقيق الخاضعة

 المالية السنوات ابراء ذمة بخصوص العام التدقيق يمثل( 0

 بالوعاء تتعلق جديدة عناصر ظهرمالم ت التدقيق موضوع

 .الضريبة نسبة أو الضريبي

 معينة مالية لسنة العام التدقيق انتهاء عند(L.38. 1 المادة

 الضرائب من مجموعة أو رسم أو ضريبة بخصوص

  تدقيق بإجراء القيام الضرائب إلدارة يجوز ال فإّنه ، والرسوم

 .الفترة نفس خالل و الرسوم أو الضرائب هذه لنفس جديد

 إغالق وبعد الحقا الضرائب إدارة اكتشفت إذا أّنه إالّ ( 0

 تحتفظ فإنها تهرب أعمال نتيجة جديدة عناصر العام التدقيق

 .الفترات تلك لنفس جديد تدقيق  إجراء بحق

 عندماسابق   ضريبياجراء  تصحيحيتم  ال .L.39 المادة

 رسمي لتأويل نية حسن عن امتثل أنه بالضريبة المكلف يثبت

تّم   عام إجراء بموجب الضرائب إدارة قبل من ضريبي لنص

 .نشره

 إجراء أي أو المحاسبة تدقيق تطلبي عندما( L.40. 1 المادة

 أن الضرائب إلدارة يحق ، خاصة فنية معرفة تصحيحي

 .اختيارها حسب تقنيين بخبراء االستعانة تطلب

 المهني بالسر ويلتزمون المهنية مسؤوليتهم هؤالء يتحمل ( 0

 ..L.72المادة ألحكام وفقا  

 بواسطة ممسوكة المحاسبة تكون عندما (L.41. 1 المادة

 المحاسبة تدقيق موضوع المكلف على يتعّين معلوماتي نظام

 القيود ملف من بنسخة الرقابة عمليات بداية منذ دققالم مدّ 

 بواسطة الموريتاني العام المحاسبي للنظام مطابق المحاسبية

ا األحكام هذه وتنطبق. إلكترونية وسيلة  سجالت على أيض 

 القانون هذاموجب ب خاضع مكلف لكل المحاسبية العمليات

 محاسبة مسكوي المحاسبية الوثائق وتقديم مسك لواجب

 .معلوماتي نظام بواسطة

 على معلوماتية معالجة بإجراء دققالم يقوم أن يمكن( 9

. التدقيق موضوع المؤسسة بها تحتفظ التي البيانات أساس

 للمكلف كتابيا يقدم أن دققالم على يجب ، الحالة هذه وفي

 .المطلوبة التحقيقات طبيعة توضيحا عن  بالضريبة

 :المعالجة تتم أن ، كتابيا يختار أن بالضريبة للمكلف يمكن

 ؛ المؤسسة معدات على دققالم قبل من إّما -
 من المقدمة الملفات نسخ علي  قدقالم قبل من أو -

 ؛ المؤسسة
 المواصفات أساس على نفسها المؤسسة قبل من أو -

 األعمال خاصة تبّين دققالم قبل من كتابة المحددة

 .النجازها المحدد األجل وكذلك المنجزة
 التي المعلوماتية بالطريقة المعالجة تحقيق استحال اذاما

 الطريقة اختيار دققللم يحق  فإّنه بالضريبة المكلف اختارها

 .المعالجاتهذة ب للقيام األنسب

  المادة ألحكام طبقا تطلب أن أيضا الضرائب إلدارة يحق( 3
L.40اختبارات إجراء بغرض خبراءمن   تقنية استشارات 

 :من  وتتحقق التشغيل تأوي التي المعلوماتية  أجهزة على

 ؛ المحاسبي التشغيل نظام -
 تساهم التيات والمعالج والبيانات المعلومات جميع -

 النتائج تحديد في مباشر غير أو مباشر بشكل

 االجبارية الوثائق وإعداد الضريبية أو المحاسبية

 ؛ه المدونةهذ بموجب
 وتنفيذ والبرمجة بالتحليالت المتعلقة الوثائق -

 .المعالجة

 طلبات التوضيحات والتبريرات – 3 القسم

 طلب على بناء يقدم أن المكلف على يتعين ( L.42 .0 المادة

 و المحاسبية الوثائق جميع الضريبي بالوعاء المكلف الوكيل

 و والنفقات اإليراداتثائق و و الرسائل نسخ و الجرد قوائم

 .بالتصريح لواردة ا النتائج دقة بطبيعته يثبت عنصر كل

 يعتبر عندما أو شفهي طلب على الرد المكلف رفض إذا ( 0

 بمثابة هي الطلب هذا على اإلجابة أنّ  لوعاءبا المكلف الوكيل
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 إلى تحتاج التي النقاط كل أو جزء علي اإلجابة رفض

 طلبه تجديد الوعاءب المكلف الوكيل على يتعّين فإّنه  توضيح

 .كتابيا

 التي النقاط بوضوح الكتابية الطلبات جميعأن تذكر  يجب( 3

 على الحصول ضرورة الضرائب مصلحة فيها ترى

 رده لتقديم بالضريبة للمكلف وتمنح تبريرات أو توضيحات

 األول اليوم من يحتسب يوما( 15) عشر بخمسة أجال

 .الطلب الستالم الموالي

 الضريبيتعديل الإجراءات  – 1 القسم

- 0الفرعي  القسم التصحيح التحاججي وإجراءات أسباب

 عدم أو نقصا الضرائب إدارة تعاين عندما( L.43 .1 المادة

 كأساس المستخدمة العناصر في إخفاء أو إغفاال أو دقة

 بموجب المستحقة الرسوم أو الحقوق أو الضرائب الحتساب

 لإلجراءات وفقا تتم التصحيحات المترتبة فإن ،المدونة ههذ

 .التالية بالمواد الموصوفة  التحاججية 

 .الضرائب إدارة عاتق على اإلثبات عبء يقع ( 0

 التي العقود استبعاد الضرائب إلدارة يجوز ( L.44 .1 المادة

 أو صورية العقود هذه أكانت سواءعملية ما  حقيقة تخفي

 يتحملها قد التي الضريبية األعباء تخفيف أو تجنب إلى ترمي

في  الحقيقي نشاطه أو وضعيته إلى بالنظر المعني الشخص

 .إنجازها عدم أو العقود هذه غياب
 الصبغة إرجاع الضرائب إلدارة يجوز ، الحالة هذه في ( 0

 .لذلك وفق ا الضريبي وعاءال وتحديد المعنية للعملية الحقيقية

 الصورية الصبغة إثبات عبء الضرائب إدارة على يقع( 3

 في بالضريبة المكلف نية أو المشكوك في صحتها للعناصر

  .تخفيفها أو الضريبة من التهرب

 أو نفقة كل رفض الضرائب إلدارة يمكن (L.45 .1 المادة

. بالتسيير العادي مرتبطة غير المؤسسة تحملتها خسارة

 إطار في تحقيقه الممكن من كان ايراد كل دمج أيضا هاويمكن

 األرباح بالمحاسبة ضمن تقييده  يتم لم ولكن ، التسيير العادي

 .للضريبة الخاضعة
الغير  لفائدة الحاصل التصرف هو طبيعي غيرال التسيير( 0

 للمؤسسة يحقق ال الذي أو  مقابل دون المؤسسة علي حساب

 به انتفع الذي اإلمتياز مع يتناسب ال الفائدة من أدنى حد إالّ 

 هاحرمان أو خسارة أو نفقةل المؤسسة تحمل إلى ويؤدي. الغير

 االستغالل لصالح مبرر له يكون مداخيل دون ان من

 .التجاري

 إدارة عاتق على طبيعي غيرال التسيير إثبات عبء يقع (3

 .الضرائب

 عالمات الضرائب إدارة تكتشف عندما.L.46 المادة

 بشكل زادت قد بالضريبة المكلف ثروة أن تبين ومؤشرات

 الدخل مع تتناسب ال تحملها التي النفقات أن أو ملحوظ

 المكلف يستطيع ال و  معينة مالية سنة خالل  به المصرح

 فانه ، النفقات هذه أو الزيادة هذه تبرر توضيحات تقديم

 الزيادة قيمة للضريبة الخاضع الدخل إلى تضيف أن هايمكن

 هذه إلى استنادا معاينتها تمت التي النفقات أو الثروة في

 .لإلثبات كوسيلة والمؤشرات العالمات

 غير تقييما تعاين عندما الضرائب إلدارة يجوز .L.47 المادة

 مع بتصحيحه تقوم أن  للضريبة الخاضعالوعاء  في صحيح

 .وجدت إنالمماثلة  األنشطة لنتائج االعتبار بعين األخذ

 L.43 من المواد في المذكورة الحاالت في (L.48  .1 المادة

 بالضريبة المكلف إلى الضرائب إدارة ترسل ، L.47 إلى

 هذا تمكين بهدف  باألرقام   ومبينامعلال  اعالم بالتصحيح

 عشر خمسة أجل في قبوله أو مالحظاته تقديم من األخير

ا( 15)  .لالشعار استالمه تاريخ من يحتسب يوم 

من  السابقة بالفقرة المحدد األجل خالل الرد عدم يعتبر( 0

 والرسوم الضرائب تحصيل ويتم قبل المكلف بالضريبة قبوال

 .فورا عليه المفروضة

 على اإلبقاء الضرائب إدارة اعتزمت إذا .L.49 المادة

 للمكلف رسالة  توجيه عليها فيجب ، األولية التصحيحات

 عشر خمسة أجل في مالحظاته على فيها ترد بالضريبة

ا( 15)   .المكان عين في اذا تعلق االمر بالتدقيق  يوم 

 المكلف بها أدلى التي المالحظات كانت إذا .L.50 المادة

 هبتبليغ تقوم الضرائب إدارة فإن ، جزئيا   مقبولة بالضريبة

 أجل خالل مالحظاته على فيها ترد رسالة طريق عنبذلك 

ا( 92) ستين  اللجنة إلى الرجوع و يمكن لهذا االخير. يوم 

 حكامأل وفقا تظلم عريضة تقديم أو متساوية االطراف

 .وما يليها L 127المواد

 أو مخالفة أي تعاين ال عندما اإلدارة على يجب .L.51 المادة

 بالضريبة المكلف إلى ترسل أن المؤسسة، محاسبة في خلل

( 92) ستين يتجاوز ال أجل خالل التصحيح بغياب اعالم

 االشعار عدم  حالة وفي. تدخل آخر تاريخ من يحتسب يوما

 للمكلف مستحقا غياب التصحيح  يعتبر  ، األجل هذا خالل

 . بالضريبة

 الحاالت في االشعار بالتصحيح إلغاء يمكن . L.52 المادة

 :التالية

 ؛ التدقيق إشعار مع بالضريبة المكلف ميثاق إرسال عدم ° 1

 منبمستشار   باالستعانة بالضريبة للمكلف عدم السماح ° 0

 ؛ اختياره

 قبل بالضريبة للمكلف الممنوحة اآلجال احترام عدم ° 3

 ؛ المكان عين في األول التدخل
 لالشعار بالتصحيح الوقائع و القانونب التعليل  غياب ° 4

 ؛ للمكلف الموّجه
 ؛ المكلف مالحظات على الرد عدم ° 5

 إجراءات إطار في التحاججيو الشفهي النقاش غياب ° 9

 .التصحيح التحاججي

 المكلف مكان تحديد عدم أو غياب حالة في (L.53.1 المادة

 أو التدقيقب اإلشعار تسلّم القانوني ممثله أو المكلف رفض أو

 تبليغ مكتب الضرائب إدارة على يجب ،التصحيحب شعاراإل

الخطاب الغير  أو ةالمقدم غير بالمراسلة اإلدارية الدائرة

 للمكلف بحوزتها التي التحديدية بالبيانات  مرفوقا  مستلم

 في مقره أو بالضريبة المكلف منشأن كا إذا ، الوالية)

 الذين ولئكأل بالنسبة ، المقاطعة أو للوالية الرئيسية األماكن

 .(للوالية ئيسيةالر االماكن خارج استقروا أو  أنشأوا



 0341العدد ................ ..............9102أبريل  30الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية  بتاريخ 

 

284 

 

 اإلجراءات جميع أخذ اإلدارية السلطات على يتعّين( 0 

 اإلشعار هذا موضوعايصال  لضمان الالزمة

يعتبر ابالغ ادارة الضرائب للدائرة االدارية بمثابة  ( 3

 استالم  من قبل المكلف 

تعديل التلقائي الإجراءات الفرض و -9الفرعي  القسم

 للضريبة
 :للضريبةالفرض التلقائي . أ

 فرض يتمّ  L.56 المادة أحكام مراعاة مع ( L.54.1 المادة

 :مكلّف كل على تلقائيا الضريبة

 بأتاوة أو برسم أو بحق أو بضريبة بالتصريح يقم لم( أ

 ؛مطالب به
 ؛ لها كافية تبريرات يوفّر ولم  تصاريح قدم الذي( ب
 ؛ محاسبة يمسك لم( ج

 اثباتيهوغير ا صحيحة غير محاسبة يمسك( د
في هذه  عليه المنصوص الوجودب بالتصريح يقم لم( هـ

 ؛المدونة
 شعارإ دون الرئيسي منشئه أو إقامته محلبانتظام  غير قد( و

 ؛ الضرائب إدارة
 ؛ قانوني غير نشاط يمارس( ز
 ةرقابال عمليات مباشر غير أو مباشر بشكل يعارض( ح

 ؛ الضريبية

علي مراسالت االدارة   القانوني األجل خالل يرد ال( ط

 معلومات على لحصولا طلبب أو باالنذار شعارالمتعلقة باإل

 . ات تبرير أو

 الصارم التطبيق إلى يؤدي فرض تلقائي للضريبة أي (0

 .الكتاب بهذا عليها المنصوص للعقوبات

 لدى الطعن بحقالفرض التلقائي  موضوع يحتفظ المكلف( 3

 .يليها وما L.156 المواد ألحكام وفقا الضرائب إدارة

 يبرر أن يجب الذي المكلف عاتق على اإلثبات عبء يقع( 4

 المبالغ المفروضة عليه تلقائيا  أن له المتاحة الوسائل بكل

 .بنيت علي اسس غير صحيحة

 :التلقائي للضريبة التعديل.  ب

 طبقا التصاريح تعدل أن لإلدارة يجوز( L.55. 1 المادة

 ..L.23المادة في عليه المنصوص لإلجراء

ا بها المصرح النتائج تعديل يمكن( 0  الحاالت في تلقائي 

 :التالية

 الخاص الحسابات دفتر أو المحاسبة تقديم عدم حالة في( أ

 ؛ لوارداتبا
 عدم أو تإغفاال أو أخطاء فيها توجد التي الحاالت في( ب

 التقيد المحاسبي في معاينتها تمت ومتكررة جسيمة دقة

 . للعمليات المنجزة

عندما تكون المحاسبة ليست لها قيمة اثباتية بسبب غياب ( ج

 الوثائق المبررة لها
 أحكام عامة. ج

 الحاالت إحدى في نفسه يجد مكلف كل( L.56.  1 المادة

 محل يكون ان يجب L.55 و L.54 بالمادتين تعدادها تمّ  التي

 أجل خالل وضعيته تصحيحل اإلدارة باالنذارمن قبل إشعار

 .لالشعار استالمه تاريخ من أيام( 1) ثمانية

 : المكلف يكون عندما ضروري غير اإلشعار يعتبر( 0

 ؛ بالخارج مقيم( أ
 الضريبية؛ الرقابة إجراء علي  جزئيا   أو كليا   معترضا( ب
 أو اإلدارة بها تقدمت التي المعلومات لطلبات يستجب لم( ج

ا قدم  ؛ الرفض بمثابة يعتبر رد 
 المعلومات إخفاء أو  ترتيب تهربه في كبيرا خطرا يمثل( د

 ؛ ةرقابال لعمليات الالزمة
 التقديري، للنظام يخضع( ه

 . اإلدارة قبل من جغرافيا محدد غير( و

 الذي يتعرض بالضريبة المكلف يحتفظ( L.57 . 1 المادة

 إدارة أمام التظلم في بحقه للضريبة تلقائي لتعديل او فرضل

 .L.156  المادة ألحكام تطبيقا الضرائب

 الذي بالضريبة المكلف عاتق على اإلثبات عبء يقع( 0

المبالغ المفروضة   أن له المتاحة الوسائل بكل يبرر أن يجب

 .عليه  مبالغ فيها أو بنيت علي اسس غير صحيحة 

 الرقابةحدود حق  – 1 القسم

 مجال الرقابةالتقادم في  -0الفرعي  القسم

 الجزئية أو الكلية اإلغفاالت تصحيح يمكن( L.58. 1 المادة

 المماثلة والرسوم المباشرة الضرائبوعاء  في المسجلة

 في أواحتساب الضرائب  عند المرتكبة األخطاء وكذلك

 السنة نهاية حتى المشاركات احتساب في أو التعريفات تطبيق

 .الضريبة تاستحق بعنوانها التي للسنة الموالية الثالثة

 بأربعة السابقة الفقرة في عليه المنصوص التدارك أجل يمدد

 تبادل إجراءات تنفيذ حالة في شهرا  ( 04) وعشرين

 المتبادلة المساعدة باتفاقيات عليها المنصوص المعلومات

 باالتفاقيات أو الضريبة وتحصيل ومراقبة بوعاء  المتعلقة

 ألغراض المعلومات لتبادل األطراف متعددة أو الثنائية

 كتابيا بالضريبة المكلف إشعار يتم الحاالت كل وفي. ضريبية

 .التدارك أجل بتمديد

 المكلف قبل من تلقائيا اإلغفاالت هذه إصالح يمكن( 0

 طلب إرسال قبل أوالتدقيق  إشعار إرسال قبل نفسه بالضريبة

 وفي. الوثائق على التدقيق حالة في معلومات على الحصول

 العقوبات تطبيق الضرائب إلدارة يجوز ، الحالة هذه

 اعتبار دون يليها وما  L.131 المواد في عليها المنصوص

 .النية سوء

 المضافة القيمة على الضريبة مايخص في .L.59 المادة

 غير الضرائب من وغيرها االستهالك على والضريبة

  الضرائب إدارة به تتمتع الذي التدارك حق فان المباشرة

 تمّ  التي للسنة الموالية الثالثة السنة انتهاء حتىيمكن ممارسته 

 .للضريبة الخاضعة العمليات إنجاز خاللها

 به تتمتع الذي التدارك حق ممارسة يجوز( L.60 .1 المادة

 الطابع وحقوق التسجيل  بحقوق يتعلق فيما الضرائب إدارة

 المشار الخاصة األحكام مراعاة مع العقاري اإلشهار وحقوق

 للسنة الموالية الثالثة السنة انتهاء حتى السابقة المادة في إليها

 هذه دفعوجوبية  عن الكشف الكفاية فيه بما فيها تم التي

 دون أوعملية عقد تسجيل طريق عن والرسوم الحقوق

 .الحقة ابحاث إلى ضرورة االلتجاء
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العرفية  العقود بتاريخ الخزينة يحتج على أن يمكن ال( 0

والعقوبات المترتبة عنها، ما لم تكن هذه  الحقوق تقادم بحجة

العقود قد اكتسبت تاريخا  ثابتا بوفاة أحد الطرفين أو غير 

 .ذلك

 استثناءات التقادم الثالثي – 9الفرعي  القسم

كل خطأ مرتكب من قبل االدارة الجبائية في (L.61  1المادة

اسقاط ضريبة ما يمكن تصحيحه من قبلها حتي نهاية السنة 

 .الموالية لسنة صدور قرار اسقاط الضربية االصلية

 إما عنه الكشف يتم مبلغ الضريبة  في نقص أو إغفال كل( 2

 ودون هيجوز تصحيح تظلم أو قضائية دعوى طريق عن

 سنوات( 3) بـثالث المحدد للتدارك العام باألجل المساس

 .الدعوى اختتم الذي القرار لسنة الموالية السنة انتهاء حتى

جميع الحاالت التي اليوجد فيها اجل تدارك  في.  L.62المادة

اليمكن ان  الجبائيةحق التدارك الممنوح لالدارة  فاناقل 

 الحدث تاريخ من يوم اول من ابتداءاسنوات 12 يتجاوز

 L.60مراعات مقتضيات احكام المادة  مع.  للضريبة المنشئ

 للتقادم الموقفةاألعمال  -3الفرعي  القسم

 أو باالشعار بالتصحيح التقادم يوقف( L.63  .1المادة

 العام القانون أعمالكل ب و المحاضرب بالتبليغ  أو بالتصاريح

 .األخرى الموقفة

اشعارات  تقديم الضرائب إلدارة يجوز ، حالة التدقيق في (0

 دون أكثر أو واحدة مالية بسنة تتعلق جزئية بالتصحيح

 .الالحقة لإلجراءات العادي بالسريان المساس

 يتعلق مافي  التقادمأيضا  يوقفاإلشعار بسند التحصيل ( 3

 .لتاريخ احتساب  التقادم الرباعي ويجددالتحصيل ب

  يبيالضر المكتوب -1 القسم

 مكتوب إصدار الجبائيةلالدارة  حقي( L.64   1المادة

 التشريع بتطبيق يتعلق فيما اإلدارة موقف يحدد ضريبي

 .بالضريبة المكلف قبل من مقترحة وضعية على الضريبي

 في إليها المشار بالضرائب إال المكتوب طلب يتعلق ال( 0

الدارة والتي هي من اختصاص ا 0 الكتاب و 1 الكتاب

 .الجبائية

 : الحالة حسب ، الطلب توجيه يجب ( 3

 المكلف به يتمتع الذي األجل انتهاء تاريخ قبل إما (أ

 تصريحه؛ لتقديم بالضريبة
 تاريخ قبل فيكون، التصريح واجب غياب حالة في أما (ب

 .المعنية الضريبة دفع

 المدير إلى ةكتاب المكتوب الضريبي  طلب توجيه يجب ( 4

 :التالية المعلومات ويتضّمن للضرائب العام

 تعريفه ورقم المكتوب الضريبي طالب وعنوان اسم( أ

 الضريبي؛
 على المعروضة للوضعية وصادق وكامل دقيق عرض( ب

 ؛الضريبية اإلدارة
 على الحصول المكلف يرغب الذي المحدد االشكال( ج

 ؛ منه الضرائب إدارة موقف

 دارةعلى أساسه التجأ المكلف إل الذي الضريبي النص( د

  طالب تحليل األمر امكن وإن منه، موقف التخاذ الضرائب

 .المكتوب الضريبي 

 التعريفة حسب الطلب وضع طابع ضريبي على يجب

 . لضرائبل ةالعامالمدونة  من 011 بالمادة عليها المنصوص

 الجبائيةلالدارة  حقيتقديم طلب غير مكتمل،  حالة في(  5

 .تكميلية معلومات لتقديم الطلب مقدم دعوة

 من أشهر( 3) ثالثة  أجل  خالل الضرائب ادارة ترد ( 9

 من  الطلب اكتمال عدم حالة في أو الطلب استالم تاريخ

 .المطلوبة اإلضافية المعلومات استالم تاريخ

 المتحصل عليه بخوص الضريبيبالمكتوب  اإلحتجاج يتم (2

 الشروط استيفاء تم إذا الضريبية اإلدارة ضد المكلف وضعية

 :التالية الثالثة

 الصادرة عن التعليمات أو بالموقف المكلف التزام -

 ؛ الجبائيةالدارة ا
 النية؛ حسن بالضريبة المكلف يكونان  -
 اتخذت التي لتلك مطابقة المكلف وضعية تكونان   -

 .موقفا الضرائب إدارة فيها

 السابقة بالفقرة عليه المنصوص الضمان يتوقف ، ذلك ومع

 :إذا

 المقدمة للوضعية مطابقة المكلف وضعية تعد لم -

 ؛ طلبه في
 .المكلف وضعية على المنطبق التشريع تطور -

 للوضعية تقييمها بتعديل الضرائب إدارة قيام -

 التقييم يصبح و المكلف قبل من عليها المعروضة

 المكلف إبالغ فيه تم الذي اليوم منذ ملغى السابق

 .فقط للمستقبل وبالنسبة التغيير، بهذا

 حق االطالع  – 9 الجزء

 لدى االطالع الضرائب لوكالء يحق( L.65   1المادة

 على   الحقا المذكورة بالمواد المشار اليهم  األشخاص

 الوثائق وكل التجاري للقانون طبقا الممسوكة السجالت

 على المفروضة والنفقات، اإليرادات ووثائق المحاسبية

 لتحديد وعاء المعمول به وذلك التشريع حسب المؤسسة

المنصوص  والرسوم الضرائب وتحصيل ومراقبة الضريبة

 السرحجة ب معارضتهم تمت أن دون ، مدونةال ههذعليها في 

 .المهني

 السابقة الفقرة في إليها المشار بالوثائق االحتفاظ يجب ( 0

 .إعدادها تاريخ من سنوات( 12) عشر لمدة

 في المحدد األجل خالل بالوثائق االحتفاظ عدم على ويعاقب

 وثيقة كل عن أوقية( 0.522) قدرهابغرامة  السابقة الفقرة

 .مفقودة

 األشخاص الخاضعين لحق اإلطالع  – 0 القسم

 األشخاص جميع اإلطالع لحق يخضع (L.66   1المادة

 أو أتعابا أو أجورا يدفعون الذين االعتباريين أو الطبيعيين

 الذين األشخاص وجميع الشركات مسيريو ، تأليف حقوق

 .حرة لمهنة الممارس أو التاجر أو الصناعي صفة لديهم
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 التأمين وشركات المالية والمؤسسات البنوك فإن ، كذلكو( 0

 يحتفظ أو يملك اعتباري أو طبيعي شخص أي عامة وبصفة ،

 بتوفير جميع ملزمون ، الغير لصالح أمالك أو بأموال

 وفتح بالضريبة المكلفين بحسابات المتعلقة المعلومات

 لهم، على الممنوحة األجنبية بالعملة  المبالغو االعتمادات

 وكيل طلب عند ، المراسالت طريق عن أو عين المكان

   .األقل علىمفتش  رتبةمن  الخزينة أو ضرائبال
 أواإلقليمية المجموعات  أو للدولة يجوز ال.   L.67المادة

 الجماعات هذه قبل من المراقبة أو التابعة المؤسسات

 المختلفة الهيئات أو المؤسسات جميع وكذلك العمومية

 المهني بالسر تحتج أن ، اإلدارية السلطة لرقابة الخاضعة

 وثائق على اإلطالع يطلبونالذين   الضرائب وكالء ضد

 من مراقب رتبة األقل على لهم الذينو يمسكونها التي العمل

  .،مدونةال ههذ بمقتضى المقررة الضرائب تحديد أجل

 المدنية الحالة سجالت على القائمين على يتعين.   L.68المادة

 ةالمكلف األخرى الجهات وجميع الضرائب وسجالت

 وكالء يمكنوا بأن العمومية نداتتسمال وإيداع باألرشيف

 الوثائق هذه على اإلطالع من طلبهم عند الضريبية المصالح

 مصاريف دون لهم يسمحوا وأن نقلها دون المكان عين في

 .الخزينة لصالح الضرورية والنسخ المعلومات بأخذ

 المنفدون والعدول العقود موثقي على األحكام هذه وتنطبق

 فيما والترابية المركزية اإلدارات وكتاب الضبط وكتاب

 .لديهم المودعة الوثائق يخص

 إدارة تطلع أن القضائية السلطة على يجب .  L.69المادة

 شأنها من عليها الحصول يمكنها معلومة كل على الضرائب

 أو الضريبيةبخوص  ارتكابه تم تهرب كشف في المساعدة

 مساس أو مخالفة عنها نتجت نوع أي من مناورة أي

 أو تجارية أو مدنية بدعوى األمر تعلق سواء بالضريبة

 .الدعوى رفع بعدم انتهت ولو وحتى جنائية بمعلومة

 ممارسة حق اإلطالع  – 9 القسم

يتم اثبات رفض االطالع علي الوثائق  (L.70  .  1المادة

 المكان عين في  L.65والمعلومات المشار اليها في المادة 

 12.222 مابين تتراوح بغرامة ويعاقب. محضر بواسطة

اوقية وباغالق يدوم من يوم الي ثالثة ايام كل  122.222و

او شركة تأمين او  ماليةرفض اطالع يقوم به بنك او مؤسسة 

 .معنوي او طبيعي لشخص ةتابع مؤسسةأي 

يتبع رفض الرد علي المراسالت باالطالع المشار اليه ( 0

عبر رسالة مضمونة الوصول مع  بانذار L.65في المادة 

اوقية 12.222 ضريبية ب غرامة وتطبق. اشعار باالستالم 

يوما علي  12بعد انقضاء اجل  بعدم الرد فلالمخاعلي 

 شهر كل عن اوقية 2222 زيادة تطبيق معاستالم هذا النذار 

 .منه جزء او تأخير

  التحقيق في حقال – 3القسم 

 إجراءات مخالفاتعن  البحث قصد( L.71  .  1المادة

 المكلفون لها يخضع التي والتصاريح المحاسبة ومسك الفوترة

 األقل على لهم الذين الضرائب إدارة لوكالء يحق بالضريبة،

 المهني النشاط ساعات في انفسهمأن يقدموا  مراقب رتبة

 والوثائق والسجالت والدفاتر المادية المحاسبة وذلك لمعاينة 

 .المعمول بها لنصوصل الواجب مسكها طبقا المهنية

 :إلى خاصة النفاذ يمكنهم فإّنه الغرض ولهذا

 والمستودعات؛ األراضي وكذلك المهنية المباني -
 وحمولتها المهني لالستعمال المعدة النقل وسائل -

 النشاط؛ ممارسة فيه يتم الذي المكان وإلى
 والمطارات والموانئ المحطات ومناطق مباني -

 .النقل وشركات

 ضرورية يرونها التي الوثائق من نسخ استالم لهم يحق ( 0

 .مهمتهم إلتمام

 المكلف إلى بالتحقيق إشعار تقديم يتم ، تدخل أول عند( 3

 .ممثله أو بالضريبة

 الجلسة أو األخير للتدخل الموالية( 1) الثمانية األيام في ( 4

 : بإعداد الضرائب إدارة وكالء يقوم ، األخيرة

 التي والمخالفات المعاينات المنجزة يسجل محضر -

 المخالفات؛ غياب أو صدهار تمّ 
 عند ،و منها نسخة تسلم تمّ  التي بالوثائق قائمة -

 .بالقائمة إرفاقها الضرورة
 ، أمكن إن مستشاره و القانوني ممثلهيتّم دعوة المكلف و 

 في و الجلسة تقرير أو المحضر علىباإلمضاء   للتصديق

 .المحضرفي  ذلك إلى صراحة اإلشارة يتم ، الرفض حالة

 المكلفين ضد المحضر بنتائج االحتجاج يمكن ال(  5

 إطار في إالّ  ، الضرائبمن  نوع يأل بالنسبة بالضريبة

 بعدها وما L.23  بالمواد عليها المنصوص الرقابة إجراءات

 تقديم عدم إلى بالنسبة الضريبية الغرامات تطبيق باستثناء

 القوائم أو التصاريح مثل عليها المنصوص اآلجال في الوثائق

 التي الوثائق نسخ أو الوثائق أو المضامين أو البيانات أو

في  الواردة لألحكام تطبيقا الضرائب إدارة إلى تقديمها يجب

 .المدونة هذه

 السر المهني  – 1 الجزء

 ولمدلول لشروط وفقا المهني بالسر يلزم( L.72   .1المادة

 أو وظائفه بسبب مدعو شخص كل ، الجنائي القانون

معالجة  أو تحصيل أو وضع في التدخل إلى اختصاصاته

 .مدونةال هبهذ إليها المشار الضرائبفي مجال   نزاع

 مع المعلومات تبادل مع األحكام هذه تتعارض ال (0

 موريتانيا مع أبرمت التي والهيئات للدول المالية اإلدارات

 .يالضريب المجال  في ةتبادلالم لمساعدةل اتفاقية

 الضرائب وكالء فإنّ  ، المهني للسر العام للمبدأ استثناء( 3

 وكالء تجاه المهني السر من حلّ  فييعتبرون  مهامهم في

 وظائفهم إطار في العاملين األخرى والكيانات اإلدارات

 .بها المعمول للقوانين طبقا وذلك ، واختصاصاتهم

 أن الضرائب وإدارةاإلقليمية المجموعات  على يجب( 4

 لوضع الالزمة المعلومات علي اآلخر منهما كل يطلع

 الجماعات من المنتخبون و الوكالء ويخضع .الضرائب

 إلى بالنسبة المهني السر واجبات لنفس إليها المشار

 .المقدمة المعلومات

 الضرائب إدارة قبل من قانونية شكوى تقديم يتم عندما( 5

 إدارة وكالء فإنّ  فتح التحقيق ويتم بالضريبة المكلف ضد
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 قاضي تجاه المهني السر من حل في يكونون الضرائب

 .الشكوى موضوع الوقائع عن يستجوبهم الذي التحقيق

 إدانة إلى ترمي أمامها دعوى رفع يتم محكمة لكل يمكن( 9

 أو األطراف من تطلب أن ،   ذلك في جدوى رأت مالية، إذا

 الطبيعة ذات الوثائق على اطالعها الضريبة مصالح من

 ولتطبيق. النزاع حل في مفيدا تقديمها يكون التي الضريبية

 .المهني السر من حل في الضريبة مصالح تصبح الفقرة هذه

 مرفوق كتابي طلب على بناء   للمكلف يمكن( L.73  . 1المادة

 على الحصول الضريبية لوضعيته المبررة الوثائق بجميع

 المصالح قبل من الضريبية وضعيته تسوية تثبت شهادة

 . الضرائب وتحصيل بوعاء  والمكلفة المختصة
 سجالت بالضريبة المكلفين بتسليم يسمح ال ، ذلك ومع ( 0

 .الخاصة بضرائبهم يتعلق ما في إالّ  والرسوم الضرائب

 نسخا تسليمللمحّصل المكلف بالتسجيل  يمكن ال.   L.74المادة

 من أمر بموجب إالّ  لديه المودعة العقود من أو سجالته من

 أو المتعاقدة األطراف من مقدما ليس الطلب كان إذا القاضي

 .يخلفهم من

 تحصيل الضريبة  – 3 العنوان

 وضع ودفع الضرائب   - 0 الجزء

 شعار ببدء التحصيلاإلو سجالت التصفية -0 القسم

 تحصيل يتم ، ذلك خالف على ينص لم ما( L.75   .1المادة

 إشعارات طريق عن المماثلة والضرائب المباشرة الضرائب

 .تحصيلال فردية ببدء

 اإلجباري للتحصيل تنفيذي سند التحصيل إشعار يمثل( 0

 والغرامات العقوباتو والرسوم والحقوق للضرائب

 .المتابعة حقوقو والزيادات

 ليصاأل بمبلغ الضريبة الفردية التحصيل إشعارات تتعلق (3

 لتوقف أو لتنازل نتيجة الموضوع اإلضافي مبلغ الضريبةو

 للتدقيق نتيجة الموضوعة المبالغ و مؤسسة إلحالة أو  نشاط

 االغفاالت تدارك عن الناتجة المبالغ و تصريحتصحيح ال أو

 بالتصريح اإلخالل عن ناتجة تصفية كل وأيضا الدقة عدم أو

 .التي تدفع تلقائيا ضرائبال إلى بالنسبة بالدفع أو

 المكلف إلى وتبليغه التحصيل ببدء شعاراإل وضع يتم (4

في حالة عدم  أو بالدفع مرفوق غير تصريحال يكون عندما

 .الرقابة عمليات إطار في أو التصريح

 العام المدير قبل من التحصيل ببدء اإلشعار إمضاء يتم5

 الضرائبمحصل  إلى إرساله ويتم مفوضه أو للضرائب

 األخير هذا ويقوم.  تعّهد وبمذكرة بالتصفية ببيان مرفوقا

 يتمتع الذي بالضريبة المكلف إلى بالتحصيل اإلشعار بتبليغ

 .دينه لتسديد أيام( 1) ثمانية بأجل

 عن البلدية والرسوم الضرائب تحصيل يتم (L.76   . 1المادة

 بامضاءها من  نافذة تصبح جماعية سجالت تصفية  طريق

 .تحصيل سندات إصدار عليها ويترتب البلديات عمد قبل

 قبل منسجالت التصفية  تحصيل بدء تاريخ تحديد يتم ( 0

 .البلدية والرسوم الضرائب فيما يخص البلديات عمد

 التي بالتحصيل الخاصة والبيانات سجالت التصفية توّجه( 3

 المحاسبين إلى مباشرة البلديات عمد قبل من نافذة أصبحت

 .التحصيل لسندات دعما بالتحصيل المكلفين

الذي تم إشعار التحصيل  سجل التصفية يعتبر .    L.77المادة

 فيه تقييده تمّ  الذي بالضريبة المكلف على فقط ليسشأنه نافذا ب

ا ولكن  .يخلفه من أو ممثليه على أيض 

 التحصيل ببدء واإلشعارات السجالت تتضمن.   L.78المادة

 المكلفب فيّ بالتعر تسمح التي المعلومات كل خاصة

 ، الميالد محلو تاريخ ، العنوان ، اللقب ، االسم) بالضريبة

 ومبلغ ونسبة ووعاء ةوطبيع( الضريبي التعريف رقم

 الوجوبية والشروط التحصيل ببدء اإلشعار وتاريخ الضريبة

 المكلّف المحاسب تحديد إلى إضافةات الزيادشروط  و

 .بالتحصيل

 المكلف إلى التحصيل ببدء اإلشعار يوّجه( L.79   .1المادة

 .نشاطه ممارسة بمقر أو مقره أو بمنزله بالضريبة
 الضرائب إدارة مساعدة البريد مكتب موظفي على يتعين (0

 بالضرائب يتعلق فيما التحصيل إشعارات توزيع في

 .بهذه المدونة عليها المنصوص

 الرسائل جميعاإلشعارات ببدء التحصيل وتستفيد ( 3

 المكلفين إلى الضرائب إدارة ترسلها التي واإلعالمات

 .البريدي اإلعفاءمن  بالضريبة

 اعالم المدينين بالضريبة باصدار يمكن( L.80    .1المادة

 من باشراف  القانونية اإلشهار وسائل بكل سجالت التصفية

 .اإلدارية الدوائر رؤساء أو للضرائب العام المدير

 االعتباريين أو الطبيعيين األشخاص على يجب أنه غير (0 

 التحصيل ببدء اإلشعار يصلهم لم والذين بالضريبة نينيالمد

التوجه الي محصل دائرتهم يوليو 1 تاريخ إلى بهم المتعلق

 .وضعيتهم علي االطالع من اجل 

 والمحاسبين المحّصلين على جبي ( L.81    .1المادة

 بدون يصدروا أن الضرائب تحصيل عن المسؤولين

 ببدء إشعار من مستخرجا ذلك يطلب شخص لكل مصاريف

 . به المتعلق سجل التصفيةب أو التحصيل

 طرف من الضريبة من اإلعفاء شهادات ميتسل يتم( 0

 .الضريبة بوعاء المكلفة المصلحة

 المكلفة المصالح طرف من الضريبية تاالبراء تسليم يتم3

 .بالتحصيل

 ومحاسبوها للخزينة العام خازنال يعتبر( L.82   .1المادة

 .بها تكفلوا التي سجالت التصفية  تحصيل عن مسؤولين

 إشعارات تحصيل عن مسؤولين الضرائب محصلو يعتبر (0

 .بها تكفلوا التي التحصيل بدء

 ولهذا.  وجوبا محلفون عموميون محاسبون هم المحصلون و

 التي والرسوم والحقوق الضرائب بتحصيل يقومون الغرض

 وذلك بالضريبة نيالمكلف قبل من تلقائيا   ودفعها تصفيتها تتم

تمت تصفيتها من قبل  التي المبالغ تحصيل إلى باإلضافة

 .الضرائب دارةا
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 المقيدة للضرائب الكلي التحصيل بإثبات ويطالبون( 3

 تطبيق باستثناء ، التحصيل بدء وبإشعارات سجالت التصفيةب

 .يليها وما L.125 المواد أحكام

  الدفعوجوب  – 9 القسم

 األداء واجبة سجالت التصفية تصبح( L.83    .1المادة

 .تحصيلها بدء لتاريخ الموالي الثالثين اليوم من اعتبارا

 يوليو 1 بعد الصادرة التصفيةسجالت  فإن ، ذلك ومع ( 0

 للضريبة التلقائي والفرضلتصحيحات ابا المتعلقة وتلك

 من اعتبارا كليا تستحق تلقائيا للدفع القابلة بالضرائب المتعلقة

 .تحصيلها بدء تاريخ

حالة  في وكذلك االنتقال أو النهائية المغادرة حالة في ( 3

 القضائية التصفية أو اإلفالس أو اإلجباري أو االختياري البيع

 مهنة ممارسة أو النشاط عن التوقف أو المؤسسة بيع أو

 المماثلة والرسوم المباشرة الضرائب حرة فإن أو تجارية

 .فورا األداء واجبة تصبح

 طرق الدفع  – 3 القسم

 وسائل الدفع -0الفرعي  القسم

 :هي موريتانيا في المقبولة الدفع وسائل.    L.84المادة

ا الدفع ° 1  نقد 

 المصرفي التحويل  ° 0

 المصدق الشيك  ° 3

 إدارية سلطة عن الصادرة االعتمادات إشعارات  ° 4

 مختصة
 من مقرر وفقا للشروط التي يحددها  ، الدفع عن بعد ° 5

 ؛ بالمالية المكلف الوزير

 أو للضرائب العام المدير من بها المرّخص المقاصات ° 9

 ؛ يمثله من

 أو تشريعي نص بموجب فيها مرخص دفع وسيلة أي أو ° 2

 .تنظيمي

 المختص الضرائب إدارة لمحاسب يجوز.   L.85المادة

 التي تخصيص المبالغ للضرائب العام المدير من وبترخيص

 والحقوق الضرائب واسترجاع االسقاطاتو إرجاعها تم

 أو الضرائب دفعالمدين ل لفائدة المسجلة العقوباتو والرسوم

هذه  كونت الو. عليه حقةالمست العقوبات أو الرسوم أو الحقوق

 هذه المستحقات تمت تصفيتها  كانت إذا إالّ  ةممكن المقاصة

 .لدفعا واجبةو

 الدفع اثبات -9الفرعي  القسم

وثيقة  أو مخالصة تسليم إلى يؤدي دفع كل( L.86  . 1المادة

 .الضرائب محاسب أو المحّصل قبل من مقامها تقوم اخري

 طرق طرح الدفوعات الجزئية -3الفرعي  القسم

تطرح الدفوعات الجزئية بصفة نسبية من .   L.87المادة

 . المتابعة حقوقوالزيادات و العقوباتو االساسيةالحقوق 

 الدفع التدرجي للدين الضريبي -1الفرعي  القسم

 بصفة و العموميين للمحاسبين يمكن( L.88   .1المادة

 خطة وضع ، أدناه المحددة الشروط بعضل وفقاو استثنائية

 ديون تحصيل لغرض بالضريبة المكلف لفائدة كتابية تسوية

 .بتدرج العامة الخزينة

 المتابعة إجراءات تعليق إلى التسوية خطة إمضاء يؤدي ( 0

 : التالية الشروط تستوفي أن ويجب

 صدر التي بالديون إال التسوية خطة تتعلق ال -

 أو نهائيا تسويته تتم لم التحصيل ببدء إشعار بشأنها

 ؛ جزئيا
 خطة يطلب الذي بالضريبة المدين على يجب -

 يمر أنه  الضرائب إلدارة يثبت أن التسوية

 ؛ استثنائية مالية بصعوبات
منتظما في جميع  بالضريبة المدين يكون أن يجب -

 ؛ واجباته التصريحية
 اآلجال باحترام الصارم بالضريبة المدين التزام -

 مدة تتجاوز ال أن يجب التي التسوية لخطة النهائية

ا،( 10) عشر اثني  من خاص باستثناء االشهر 

 .للضرائب العام المدير
 ينهي المادة هذه في المذكورة الشروط ألحد خرق كل(3

 بتنفيذ وميالعم للمحاسب  ويرخص التسوية خطة تطبيق

 .الخزينة ديون لتحصيل له المتاحة التدابير جميع

 إجراءات التحصيل الجبري  – 9 الجزء

 المتابعة – 0 القسم

 لمكل مكلف بالضريبة  للمتابعةيكون عرضة  .  L.89المادة

 و طبيعتها كانت مهما الضرائب بدفع القانونية األجال في يقم

 والمجموعات االقليميةالتي الدولة ميزانية لفائدة المفروضة

 . مدينا فيها يكون

 قبل من المسلمة المتابعة سندات كل تكون( L.90  . 1المادة

 .المتابعة حقوق مبلغ على تنصّ  لم إذا باطلة حامليها
 والتسجيل الطابع إجراء من المتابعة ووثائق سندات تعفى ( 0

. 

 أعمال بالمتابعة الخاصة التدابير تعتبر(L.91  . 1المادة

 .الضرائب إدارة أمام فيها الطعن يمكن وبالتالي إدارية

 .المتابعة أعمال صحة في بالنظر لمحاكمتختص ا( 0

 بالضريبة المدين قبل من الدعوى رفععن  يترتب ال (3

 من حال بأي المحاكم أمامالمتابعة   أعمال صحة في للطعن

 .  الضريبة تحصيل تعليق األحوال

 في القانون العام المتابعةإجراءات : الفرعي  القسم

 ثالث المدين ضد المتابعة إجراءات تشمل .  L.92المادة

 :درجات

 ؛ بالدفع األمر: األولى الدرجة
 أو المتاجر أو المحالت وإغالق حجز: الثانية الدرجة

 يمكن آخر اجراء أي أو ، المكاتب أو ؤسسةالم أو المخازن

 ؛ المدين لنشاط الجزئي أو الكلّي التوقف إلى يؤدي أن
 الديون لتغطية الالزمة المدين أصول كل بيع: الثالثة الدرجة

 .للخزينة المستحقة

 األمر بالدفع .أ

 ويخّول بالدفع أمرا التحصيل ببدء اإلشعار يعدّ   .  L.93المادة

 .أعاله المذكورة األخرىالمتابعة  درجات جميع

 خالل دينه تسديد بالضريبة المكلف على يتعّين  .  L.94المادة

 ببدء لإلشعار استالمه تاريخ من أيام( 1) ثمانية أجل
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 فورا الضرائب إدارة تباشر األجل نهاية وعند.  التحصيل

 . المتابعة مرحلة تنفيذ
 خطة إبرام وغياب بالدفع األمر إلى باإلضافة .  L.95المادة

 لوكيل يمكن ، L.88  بالمادة عليها المنصوص تسويةال

 أو المتاجر أو المحالت  إغالق أو حجز في الشروع المتابعة

 .المقر أو/  و المكاتب أو التمثيلية المقرات أو المخازن

 حجز وإغالق وسائل االستغالل. ب

 استغالل وسيلة لكل اإلغالق أو الحجز يتم( L.96  . 1المادة

 .المدنية اإلجراءات بقانون المحددة للشروط طبقا

 المتابعة وكيل رافقي  المحالت إغالق إلى بالنسبة ( 0

 تعيين يتم و بالنظام المختصة السلطات قبل من وجوبيا

 إغالقب محضر ويحرر.  لمحالته حارسا بالضريبة المكلف

 أو التمثيلية المقرات أو المخازن أو المتاجر أو المحالت

 .المكاتب

المحالت أو المتاجر  على الحجز تنفيذ يتمّ ( L.97  . 1المادة

 .االعتراض عن النظر بصرف أو المقر أو المقرات التمثيلية
ا دينه تسديد بالضريبة المكلف عرض إذا أّنه غير( 0  أو كلي 

ا  .فإّنه يرّخص للمحّصل المختص ترابيا تعليق التنفيذ  ، جزئي 

 بموجب تسوية خطة بالضريبة المكلف منح ويمكن ( 3 

 المتابعة حقوق تبقى   الوضعية هذه مثل وفي.  L.88 لمادةا

 كانت مهما األخرى التحصيل ومصاريف بالدفع واألمر

 .مستحقة طبيعتها

 المحجوزة األشياء استحقاق طلباتل بالنسبةL.98  . 1المادة

 المغلقة المستودعات أو المتاجر أو المخازن في المودعة أو

 تكون أن ويجب ،والمدين لحاجزل فانها تبلغ للحارس وكذلك

 الخازن إلى المثبتة الوثائق بكل مدعومة مذكرة بتقديم مسبوقة

 .يعنيه ما في كل للضرائب العام المدير أو العام

 حالة في وكذلك قرار، صدور دون شهر أجل انقضاء عند( 0

 يلجأ أن للمطالب يمكن يرضيه، ال الصادر القرار كان إذا ما

 .لمختصة في المجالا المحكمة إلى

 التحفظية اإلجراءات كل تتخذ الحكم صدور انتظار في( 3

 .المتابعة وكيل طرف من

 والرسوم الضرائب دفع عدم حالة في .  L.99المادة

 محصل يلتجأ أن يمكن  المدينين، على حقةالمست العقوباتو

 للمبالغ معارضة أو سنادباال حجزال إلجراء الضرائب

 بالضريبة المدينين مديني أو لديهم المودع يدي بين المذكورة

 من طلب على بناء سنادباال الحجز إجراء ويجرى. نفسهما

 الشروط وحسب مسبق إذن دون وذلك الضرائب محاسب

 . المدنية اإلجراءات بقانون عليها المنصوص

 موافقة بعد التحفظية جراءاتاإل أيضا تتخذ  .  L.100المادة

 يعنيه، ما في كل ، للضرائب العام المدير أو العام الخازن

 خفية سرقة ببدء علما المحاسب أو المتابعة وكيل ياخذ عندما

 .اختفائها من تخّوف يوجد أو الدين رهن تشكل التي لألشياء

 يعالب. ج

 ترخيص بموجب إال البيع إجراء يمكن ال( L.101  . 1المادة

 صريح طلب على بناء و للضرائب العام المدير من خاص

 .بالتحصيل المكلّف المحّصل من

 بنيته بالمالية المكلف الوزير للضرائب العام المدير يعلم( 0

 .البيع في الشروع في

 أجل في قرارا يتخذ أن بالمالية المكلف الوزير على يجب (3

 إلى األجل هذا ويخفّض. بذلك إعالمه من أيام( 2) سبعة

 .المتأكدة الطوارئ حاالت من معينة حاالت في أيام( 3) ثالثة
 تفويض إمكانية القانوني لوكيله أو بالضريبة للمكلف يمنح( 4

 هذه في عليها المنصوص البيع شروط لمعاينةعدل منفذ 

  .المادة

 حضور في بيع عملية كل يترتب على .  L.102المادة

 البيع حصيلة دفع ويتم. ذلكبمحضراعداد   الضرائب محصل

  ويقوم  الدين مبلغ في حدود الضرائب محاسب إلى فورا  

  عدم حالة وفي.  المدفوع المبلغمخالصة الي المدين ب بتسليم 

 .التحصيل عملية تستمر السدادكفاية 

 اإلجراءات مع يتعارض بيع أو حجز كل .  L.103المادة

 وتبقى به القائمين متابعة إلى يؤدي هذا الكتاب المحددة

  .عاتقهم على المصاريف

 وكالء ضد التمرد أو االهانة حالة في (L.104  . 1المادة

 و اإلدارية الدائرة رئيس بإبالغ هؤالء يقوم ،المتابعة 

 .بذلك محضرا يحررون

 الوقائع على المختصة المحاكم اإلدارية السلطة وتطلع ( 0

 . جرت التي

  الخاصة للمتابعة جراءاتاإل-9الفرعي  القسم

 إشعار للغير الحائز. أ

 والمصرفيين المؤجرينيتعين على ( L.105  1المادة 

 لمودعا و الموثقينو والمقتصدين والمحّصلين والمستأجرين

ان المكلفين بالضرائب ، لفائدة  باألموال  والمدينين لديهم

 هم  التي األموال من بالضريبة المكلفين عن نيابة وادفعي

شعار للغير اإلعلى أساس  أيديهم تحت التي أو بها دينونم

 وذلك من قبل محّصلي للضرائب م بهالحائز الذي تّم إعالمه

 على المستحقة للضرائب  الجزئي أو الكلي السداد لحين

 .  هؤالء

 مع البريد طريق عن الحائز الغير إلى اإلشعار توجيه يتم ( 0

 بكل أو االستالم إفادةمع  شخصيا أو ، باالستالم اإلعالم

 اثنتين خالل  تنفيذهويجب  . أخرى قانونية تسليم وسيلة

 يتم  فورا تجميد كما ، أقصى كحد ساعة( 20) وسبعين

 الضرائب إدارة اطالع و الحائز الغير لدي المودعة األموال

 اعتراضات عن النظر غضب وذلك المتوفر الرصيد على

 .اآلخرين الدائنين

 يتم أن إلى المفعول ساري الحائز الغير إلى اإلشعار يظل( 3

 .الضرائب إدارة من مسلّم اليد برفع إعالمالغاءه ب

بصورة مباشرة للمتابعة  يتعرضيمكن ان ( L.106  1المادة

 طلب يرفض الذي الحائز الغير بما يتابع به المدين بالضريبة 

  . المالية اإلدارات محاسب
يتم اخذ المبلغ  المستحق للمخالصة المقدمة من قبل  ( 0

محصل الضرائب في الحسبان بالنسبة لحساب المدين 

 .وجوبا إلى الطرف الدافع المخالصة وتسلّم. بالضريبة  

ان المكلف  الحائز الغير إلى اإلشعار اذا لوحظ بعد استالم (3

بالضرائب لم يعد مدينا فانه يتوجب علي المحصل  ان يقوم 
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ويتم تبليغ رفع اليد .  برفع اليد عن اموال المدين المحتجزة 

 عن بالضريبة المكلف وإلى الحائز الغير إلى التوالي على

 بكل أو باالستالم ماإلعال مع الوصول مضمونة رسالة طريق

 .أخرى قانونية تسليم وسيلة

ا المادة هذه أحكام تطبق( 4  واإلداريين المسيرين على أيض 

 الضرائب إلى بالنسبة الشركات مصفي أو والمديرين

 .األخيرة هذه على المستحقة

المدين بالضريبة  مدين أو لديه المودع اذاكان.  L.107المادة

التوالي من بإشعارات للغير الحائز صادرة  مطالب بتنفيذ عدة

هذه  تنفيذ  عليه يجبفانه  محّصلي ومحاسبي اإلدارات المالية

في  علي التوالي وذلك اإلشعارات بما يتناسب مع مبالغهم 

 .التي بحوزته حالة عدم كفاية األموال

 لغيرل شعاراإل علي يترتب ، استالمه عند  L.108المادة

  الضرائب لدفع التي في حيازته لغالمبا تخصيص  الحائز

بغض النظر  عن تاريخ استحقاق هذه المبالغ لصالح المدين 

 .بالضريبة حتي لو كان هذا االستحقاق بشروط او الجل

 ساري الحائز للغير موّجه إشعار  كل يبقى  L.109المادة

 إلى أو أجله من أنشئ الذي الدين انقضاء حين إلى المفعول

 إدارة من تسليمه يتمّ  الذي اليد رفع على الحصول يتم أن

 .الضرائب

 البريدية أو البنكية الحسابات تجميد. ب

 يجوز األجال في الدفع عدم حالة في (L.110  1المادة

 المصرفية الحسابات تجميد في يشرع أن الضرائب لمحاسب

  وذلك بالضريبة لمدينل العائده الخزينة في والودائع والبريدية

 .المستحقة  للحقوق الفعلي السداد يتم أن إلى
 المحصل لطلب يذعن ال الذي الحائز الغير تتم متابعة ( 0

 .الرئيسي المدين مباشرة بالمبالغ المستحقة علي 
 الضريبي التعريف رقم تعليق.  ج

لم يقم المكلف بالضريبة بدفع ديونه  اذا.   L.111المادة

 ان يعلق الضريبية يجوز للمدير العام للضرائب أو من يمثله

منعه من المشاركة في كالضريبي  تعريفهاستعمال رقم 

جمركة الصفقات العمومية أو القيام بإجراءات عمليات 

 .بضائعه

 السيارة حجز. د
 دفع يثبت لم التي السيارات حجز يتمّ  –.  L.112المادة

 وجميع سم المهنةر االقتضاء عند أو شأنها في الضريبة

 حساب على الحجز و تكون تكاليف والرسوم الضرائب

 .الخاصة مسؤوليتهم وعلى أصحابها

 ضمانات التحصيل  -9 القسم

 امتياز الخزينة -0الفرعي  القسم

 لتحصيل عام  بامتياز الخزينة تتمتع( L.113 . 1المادة

القانون  بهذا عليها المنصوص الغراماتووالرسوم  الضرائب

 .  طبيعتها كانت مهما
 األثاث على شيءكل   قبل نةيالخز امتياز يمارس( 0

 .نتكا أينما بالضريبة للمدين التابعة والمنقوالت
 إدارة تحصيل لمصالح يمكن الخزينة امتياز على عالوة( 3

 إجراءات جميع المدينين ضد تنفذ أن ، دائنكأي  ، الضرائب

ا المتاحة الجبر  للخزينة المستحقة الديون تحصيل بهدف قانون 

 . 
 على بالضريبة المرتبط االمتياز يؤثر ال . L.114المادة

 دائن أيك  ، الخزينة تمارسها أن يمكن التي األخرى الحقوق

 .بالضريبة المكلفين أمالك على ،

 أجيرا أو موظفا   بالضريبة المدين كان إذا( L.115  .1المادة

 ، الخزينة صناديق من مبالغ يتلقي شخص اي أو موردا أو

 المستحقة المبالغ باقتطاع يقوم بالتحصيل المكلف الوكيل فإن

سجل  مادةرقم  و لمبلغا حددي إشعار إرسال أو تلقائيا 

 .الدفع هفي يتم أن يجب الذي المكان محاسب إلى التصفية

 مبلغ من حصة يتجاوز أن يمكن ال االقتطاع أن غير( 0

 الطبيعة ذات التعويضات منه مستثناة الراتب أو األجر

 :التالي النحو على الحصة هذه وتحدد العائلية،

 

 4.222  آالف أربعة من األقل الجزء على% 15 -

ا أوقية  .شهري 

 وستة 4.222 آالف أربعة بين الجزء على % 25 -

ا أوقية 17.222ألف عشر  .شهري 

 17.222 ألف عشر ستة بين ما الجزء على % 50 -

ا أوقية22.222 ألف وعشرين  شهري 

 ألف عشرين من األكبر الجزء على% 122- 

ا أوقية 22.222  .شهري 

 الضرائب على السابقة المواد أحكام تنطبق . L.116المادة

 االمتياز أنّ  غير المجموعات االقليمية؛ لفائدة الصادرة

 الممنوح ذلك بعد مباشرة يأتي المحلية للضرائب الممنوح

 .الدولة ضرائب لتحصيل

 أو األصول تصفية أو اإلفالس حالة في . L.117المادة

 ةالمباشر المتابعة في بحقها الخزينة تحتفظ ، القضائية التسوية

 ؛ امتيازها بها يتعلق التي األصول جميع على الممتاز لدينها

 والزيادات العقوبات إليه مضاف المبلغ بأصل االمتياز ويتعلق

 .الحكم إلعالن السابقة بالفترة المتعلقةالغراملت و

 الرهن القانوني للخزينة -9الفرعي  القسم

 أنواعها بمختلف الضرائب لتحصيل . L.118المادة

 فإنّ  ، القانون بهذا عليها المنصوص الضريبيةالغرامات و

 االمالك الغير منقولة جميع على قانونيا رهنا تملك الخزينة

تسجيله  تاريخ من ترتيبه الرهن ويأخذ.   بالضريبة لمكلفينل

 تاريخ من إالّ  تسجيله يمكن وال. العقاري السجل مكتب لدي

 المعنية والغراما ت للضرائب اإلجباري التحصيل بدء

 .أنواعها بمختلف

 التضامن في الدفع – 3الفرعي  القسم

 بصفة المعدّ  التحصيل ببدء اإلشعار يكون( L.119 . 1المادة

 والغير وممثليه وخلفه بالضريبة المكلف ضد نافذا صحيحة

 . الحائز

 بصفة أو مستأجر أو مؤجر كل يكون ، اإلطار هذا وفي( 0

 المدين عن نيابة بالدفع حائزمطالب غير أو مدين كل عامة

او التي هو مدين بها  لديه المودعة المبالغ في حدودبالضريبة 
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 وكيلمن   طلب على بناء ذلكو لفائدة المدين بالضريبة

 . التحصيل
 في المطلوبة المبالغ دفع في متضامنا الحائز الغير يعتبر( 3

 . التواطئ إثبات حالة

 

 أو تجاري أصل التنازل عن حالة في( L.120 .  1المادة

 ممارسة في الحق أو مؤسسة أو مكتب أو مسؤولية أو عقار

مع  تضامنيةبصفة  مسؤوال   المشتري يكون تجارية غير مهنة

 الصلة ذات والمشاركات والرسوم الضرائب دفع عن البائع

 0 الفقرة شروط تستوفي لم ما  التنازل تاريخ في المستحقة

 عليها المنصوص التسجيل إجراءاتكذلك و  45 المادة من

 ومع. لضرائبل المدونة العامة من 051 و 050 بالمادتين

 كان إذا التنازل ثمن عن فقط مسؤوال   المشتري يكون ، ذلك

نقل  حق الحتساب اعتبارها تمّ  التي القيمة عن أو بمقابل

 .  مقابل بدون كان إذا األحياء بين الملكية

 مع بالتضامن مسؤوال   التجاري األصل مالك يكون ( 0

 المفروضة علي الضرائب دفع في األصل هذا مستغلّ 

 بخصوص إال الطعن في هذا التضامن  يمكن وال. هاستغالل

 .متقادمة غيرال المدة

 بصفة لهم الموصى و الورثة متابعة مكنت  . L.121المادة

 يدفعها لم التي ضرائببخصوص ال ومشتركة تضامنية

 .الموروثة األصول مبلغ وذلك في حدود  المتوفى

 الضرائب تحصيليتم التهرب من  عندما . L.122المادة

 أو طبيعتها كانت مهما الشركات على المستحقة والغرامات

 طريق عن الدفع عن ذه الشركاتإعساره ترتيب تمّ ي

 القانوني بالتسيير قاموا أشخاص قبل من احتيالية ممارسات

 يكونون األشخاص هؤالء فإنّ  ، الشركات لهذه الفعلي أو

وحقوق  والغرامات الضرائب دفع عن بالتضامن مسؤولين

 .المتابعة

 التحصيل مجالالتقادم في  – 1الفرعي  القسم

 المكلفين على المستحقة المبالغ إنّ ( L.123 . 1المادة

 ببدء اشعار بموجب التي تدفع للضرائب بالنسبة بالضريبة

 أربع أجل بعد تتقادم للتصفية أخرى طريقة أي أو التحصيل

 التحصيل ببدء اإلشعار ارسال تاريخ من اعتبارا سنوات( 4)

 من أو الحائز للغير إشعار آخر من أو التصفية سند وضع أو

 .للمتابعة إجراء آخر

 إطار في أعاله المذكور التقادم إلى االستناد يمكن ال( 0

 المدين فيها يكون التي تلك أو المنبع من المقتطعة الضرائب

 .مجرد مكلف بجمعها  بالضريبة

 متابعة إجراء أي في الضرائب محصل يشرع لم حالة في( 3

 متتالية( 4) سنوات أربع لمدة ضريبةمتأخرات ب المدينين ضد

 الدعوى رفع في حقه يفقدفانه   التحصيل، بدء تاريخ من

 .هؤالء ضد اإلجراءات وجميع الحقوق جميع وتسقط

إذا حصل التقادم المنصوص عليه في المادة  . L.124المادة

 منالمنصوص عليها  لمتابعةالسابقة دون قيام المحّصل با

 ةخصيالتحصيل ، فإّنه يكون مسؤوال  مسؤولية  ش اجل

 .ماليةو

 قابلة للتحصيل الغير  قبول طرح الديون – 3 الجزء

 يطلب بالتحصيل أن المكلف للمحاسب يجوز.  L.125المادة

 ابتداء سنة كل وذلك قبول طرح الديون غير القابلة للتحصيل

.  التصفية سجل او التحصيل ببدء لإلشعار الموالية السنة من

 تعّذر التي تلكغير القابلة للتحصيل الالديون تعتبر  و

. بالضريبة المكلف إعسار أو وفاة أو غياب بسبب تحصيلها

 .ال يلغي طرح الديون دين المكلف بالضريبةو

 طلبات بالتحصيل المكلف المحاسب يوّجه . L.126المادة

 للضرائب العام المدير إلى للتحصيل قابلة غيرال الديون طرح

 الطلبات هذه رفقتو. جماعية أو فردية سجالت طريق عن

 .  التحصيل إمكانية عدم أسباب أهم ذكر يتضّمن بمحضر
 المادة في المذكورة السجالت تنصّ  أن يجب . L.127المادة

 طبيعة علي للتحصيل قابل غير  دين كلل بالنسبة  السابقة

 يتم لم الذي والمبلغ التحصيل ببدء اإلشعار تفاصيلو الضريبة

الرامية الي اثبات  وسائلال كل التحديد وجه وعلى ، تحصيله

 أن ويجب للتحصيل قابلة غير أصبحت أو كانت الديون أن

 أجل من المتخذة التدابير تبرر بوثائق مدعومة تكون

 .تحصيلها

 المسؤولون الضرائب لمحّصلي يمكن . L.128المادة

 الحصول الضرائب تحصيل عن ةومالي ةشخصي مسؤولية 

 يتم عندماوذلك  جزئيا أو كليا مسؤوليتهم إخالء و براءة على

 قبل من قابلة للتحصيل غير نهاعلي ا الديون طرح قبول

الجريدة  في ينشر مقرر بموجب بالمالية المكلّف الوزير

 .للضرائب العام المدير وفقا لمقترح من  ةالرسمي

الطرح علي انها غير  المقبولة الديون تكون . L.129المادة

 المكلف الوزير من موقعة اسميةافادة  محل قابلة للتحصيل 

 المعني المحّصل إلى االفادات هذه إبالغ ويتم. بالمالية

 براءاإلو التحصيل عملية تعليق على كدليل الستخدامها

 .لمحّصلا لذمة المؤقت

 العقوبات  – 1 العنوان

 العقوبات الضريبية  – 0 الجزء

 الضريبة بوعاء العقوبات المرتبطة تتقادم ( L.130 .1المادة 

تقادم   شروط نفسل وتبعا االجال نفسل وفقا التحصيلبو

 .المترتبة عنها البسيطة الحقوق

 المدونة ههذالمحددة في   الضريبية تتقادم الغرامات( 0

 فيها ارتكبت التي للسنة الموالية الثالثة السنة بانتهاء

 .المخالفات

 الضريبة عقوبات وعاء – 0 القسم

عدم اإليداع أو اإليداع الجزئي  عقوبات – 0الفرعي  القسم

 االجباريةأو المتأخر للتصاريح أو الوثائق 

 التصريح إيداع في التأخير على يعاقب( L.131  1المادة

 بعقوبة هذه المدونة في عليها المنصوص والرسوم بالضرائب

  :تساوي

 عندما عادة الحقوق المستحقة قيمة من % 10 -

 ؛ شهرين( 0) من أقل التأخير يكون

 )0) شهرين التأخير يتجاوز عندما % 25 -
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 على الضريبة تصريح إيداع في التأخير على يعاقب( 0

 ألفي قدرها بغرامة الدائن او باشارة الشيء المضافة القيمة

 .شهر كل عن أوقية( 2222)

 وثيقة أي أو السنوي التصريح إيداع عدم على يعاقب( 3

 جميع باعتبار االعمال رقم من ٪1 قدرها غرامةب إلزامية

 ال و الضرائب إدارة قبل من األمر لزم إن المقدر الضرائب

 :  من أقلمبلغ هذه الغرامة   يكون أن يمكن

 المكلفين إلى بالنسبة أوقية( 52222) ألف خمسين -

 ؛ العادي الحقيقي الربح نظام بموجب بالضريبة

 إلى بالنسبة أوقية( 35222) ألف وثالثين خمسة إلى -

 ؛ الحقيقي الوسيط الربح نظام بموجب بالضريبة المكلفين

 إلى بالنسبة أوقية( 122.222 )  ألف وخمسين مائة -

 مؤقت إعفاء نظامالمستفيدة من  أو المتعاقدة الشركات

 ؛ العادي الحقيقي الربح نظامل والخاضعة

 الشركات إلى بالنسبة أوقية( 25222) ألف وسبعون خمسة -

 نظامل والخاضعة  مؤقت إعفاءالمستفيدة من نظام  أو المتعاقدة

 .الحقيقي الوسيط الربح

 للنماذج مطابقة غير اجبارية وثيقة إيداع حالة في (4

 المالية السنة نهاية قبل الضرائب إدارةمن قبل  الموضوعة

 كتابي تذكير بموجب بالضريبة المكلف دعوة تتمّ  ، المعنية

 إدارة وضعتها التي للصيغة وفقا جديد من الوثيقة إيداع بإعادة

ا( 15) عشر خمسة أجل في الضرائب  ، ذلك غياب وفي. يوم 

 قيمة من ٪ 1 بنسبةلغرامة  يتعرض بالضريبة المكلف فإن

 من األمر لزم إذا المقدر الضرائب جميع باعتبار االعمال رقم

 : عن مبلغها يقل ال والتي ، الضرائب إدارة قبل

 المكلفين إلى بالنسبة أوقية( 52222) ألف خمسين -

 العادي؛ الحقيقي الربح نظام بموجب بالضريبة

 إلى بالنسبة أوقية( 35222) ألف وثالثين خمسة إلى -

 ؛ الحقيقي الوسيط الربح نظام بموجب بالضريبة المكلفين

 إلى بالنسبة أوقية( 152222) ألف وخمسين مائة -

 مؤقت إعفاء نظامالمستفيدة من  أو المتعاقدة الشركات

 ؛ العادي الحقيقي الربح نظامل والخاضعة

 الشركات إلى بالنسبة أوقية( 25222) ألف وسبعون خمسة -

  نظامل والخاضعة مؤقت إعفاء نظامالمستفيدة من  أو المتعاقدة

 .الحقيقي الوسيط الربح

 خمسة  الغرامة تتجاوز أن يمكن ال ، مخالفة أول حالة في

 .أوقية( 5222222) ماليين

 بسعر المتعلق السنوي التصريح تقديم عدمعلي  يترتب( 4

 لضرائبل ةالعامالمدونة  من 95 بالمادة إليه المشار التحويل

 مليونين قدرها ضريبية غرامة تطبيق لذلك المحدد األجل في

 .أوقية( 0522222) ألف وخمسمائة

االشعار علي  الجزئي الرد أو الرد عدم عن يترتب( 5

 ةالعام المدونة من 11 بالمادة عليه المنصوص باالنذار

 المعامالت مبلغ من ٪2.5 تساوي غرامة تطبيق لضرائبل

 لإلدارة توفيرها يتم لم التيالتكميالت  أو بالمستندات المعنية

 يمكن وال. مراقبتها تّمت مالية سنة لكل باالنذار شعاراإل بعد

( 522222) ألف خمسمائة من أقل الغرامة مبلغ يكون أن

 .أوقية

 في عليه المنصوص التصريح توفير عدم عن يترتب ( 9

 المحدد األجل في لضرائبل ةالعام المدونة من 11 المادة

 ماليين أربعة تبلغ ضريبية غرامة تطبيق لذلك

 .أوقية( 4222222)

المفروضة على التصريح العقوبات  – 9الفرعي  القسم

 الكافي غير أوالمنقوص 

األساس  أنّ   التصريح من  يظهر عندما( L.132  1المادة

 في احتساب إليها االستناد تم التي العناصر أو الضريبي

 تمّ ت فانه  ناقصة، أو دقيقة غير أو كافية غير ، الضرائب

 :ب ثبت حسن نية المكلف إذا  المستحقة الضريبة مبلغ زيادة

 الحقوق نصف يتجاوز ال المبلغ المتهرب به كان إذا  %  -10

 ؛ فعال   المستحقة

 الحقوق نصف يتجاوز المبلغ المتهرب به كان إذا %  -25

 في أوقية( 12222) آالف بـعشرة أدنى حد حقا مع الواجبة

 .التصريح عدم المطبق عند للضريبة التلقائي الفرضحالة 

 المبلغ زيادة تمت بالضريبة المكلّف نية سوء ثبت إذا( 2

 .٪ 42 بنسبة المستحق

 زيادة تمت تحايلي ذات طابع تصرفات حدوث حالة في( 3

 .٪12 بنسبة المستحق المبلغ

 على يعاقب السابقة، المادة ألحكام استثناء( L.133  1المادة

 التصاريح في معاينتهما تمت الذين الدقة وعدم اإلغفال

 ٪42 تساويعقوبة ب المضافة القيمة على بالضريبة المتعلقة

 . بهاالمتهرب  الحقوق من

اذا لم يكن حسن   ٪12 تتم زيادة نسبة هذه العقوبة الي ( 0

 .نية المكلف مستساغا نظرا لطبيعة المخالفة المرتكبة   

 أو جمعية أو خبير أو أعمال وكيلكل ( L.134  1المادة

 السجالت مسك على المساعدة قّدمت أو متهنت شركة أو تجّمع

 أو إنشاء في ساعد آخر شخص كل أو زبنائهال المحاسبية

 ودون  يكون ،ثبت عدم دقتها معلومات أو وثائق استخدام

 عرضةL.146  بالمادة عليها المنصوص بالعقوبات المساس

 كل أوقية عن 12.222 آالف بـعشرة محددة ضريبيةلغرامة 

 . مخالفة

 دفع عن بالتضامن نيمسؤول زبونهو المخالف يكون( 0

 .الغرامة

 الرقابةعلي  االعتراض – 3الفرعي  القسم
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 المادة بموجب المطبقة العقوبات مع مراعاة( L.135  1المادة

L.145 ، ال و الرقابة عمليةعلي   الجزئياالعتراض  فإن 

 للسير ضروريةال وثائقبعض ال  تقديم عدم خالل من سيما

 أربعينب تقدر  غرامةب عليه يعاقب ،الرقابة لعمليات المنتظم

 .أوقية( 42222) ألف

 ، L.145 المادة بموجب المطبقة العقوبات مع مراعاة  ( 0

اذا اعترض المكلف بالضريبة علي الرقابة اعتراضا كليا من 

خالل منع وكالء الضرائب بشكل منتظم من الحصول علي 

وثائق تعتبر ضرورية للسير المنتظم لعمليات الرقابة او 

 قدرهااعترض كليا علي الخضوع للرقابة فانه يعاقب بغرامة 

 .أوقية( 122222) ألف مائة

المفروضة  الضرائب إلى باإلضافة الغرامات هذه  تطبق ( 3

 .نتيجة للتدقيق

 غرامات التحصيل  – 9 القسم

مخالفات دفع الضرائب والرسوم الواجب . 0 القسم الفرعي

 التصريح بها

أو النقص في السداد أو  الدفع عدمإّن ( L.136 1 المادة

التأخر في دفع الضرائب والرسوم الواجب التصريح بها 

إشعار ببدء التحصيل يتم الزيادة  حقها صدرفي والتيتلقائيا 

 .٪ من المبلغ األصلي 12فيها بنسبة 

 الموالي التاسع اليوم من التحصيل غرامات احتساب يتم

 . بالضريبة المكلف إلى التحصيل ببدء بإشعار لإلعالم

 على تحصيلها يتم التي والرسوم لضرائببالنسبة ل   (0

 من( 0) شهرين خالل دفعها يتم لم والتي االسمية السجالت

 غير. ٪12 بنسبة آليا تها زياد فانه تتم  تحصيلها بدء تاريخ

 التصحيحات بموجب الصادرة للسجالت بالنسبة أّنه

  التي تدفع بالضرائب المتعلقة للضريبة التلقائية والفروض

 . تحصيلها بدء تاريخ من تتم فيها الزيادة فإنّ  تلقائيا

 الممنوحة التخفيفاتو والخصومات االسقاطات L.137 المادة

 قانونا عليها يترتب منازعة أو تفضال بالضريبة للمكلف

 . المذكورة للزيادة نسبيال أو كليال لغاءاإل

من  الزيادة حصيلة من جزء يخصص أن يمكن L.138 المادة

 صندوق إنشاء و التحصيل مصالح عالوات لعمال  منح اجل

 بموجب تحديدها يتم طرق حسب لتشجيع التحصيل خاص

 .مرسوم

 المنبعمن  االقتطاعمخالفات  -9الفرعي  القسم

 ههذ حكاموفقا أل ملزم شخص كليعاقب  ( L.139 1 المادة

المنبع لم ينجز ذلك  من المدونة باقتطاع ضريبة او رسم 

 االقتطاع او قام باقتطاع ناقص بان يصبح شخصيا مدينا 

 .بمبلغ االقتطاع الغير منجز وبالغرامات المترتبة عليه

 االقتطاع مبلغ إدراج في حقه يفقد فإنه ، ذلك على عالوة (0

 .اثناء احتساب ضرائبه المهنية أعباءه ضمن

 المتابعة حقوق – 3الفرعي  القسم

 النحو على حقوق المتابعة تعريفة تحدد(  L.140 1 المادة

 أوقية( 7222) وخمسمائة آالف بستة أقصى حد مع ، التالي

 :االجراءات المنفذة من نوع لكل

 ٪5: الحجز  -

: ةالمحجوز اتجودالمو ومعاينة الرسمي التنبيه -

3٪ 

 محضر و البيع قبل ما معاينة و اإلعالنات و بالبيع اإلعالم -

 ٪1: المبيع

 تخفيض يتم ، الفوري الدفع بسبب الحجز رفع حالة في( 0

 حالة في الشيء نفس وينطبق. ٪1 إلى حقوق المتابعة تعريفة

 .الحجز من( 1) واحد يوم خالل بالضريبة المدين تسديد

 العقوبات الجزائية  – 9 الجزء

 تعريف المخالفات والعقوبات  – 0 القسم

 الجنح العامة والخاصة – 0الفرعي  القسم

 الضريبي  للغش العامة الجنح -أ

 المنصوص الضريبية العقوبات مع مراعاة( L.141  1 المادة

 خمسين بين تتراوح ما ةغرامب يعاقب ، القانون هذا في عليها

 من حبسو أوقية( 1222.222) مليون إلى( 52222) ألف

 بطريقة يغش شخص كل ،( 0) سنتين إلى أشهر( 9) ستة

 دفع أو عند احتساب  احتياليا الغش حاول أو احتيالية

ا القانون هذا في إليها المشار الضرائب ا أو كلي   سواء ،  جزئي 

 أخفى أو المحددة األجال خالل بتصريحه القيام إراديا أغفل

ا اراديا  رتب أنه أو ، للضريبة الخاضعة المبالغ من جزء 

  الضريبة تحصيل ضد أخرى بحيلوضع عراقيل   أو إعساره

 .أخرى احتيالية طريقة بأي بالتصرف أو

 السابقة الفقرة في عليها المنصوص العقوبة أيضا تطبق( 0

 استرجاعات على الحصول الغش من الغرض يكون عندما

 .الدولة من مبررة غير

 المحاسبي  الغش جنحة -ب

 في عليها المنصوص العقوبة تنطبق(  L.142  1 المادة

 غير محاسبة يمسك شخص كل على أيضا   السابقة المادة

 االمر أو تسجيل عن منهسواء كان ذلك اغفاال بعلم   قانونية

 أو ، منها جزء أوالضرورية   القيود المحاسبية جميع بتسجيل

 أو دقيقة غيرقيود محاسبية  تسجيل أو تسجيل  عدم عن

 يكون التي الوثائق إتالف أو مسك بعدم وا علم عن وهمية

 ، أخرى طريقة بأي أو القانونية اآلجال إلزاميا قبل مسكها

 المبالغ في ملحوظ بشكل التخفيض خالل من خصوصا

 . بها المصرح

 .العام القانون عقوبات تطبيق دون الحكم هذا يحول ال ( 0

 الزور جنحة أو االحتيالي التزوير جنحة . ج
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 المادة في عليها المنصوص بالعقوبات ُيعاقب  L.143 المادة

L.141 : 

 نص أي أو  هذه المدونة أحكام بتزوير يقوم شخص كل 1°

 عدم أو التصريح عدم أجل بالضريبة من مدينا يجعله آخر

 األتاوة أو الرسم أو الحق أو الضريبة من جزء أو كل دفع

 ؛  المرتبطة بها والغرامات العقوبات وكذلك

 يدلي أو دقيقة غير معلومات عمد عن يقدم شخص كل  ° 0

 مزايا أو اسقاط على الحصول لغرض مزيفة بوثائق

 .القانون هذا في اعليه منصوص

  المنبعمن  االقتطاعاتجنحة عدم دفع  –د 

نصت  التي الضريبية العقوبات مع مراعاة   L.144المادة

 على يبةالضر  باقتطاع قام من كل ، لمدونةا ههذ عليها

  المنقولة األموال رؤوس على الضريبة وا واألجور المرتبات

 القيمة على الضريبة وا العقارية المداخيل على الضريبة وا

 غير الضرائب من غيرها وا االستهالك رسوم وا المضافة

 هذه دفع عن وامتنع ، الزبناء المتحملة من قبل المباشرة

 تاريخ االقتطاع من أشهر( 9) ستة أجل في للخزينة المبالغ

 من تتراوح لغرامة  عرضة يكونللزبناء  لهايحمّ من ت أو

 أوقية( 122222) ألف مائة إلى( 52222) ألف خمسين

( 5) خمس إلى( واحدة) سنةبين  تتراوح ما  لمدة حبسللو

  .فقط العقوبتين هاتين إلحدى أو ، سنوات

أو دفع  رقابة  و أ علي فرض عتراضالا  جنحة. ـه

 الضريبة 

 تتراوح مابين  لغرامة عرضة كوني( L.145  1المادة

( 522222) ألف خمسمائة إلى( 52222) ألف خمسين

 قانون في عليها المنصوص العقوبات مع مراعاة أوقية

 :من كل ، العقوبات

 والوكالء الضرائب موّظفي ألوامر االنصياع رفض( أ

 والحقوق الضرائب رقابة أو بتطبيق والمكلفين المحلفين

 . المتعلقة بها والغرامات العقوباتو واإلتاوات والرسوم

 أو واجبهم ممارسة على األشكال من شكل بأي اعترض( ب

 ؛ عليهم اعتدى أو أهانهم

 حق أو ضريبة لدفع الجماعي الرفض في شارك أو نظم( ج

 ؛ المرتبطة بها والغرامات العقوبات كذلك و أتاوة أو رسم أو

 الحق أو الضريبة دفع تأخير أو رفض على العموم شجع( د

 ؛ المرتبطة بها والغرامات العقوبات أو األتاوة أو الرسم أو

، يمكن للمحكمة عالوة على هذه  تكرار المخالفةفي حالة ( 2

 .أشهر ( 7)لمدة  سجن المخالفأن تحكم ب العقوبات

 التواطؤ في المخالفات الضريبية والمحاسبية. و

المرتكبين  المباشرين  عقاب بنفس يعاقب( L.146  1المادة

 شخص كل وعموما في التواطؤ شريك كل للغش الضريبي

  التأديبية العقوبات مع مراعاة التحايل من مصلحة لديه كان

 .  محاسبا خبيرا أو وزاريا أو عموميا موظفا كان إذا

 اعتباري لشخص أعاله المذكورة األفعال تنسب عندما( 0

 أو مسيريها على المطبقة والعقوبات اإلجراءات تنفيذ يتم فإّنه

 ويكون ، وكيلها أو المؤقت إدارتها مجلس أو مديريها

 المصاريف دفع عن مدنيا مسؤوال   االعتباري الشخص

 .الغراماتو

 التكرار - 9 الفرعي القسم

 في عليها منصوص تكرار مخالفة حالة في -  L.147المادة

( 5) خمس أجل خالل  L.145 إلى  L.141 من المواد

( 4) سنوات أربع لمدة بالسجن يعاقب مرتكبهافان   سنوات

 .أوقية(  0222222) بمليوني غرامةوب سنوات

 التكميلية العقوبات - 0 الفرعي القسم

 أحكام بموجب عليه حكم شخص كل يحرم  - L.148المادة

 ، واألسرية المدنية حقوقه من L.145 إلى L.141 من المواد

 .العقوبات قانون ألحكام وفقا  

 عليه محكوم شخص كل يمكن ان يمنع  - L.149المادة

 الحصولمن    L.146 إلى L.141 من المواد أحكام بموجب

 عشر لمدة العمومية المؤسسات ومن الدولة من اتيطلب على

. نهائية اإلدانة فيه أصبحت الذي التاريخ من سنوات( 12)

 من تصرف اعتباري شخص كل على الشيء نفس وينطبق

 المشتريات من والمستبعد عليه المحكوم الشخص ورائه

 مدينة مؤسسة كل أو ، المنع هذا من التهرب قصد العامة

 هو الفعلي أو القانوني مسيرها يكون المتهرب بها بالضريبة

 .المنعب عليه المحكوم الشخص

 الذين الطبيعيون األشخاص يمنعيمكن ان    - L.150المادة

 L.141 من المواد في إليها المشار المخالفات بإحدى أدينوا

 المباشرة وغير المباشرة الضرائب يخص ما في L.146 إلى

من ان   العقارية الملكية وحقوق الطابع وحق التسجيل حقوقو

 أو الخاص ولحسابهم مباشر غير أو مباشر بشكليمارسوا 

 قيادةومن   صناعية أو تجارية أو حرة مهنة الغير، لحساب

 أو صناعية أو تجارية مؤسسة رقابة أو إدارة أو تسيير أو

 غير أو مباشر كانت بشكل مهما صفة بأي تجارية شركة

  الغير لحساب أو الخاص لحسابهم  مباشر

 الصادر قرارها بنشر تأمر أن للمحكمة يحق  - L.151المادة

 فضال  العقوبات، بقانون عليها المنصوص الشروط حسب

 لها التابع البلدية أعمدة على أشهر( 3) ثالثة لمدة عرضه عن

 الخارجي الباب على كذلك و عليه المحكوم الشخص مقر

 .المهنية لمؤسسته

التخفيض في العقوبة في حالة اإلبالغ  – 1الفرعي  القسم

 المتواطئينمن المرتكبين اآلخرين أو 

 السالبة العقوبة مدة النصف إلى ُتخفض  - L.152المادة

 إحدى في شريكه أو الجاني على بها المحكوم و للحرية
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   L.145  إلى L.141 من بالمواد عليها المنصوص المخالفات

 لها وسمحبمخالفته   القضائية أو اإلداريةات السلط بلغأ ما إذا

  .المرتكبين اآلخرين أو شركائهمبمعرفة 

 الجزائية  لمتابعاتالقيام با – 9القسم 

 على بناء الجزائيةالمتابعات  في الشروع يتمّ   - L.153المادة

 إلشعار ، حاجة أي ودون للضرائب العام المدير شكوى

 .تصريحه بإتمام مسبقا باألمر المعني الشخص

 في عليها المنصوص المخالفات إثبات يتمّ   - L.154المادة

وتتم  القانونية، الوسائل بكل  L.146 إلى L.141 من المواد

 الشعارا من خالل  أو المحاضر من خالل مالحظتها

 إلدارة التابعين  المحلّفين الوكالء قبل منالتصحيح  المعد ب

 . الضرائب

 التقاضي للمكلف بالضريبة  طرق:  1 العنوان

 نزاع الضريبة :  0 الجزء

تعتبر من اختصاص قضاء المنازعات  ( L.155 -1المادة

 والرسوم والحقوق المساهماتو بالضرائب المتعلقةالدعاوي 

 المفروضة او المحصلة من قبل  نوع أي من والغرامات

 على الحصول اذا كان هدفها الضرائب مصلحة وكالء

طريقة احتسابها او   أو الضريبة وعاء في األخطاءتصحيح 

 .تنظيمي أو تشريعينص  عن ناتج حق من ،االستفادة 

 النزاعية الدعاوي للضرائب العام المدير إلى توّجه( 0

 إلى تحصيلها مهمة رجعت التي والرسوم بالضرائب المتعلقة

 .المحلية الجماعات

 أمام إدارة الضرائب  االوليالتقاضي :  0القسم 

 أحكام عامة - 0الفرعي  القسم

 المتنازع المبلغ كان مهما الدعاوي توّجه( L.156 -1المادة

 المكلف قبل من يمثله من أو للضرائب العام المدير إلى عليه

 أو قانونية بصفة المعينين وكالئه أو خلفائه أو بالضريبة

 جميع قبل من أو سلطاتهم تبرير مع القانونيين ممثليه

 ال ضريبة لدفع شخصيا إشعارهم يتم الذين األشخاص

 .مستحقة يعتبرونها

 الضرائب إلى بالنسبة العمدة إلى الدعاوي توجيه يجب( 0

 .المحلية الجماعات تصدرها التي

 الفقرات في الوزاريون أو العموميون المأمورون يعتبر ( 3

 ةالعام الضرائب مدونة من 005 المادة من 3 إلى 1 من

 بالضرائب تتعلقدعوي  لرفع صريح توكيل دون مؤهلون

  .المادة لهذه وفقا بدفعها المطالبون والرسوم والحقوق

 العام المدير أمام الدعوي لتقديم المحدد األجل  - L.157المادة

 : من أشهر( 3) ثالثة هو مفوضه أو للضرائب

 أو التصفية سجل أو بالتحصيل اإلشعار بدء استالم تاريخ( 1

 عليها المتنازع الضريبة دفعب أو اإلستخالص بسند اإلعالم

 أو التحصيل ببدء إشعار وضع إلى الضريبة هذه تؤدّ  لم إذا

 . اإلستخالص بسند إعالم إلى أيضا أو التصفية بكشف

 .الدعوي يعلّل الذي الحدث تحقيق( 0

 التالية الشروط الدعاوي تستوفي أن يجب  - L.158المادة

 :مقبولة غير تكون وإالّ 

 بالنسبة العمدة أو للضرائب العام المدير إلى توجه أن ° 1

 ؛ المحلية لضرائبل

 ؛ فيها المطعون الضرائب على التنصيص تتضّمن أن ° 2

 ؛ واالستنتاجات للحجج موجزا عرضا تتضمن أن ° 3

 . مقدم الطلب توقيع وتحمل ؤرخةأن تكون م ° 4

 اشعار التحصيل او من بنسخة مصحوبة تكون أن ° 5

 .المحّصل مخالصة من نسخة أو مستخرج من سجل التصفية

 ممثله أو للضرائب العام المدير يرد( L.159 -  1المادة

 في أمامهم رفعها التي  بالضريبة المكلف دعاوي علي العمدو

 في يليها وما L.156  المادة في إليها المشار الدعاوي إطار

 . الدعوي تقديم تاريخ منأشهر ( 3) ثالثة أجل

يملك المدير العام للضرائب سلطة البت في المنازعات 

الضريبية المتعلقة بالضرائب  والرسوم المقبوضة لصالح 

ميزانية الدولة اذا كان مبلغ الحقوق محل النزاع اليتجاوز 

اما بخصوص الضرائب والرسوم . للمادة اوقية 1.222.222

التابعة للمجموعات المحلية فتنحسر سلطات العمد في حدود 

اوقية للمادة بينما يتولي مدير الضرائب سلطة  22.222

 1.222.222اسقاط مازاد عن ذلك الحد دون ان تتجاوز 

اوقية للمادة فيما يكون اسقاط مازاد عن هذا المبلغ االخير من 

 .يرالمكلف بالمالية في كلتا الحالتيناختصاص الوز

 في يتضمن والذي القرارب  بالضريبة المكلف إعالم ويتم  

 موجزا عرضا للدعوي الجزئي أو الكامل الرفض حالة 

 .لألسباب

 أشهر( 3) الثالثة أجل بعد الضرائب إدارة رد عدم يعتبر( 0

 قيام إمكانية عنه يترتب للدعوي ضمني رفض أنه على

الغرفة المدنية للوالية  أمام نزاعه بنقل بالضريبة المكلف

  L.168 .المادة في عليها المنصوص الشروط حسب

 ثابتة بالضريبة المكلف حجج تكون عندما - L.160المادة

 الضرائب محل الدعوي  بإسقاط قرار يصدر جزئيا، أو كليا

 للضرائب العام المدير عن أو بالمالية المكلف الوزير عن

 .المطلوب االسقاط مبلغ بحسب

 الدفع تعليق - 9 الفرعي القسم

عندما يرفع المكلف بالضريبة دعوي  (L.161 – 1المادة

تظلمية بخصوص احقية المبالغ المطالب بها فانه يمكنه طلب 

تعليق دفع الجزء الغير معترف به من قبله شريطة ان يطلب 

ذلك من خالل الدعوي محددا المبلغ او مفصال اسس االسقاط 

 .   المطلوب
 :لهذا الغرض  يلزمهو ( 0

 المعترف بها الضرائب دفع، 
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  يساوي مبلغ إيداعضع ضمانات عن طريق و 

 انتظار حساب في فيها المطعون الضرائبمبلغ 

 قابل بالمبلغ بنكي ضمان تقديم أو الخزينة في

. العامة الخزينة لفائدة طلب أول عند للتحقيق

ويجب ان تكون صالحية هذا الضمان  تمتد علي  

طول فترة معالجة التظلم كما ينص عليها كتاب 

 .الضريبيةاالجراءات 

 3 ) خالل األجل القانوني الدعوي في حالة رفض

المنصوص عليه في هذا الكتاب ، يصبح المبلغ 

لخزينة العامة الستخدامه في لالمودع مستحقا 

 .تسوية الضريبة المتنازع عليها

 المكلف متابعة يمكن ، الضمان إيداع عدم حالة في( 4

 .عليها المتنازع الضرائب جزء في بالضريبة

 المكلّف الوزير قبل من قرار اتخاذ يتم حتى و أّنه غير( 5

 .الجبري بالبيع أمر إصدار يجوز ال فإّنه ، مفوضه أو بالمالية

 موَقعالضريبة   باسقاط اقتراحاثر   المتابعة تعليق يجوز( 9

 .فوضهي من أو للضرائب  العام المدير قبل من

 األطراف المتساوية اللجنة أمام التقاضي – 0 الفرعي القسم

 الموضوعة األطراف المتساوية اللجنة تختص - L.162المادة

 بالنظر فوضهمن ي او بالمالية المكلف الوزير إشراف تحت

 أو تفوق بسيطة بحقوق المطالبة عن الناشئة الدعاوى في

 موضوع المالية بالسنة الخاص االعمال رقم من ٪32 تساوي

 الخاص االعمال رقم من ٪32 نسبة أو الظرفيةالرقابة 

 أو عامة رقابة إطار في رقابتها تمت التي المالية بالسنوات

  .ظرفية

 أيام( 3) ثالثة بأجل بالضريبة المكلف يتمتع  - L.163المادة

 أمام طعنه لرفع  التحصيل ببدء لإلشعار استالمه تاريخ من

 .المعترف بها  المبالغ دفع أوال    هعلى يجب و المذكورة اللجنة

 األطراف المتساوية اللجنة النزاع علي عرض  عن ينتج

 خمسة لمدة عليها المتنازع المبالغ تحصيل عملية تعليق

ا( 45) وأربعين  .يوم 

 األطراف المتساوية اللجنة رئيس يتمتع - L.164المادة

 خالل الرد غياب وفي. الطعن قبول لتأكيد أيام( 5) بخمسة

  .اللجنة قبل من مقبوال الطعن يعتبر األجل هذا
 منأو المالية وزير برئاسة ، اللجنة تتكّون - L.165المادة

 :من ، فوضهي

 اللجنة يرأس الذي ، فوضهي من أو بالمالية المكلف وزيرال -

 ؛

 العام المدير ايعينهم الضرائب إدارة عن ممثلين - (2)

 ؛ للضرائب
 أن ويفضل ، همقبل من المعين العمل أرباب عن  ممثل - (1)

 بالضريبة المكلف نشاط جاللم التابع المهني القطاع من يكون

 ؛ اللجنة أمام طعنه رفع الذي
 .نفسه بالضريبة المكلف -

 .اختياره من بالضريبة المكلف مستشار -

 والتي  عمالهاألمقررين  تعيين للجنة يجوز (L.166 - 1المادة

 والمكلف الضرائب إدارة إعالم عليها يجبختامها  في

 الذي الطعن بشأن أصدرته الذي المعلّل بالقرار بالضريبة

ا( 45) واألربعين الخمسة خالل  أمامها رفع  تاريخ من يوم 

 .الطعن رفع

 تساوي حالة وفي األصوات بأغلبية القرار هذا اتخاذ يتم( 0

 يفوضه من أو بالمالية المكلف الوزير صوت فإنّ  األصوات

 .راجحا يكون
 طبقا تعديلها أو الطعن موضوع الحقوق على اإلبقاء يتم( 3

 . اللجنة قرارل
 اسقاط للضريبة األطراف المتساوية اللجنة تقترح عندما( 4

 من أو للضرائب العام المدير قبل من القرار تنفيذ يتم فإّنه

 .فّوضهي

 عليه المنصوص األجل فيبالقرار   اإلعالم غياب في( 5

 إدارة مصالح وتقوم الدعوى عن اللجنة تتخلى ،(1) بالفقرة

 .الحقوق تحصيل بدء بإجراء الضرائب
 اللجنة لتحكيم إخضاعها تمّ  التي الحقوق إنّ  - L.167المادة

 موضوع ذلك بعد تكون أن يمكن ال األطراف، المتساوية

 إالّ  ، .L.160 إلى L.155 من بالمواد عليه المنصوص الطعن

الغرفة المدنية لمحكمة  أمام للطعن قابال يبقي اللجنة قرار أنّ 

  . الوالية

 القضائي الطعن - 9 القسم

 العام المدير قرار في الطعن يجوز( L.168 -  1المادة

 الواليات لمحاكم لمدنيةا الغرفة أمام فوضهي منأو للضرائب

 .طلبه مآل على الطلب مقدم اعتراض عند

 من يحتسب(  0) بشهرين الغرفة أمام الطعن أجليحدد  ( 0

 .للضرائب العام المدير قرار استالم تاريخ

في  أيضا   مقبوال للمحاكم المدنية الغرفة أمام الطعن يعتبر( 3

 في ، من هذه المادة  2االجل المنصوص عليه في الفقرة 

 للضرائب العام المدير من ردا   الطلب مقدم تلقي عدم حالة

 تقديم تاريخ من أشهر( 3) ثالثة أجل خالل فّوضهي من أو

 .اعتراضه

 طعن تقديم قبل قضائي بطعن يقوم أن للمدعي يجوز ال ( 4

 . باطلة تكون إجراءاته فإن وإال مسبقا إداري

 للمسافة تبعا الطعن أجل في التمديد يتم  - L.169المادة

 538 للمادة وفقا ، موريتانيا خارج المقيمين للمدعين بالنسبة

 . المدنية اإلجراءات قانون من

 الغرفة كتابة إلى الدعاوي تقديم يجب( L.170 - 1المادة

 .الواليات لمحاكم المعنية

 قدموا الذين لألشخاص باالستالم إشعار إصدار يتم( 0

 .الدعوي

 لمدنيةا الغرفة و المدعي على يجب فإّنه ، الغرض لهذا( 3

 للضرائب العام المدير إلى الدعوي من نسخة إرسال للمحاكم

 . المحكمة كتابة في اتسجيله بعد مباشرة

 الغرفة أمام الطعن للمدعي يجوز ال( L.171 -  1المادة

 اعتراضه في إليها المشار لتلك مغايرة ضرائب في مدنيةلا

 .الضرائب إدارة أمام  األصلي

 دنيةمال الغرفة على يجب ، جديدة عناصر إدخال حالة في( 0

 .األولي للفحص الضرائب إدارة إلى الملف إرسال إعادة
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 التلقائي  االسقاط – 3 القسم

 فوضهي منأو بالمالية المكلف للوزير يجوز - L.172المادة

 رجاعا أو  االسقاط منح تلقائيايعلن  أن وقت أي في

 .مستحقة تكن لم التي الضرائب من جزء أو الضرائب

 المقاصة في الوعاء - 4 القسم

 أو إلغاء بالضريبة المكلف طلب إذا( L.173 - 1المادة

 الضرائبمبلغ الضريبة المفروضة  بعنوان أي من  تخفيض

 إلدارة يمكن فإّنه ، 0 و 1 الكتاب في إليها المشار الرسوم أو

 وعلى اإلجراءات مراحل من مرحلة كل في الضرائب،

 في  بالمقاصة تقوم أن ، القانونية األجال انقضاء من الرغم

 إقرار تمّ  التي االسقاطات بين عليها، المتنازع الضريبة حدود

 تمت التي  نوع أي من اإلغفال أو النقص وحاالت إثباتها

 المطعون الضريبة حساب أووعاء  في التحقيق في معاينتهما

 .فيها

( 1) الفقرة في اعليه المنصوص لمقاصةا تطبيق يمكن( 0

 والطابع التسجيل حقوقل بالنسبة نفسها الشروط وفق

 .الدولة لفائدة المستخلصة

 السابقة الفقرات في عليها المنصوص المقاصة إجراء يتم( 3

خضع  الذي بالضريبة المكلف لفائدة نفسها الشروط وفق

 دعىي عندما وذلك الضرائب إدارة التصحيح من قبل جراءإل

  عندما أو  زائدة ضريبة فرض من انه تضررباألمر المعني

 .ازدواجا ضريبيا  التصحيح  يظهر

 الوالئي القضاء- 9الجزء  

 الوالئي التخفيض - 5 القسم

 التي الطلبات في الوالئي القضاء ينظر( L.174 - 1المادة

 الموضوعة المباشرة الضرائبخصم او تخفيف  إلى تهدف

 أوالخصم  طريق عن الغرامات في ضالتخفي أو قانونيا

 .التفاهم أو التخفيف
 الخزينة ومحاسبي الضرائب محّصلي طلبات في يبت كما( 0

 قبول إلى تهدف والتي المباشرة الضرائب بتحصيل المكلّفين

 .الذمة إخالء إلى أو للتحصيل القابلة غيرال طرح الديون
 والرسوم والحقوق المباشرة غير بالضرائب يتعلق فيما( 3

 ينظر ال ، القانون هذا من 3 و 0 الكتاب بموجب المنّظمة

 أو إلغاء إلى تهدف التي الطلبات في إال الوالئي القضاء

  .الغراماتو لعقوباتا تخفيف

يملك المدير العام للضرائب سلطة البت في  - L.175المادة

 122.222طلبات الخصم او التخفيف عندما اليتجاوزمبلغها 

الخصم  قرار فإنّ  المبلغ هذا تجاوز وعند اوقية للضريبة 

 المكلف الوزير اختصاص من يصبح الوالئي التخفيضاو

 . بالمالية

 الذين بالضريبة المكلفين يخضع ال (L.176 – 1المادة

 .خاص ألجل ضريبيا تخفيفا أو تخفيضا والئية بصفة يطلبون

 التبريرات كلائب الضر دارةإل ان يقدموا عليهم يجب( 0

 .الضريبية ديونهم جزء أو كل دفعتبين استحالة   التي

 طلب على الضرائب إدارة ترد أن يجب( L.177  -  1المادة

 حالة وفي. أشهر( 9) الستة أجل خالل بالضريبة المكلف

 رد وجود عدم حالة في أو للطلب الكلي أو الجزئي الرفض

 أن بالضريبة للمكلف يجوز أشهر،( 9) الستة أجل خالل

 الثالثين أجل خالل بالمالية المكلّف الوزير على األمر يعرض

ا( 32)  .يوم 

 التخفيفات أو للخصومات النهائية الصبغة ترتبط يمكن ان( 0

 .يترتب علي المستفيد تحقيقها شروط بتوفر الممنوحة

 طلب إطار في اتخاذها يتم التي لقراراتل ال يمكن( 3

 إجراء أيالخصومات او التخفيفات ان تكون موضوع  

 .تنازعي

 اإلداري الصلح - 9 القسم

 منأو للضرائب العام للمدير يجوز( L.178  - 1المادة

 جزئيا   أو كليا   تخفيفا ، ما صلح إطار في يمنح أن فوضهي

 :التاليتين الحالتين في للغرامات

 وفقا المقررة والرسوم الضرائب تحصيل بدء قبل( أ

 ؛ التصحيح التحاججي إلجراءات
 .النزاع إجراءات خالل( ب

 يلتزم فإّنه الصلح اقتراح بالضريبة المكلف قبل إذا( 0

 : بـ صراحة

 ؛ الحقة اعتراضات تقديم عدم( أ
 .ذمته في المتبقية والغرامات الحقوق جميع فورا   يدفع أن( ب

 الشروط بالضريبة المكلّف يحترم ال عندما  L.179المادة

 اإلجراء إطار في الضرائب إدارة مع عليها المتفق

.  الغ الصلح يصبح ، L.162  المادة في عليه المنصوص

 ألصل الكلّي التحصيل بمتابعة الحين ذلك من اإلدارة وتقوم

 .قانونا المستحقة الضريبية العقوباتو والغراماتالدين 

تلغى كافة االحكام السابقة المخالفة لهذا  : 001 المادة

 .القانون
ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة وينشر . 000 .المادة

 .ةلجمهورية اإلسالمية الموريتانيفي الجريدة الرسمية ل

 2219ابريل  29 في انواكشوط بتاريخحرر 

 محمد ولد عبد العزيز
 الوزير األول

 محمد سالم ولد بشير

 وزير االقتصاد والمالية

 اجاي ولد المختار

--------------- 
 يتضمن مدونة التحكيم   102-9102  قانون رقم 

 بعد مصادقة الجمعية الوطنية؛

 :يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي

 أحكام عامة: الفصل األول

 تعريفات: األولى المادة

 :يقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات التالية ما يلي

هو طريقة بديلة لحل النزاعات من قبل : التحكيم -

محكم أو أكثر يقوم بواسطته أشخاص طبيعية أو 

معنوية بإسناد مهمة البت في نزاعهم بموجب اتفاق 

تحكيم، وتنتهي مسطرة التحكيم بالنطق بقرار نهائي 

 ؛ار التحكيميسمى قر
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هو الشخص الطبيعي الذي يكلفه األطراف  :المحكم -

 بمهمة البت في نزاعهم؛
 المحكم الفرد أو فريق المحكمين؛: هيئة التحكيم -

هو الوثيقة المقبولة من أطراف  :التحكيمنظام  -

النزاع قبل انطالق مسطرة التحكيم والتي تحدد 

اإلجراءات العملية لمسطرة التحكيم وتترك 

 لألطراف هامشا كبيرا لتنظيم سير المسطرة؛
المحكم الذي يبيح له اتفاق : المحكم المفوض للصلح -

التحكيم أن يبت في موضوع النزاع وفق مبادئ 

 ، ال طبق القواعد القانونية؛العدالة واإلنصاف

 هيئة أو جهاز من النظام القضائي؛: المحكمة -
هو التزام أطراف على أن يفضوا : اتفاق التحكيم -

بواسطة التحكيم كل أو بعض النزاعات القائمة أو 

التي قد تقوم بينهم بشأن عالقة قانونية معينة تعاقدية 

ويكتسي االتفاق صيغة شرط . كانت أو غير تعاقدية

 لتحكيم أو صيغة عقد التحكيم؛ا
هو اتفاق يلتزم بموجبه أطراف عقد  شرط التحكيم -

بإخضاع النزاعات التي قد تتولد عن ذلك العقد 

للتحكيم ينتج عنه الخروج من اختصاص النظام 

 القضائي؛

هو االتفاق الذي يخضع بمقتضاه  عقد التحكيم -

أطراف نزاع قائم هذا النزاع على هيئة تحكيم 

محكم فرد أو عدة محكمين، ويجوز  مشكلة من

إبرام عقد التحكيم ولو أثناء نشر قضية أمام 

 .المحكمة
 اإلثبات بالكتابة ضرورة: 9المادة 

ال يثبت اتفاق التحكيم إال بمكتوب، سواء كان رسميا أو عرفيا 

أو محضر جلسة أو محضرا محررا لدى هيئة التحكيم التي 

 .وقع اختيارها

بمكتوب إذا ورد في وثيقة موقعة من  يعتبر االتفاق ثابتا

األطراف أو تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من 

وسائل االتصال التي تثبت وجود االتفاق أو في تبادل طلبات 

أو مذكرات الدفاع التي يدعي فيها أحد األطراف وجود اتفاق 

وتعتبر اإلشارة في عقد من العقود . وال ينكره الطرف اآلخر

ى وثيقة تشتمل على شرط تحكيم بمثابة اتفاق تحكيم بشرط إل

أن يكون العقد ثابتا بمكتوب وأن تكون اإلشارة قد وردت 

 .ث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقدبحي
 األهلية: 3المادة 

ي ال يمكن أن يبرم اتفاق التحكيم إال شخص طبيعي أو معنو

 .يتمتع بأهلية التصرف في حقوقه
  لتطبيقمجال ا: 1المادة 

 :ال يجوز التحكيم

 في المسائل المتعلقة بالنظام العام؛ .1

 في النزاعات المتعلقة بالجنسية؛ .2

في النزاعات المتعلقة باألحوال الشخصية التي ال  .3

تخضع للتحكيم الوارد في هذه المدونة باستثناء الخالفات 

 المالية الناشئة عنها؛

 يلجؤواغير أن لكل األشخاص الطبيعية أو المعنوية أن 

إلى التحكيم في كافة الحقوق التي لهم حرية التصرف فيها بما 

 .في ذلك الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية
 بداية إجراءات التحكيم: 1المادة 

تبدأ إجراءات التحكيم في نزاع معين في اليوم الذي يتسلم فيه 

لم يتفق  المدعى عليه طلبا بإحالة ذلك النزاع إلى التحكيم، ما

 .األطراف على خالف ذلك
  تعيين المحكمين وأهليتهم: 2المادة 

يجب أن يكون المحكم شخصا طبيعيا راشدا كفؤا، ومتمتعا 

 .د إزاء األطرافبكامل حقوقه المدنية وباالستقاللية والحيا

ير إذا عين اتفاق التحكيم شخصا معنويا، فإن مهمة هذا األخ

 .تنحصر في تعيين هيئة التحكيم

يجوز للقاضي أو للعون العمومي أن يكون محكما بشرط عدم 

اإلخالل بوظائفه الرئيسية والحصول على ترخيص مسبق من 

 .السلطة المختصة قبل القيام بأية مهمة في التحكيم
 قبول مهمة التحكيم: 2مادة ال

يثبت قبول المحكم لمهمته أو تخليه عنها بكتابته أو بتوقيعه 

 .ه بعمل يدل على شروعه في المهمةبقيامعلى عقد التحكيم أو 

ل تحت طائلة ال يجوز له التخلي بعد القبول دون مبرر مقبو

 .التعويض عن األضرار
 العزل والرد: 0المادة 

ده عندما تقدم بعد ختم ال تقبل طلبات عزل المحكم أو ر

 .المرافعة
 نظم التحكيم: 2المادة 

 .أن يكون التحكيم خاصا أو مؤسسيايمكن 

وفي حالة التحكيم الخاص تتولى هيئة التحكيم تنظيمه بتحديد 

اإلجراءات الواجب اتباعها ما لم يتفق أطراف النزاع على 

 .ذلك أو يختاروا نظام تحكيم معينخالف 

ؤسسة تتولى في حالة التحكيم لدى مؤسسة تحكيم فإن هذه الم

 .تنظيمه طبقا لنظامها

 المحكم المفوض: 01المادة 

محكمين أن يطبقوا القانون، ما لم يمنحهم يجب على ال

األطراف في اتفاق التحكيم صفة المحكمين المفوضين للصلح، 

وفي هذه الحالة ال يلزم المحكمون بتطبيق القواعد القانونية 

 .يبتون وفق قواعد العدل واإلنصافوإنما 

 قرار التحكيم باتفاق األطراف: 11المادة 

التحكيم على تسوية النزاع  إذا اتفق األطراف خالل إجراءات

وعليها، إذا طلب . فيما بينهم فإن هيئة التحكيم تختم اإلجراءات

مانعا من االستجابة له، أن تقرر  ىمنها األطراف ذلك، ولم تر

 .وية بقرار تحكيم باتفاق األطرافالتس

أو  92يصدر قرار التحكيم باتفاق األطراف وفقا ألحكام المادة 

مدونة وينص فيه على أنه قرار تحكيم، من هذه ال 13المادة 

ولهذا القرار نفس اآلثار التي لقرارات التحكيم الصادرة في 

أصل القضية، وفي جميع الحاالت يجب أن تحترم مبادئ 

القواعد  اإلجراءات المدنية والتجارية، وعلى الخصوص

 .المتعلقة بحقوق الدفاع

 في التحكيم الداخلي: الفصل الثاني

 

 مجال عقد التحكيم وشرط التحكيم: 11المادة 

من هذه المدونة يجوز االتفاق على  1مع مراعاة أحكام المادة 

عقد التحكيم في نزاع معين موجود، كما يجوز اشتراط شرط 
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تحكيم فيما قد ينشأ من النزاعات المتعلقة بااللتزامات 

بين الشركاء في شأن  والمبادالت المدنية والتجارية والنزاعات

 .ركةعقد الش

 بطالن عقد التحكيم: 03المادة 

يجببب أن يحببدد عقببد التحكببيم موضببوع النببزاع مببع بيببان أسببماء 

المحكمببين صببراحة أو بوضببوال كبباف ال يبقببى معببه ريببب فببي 

 .وإال كان العقد باطال أشخاصهم

 تعيين المحكمين: 01المادة 

 .لمحكمون وجب أن يكون عددهم وتراإذا تعدد ا

وإذا كان عدد المحكمين المعينين من قبل أطراف النزاع شفعا 

 .تكمل بمحكم تبعا لتقدير األطراففإن هيئة التحكيم 

فإن لم يتفقوا . في غياب التقدير يختاره المحكمون المعينون

على ذلك يختاره رئيس محكمة الوالية التي يوجد في دائرتها 

اف وبأمر محل التحكيم، وذلك بناء على طلب أحد األطر

 .غير قابل ألي وجه من أوجه الطعناستعجالي 

وفي حالة تعيين نظام تحكيم معين فإن إجراءات تعيين هيئة 

 .اإلجراءات المبينة بهذا النظام التحكيم هي

 عدم اختصاص القضاء العادي: 01المادة 

إذا رفع أمام محكمة قضائية نزاع منشور أمام هيئة تحكيم 

المحكمة القضائية التصريح بعدم  بموجب عقد تحكيم، فعلى

 .صاصها بناء على طلب أحد األطرافاخت

إذا لم يسبق لهيئة التحكيم أن تعهدت بالنزاع، فعلى المحكمة 

كذلك التصريح بعدم اختصاصها ما لم يكن اتفاق التحكيم 

واضح البطالن أو غير قابل للتطبيق، وفي كلتا الحالتين ال 

 .إثارة عدم االختصاص تلقاء نفسهايجوز للمحكمة من 

يجوز للقاضي المختص باألمور المستعجلة اتخاذ كافة التدابير 

هيئة التحكيم  الوقتية والتحفظية في حدود اختصاصه ما دامت

 .لم تباشر أعمالها

إذا باشرت هيئة التحكيم أعمالها يصبح اتخاذ كافة التدابير 

 الوقتية والتحفظية من اختصاصها، يتولى رئيس المحكمة

التجارية التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم تحلية القرارات 

هيئة التحكيم بالصيغة الوقتية أو التمهيدية التي تصدرها 

 .التنفيذية

 حل هيئة التحكيم :02المادة 

تنحل هيئة التحكيم بوفاة المحكم أو أحد المحكمين أو امتناعه 

تنحل  ماأو تخليه أو قيام مانع من مباشرته لمهمته أو عزله، ك

 .كذلك بانتهاء أجل التحكيم

غير أنه يجوز لألطراف االتفاق على متابعة إجراءات التحكيم 

 .وانع الواردة في الفقرة السابقةبرفع الم

 عجز أو عدم أهلية أحد المحكمين: 02المادة 

إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكبم الواقبع علبى 

( 90)ا فببي أجببل ثمببان وعشببرين أداء مهمتببه أو لببم يقببم بتنفيببذه

تنحيببه عنهببا وإال كببان عرضببة يومببا فببإن هببذه المهمببة تنتهببي ب

 .للعزل

 .ل إال باتفاق جماعي لكل األطرافوال يمكن أن يتم العز

في حالة عدم االتفاق فإن العزل يتم، بناء على طلب أشد 

غير قابل ألي وجه من األطراف حرصا، بقرار من المحكمة 

 .أوجه الطعن

تكون المحكمة المختصة، في حالة عدم تعيينها في عقد 

 .التي يوجد بدائرتها مقر التحكيمالتحكيم، هي محكمة الوالية 

يجب البت في الموضوع في أسرع وقت، وعلى كل حال في 

 .أيام من تاريخ تقديم الدعوى( 0)ظرف ال يتجاوز ثمانية 

م النظر عزل يتفي حالة اللجوء إلى مؤسسة تحكيم، فإن طلب ال

 .فيه وفقا لنظامها

  المحكمين رد: 00المادة 

على الشخص، حين يعرض عليه احتمال تعيينه محكما، أن 

يصرال بكل األسباب التي من شأنها أن تثير شكوكا لها ما 

يبررها حول حياده أو استقالله، وعليه، ابتداء من تاريخ 

تعيينه وخالل إجراءات التحكيم، أن ال يتأخر عن إعالم 

طراف النزاع بوجود أي سبب من هذا القبيل إال إذا كان قد أ

سبق له أن أحاطهم علما به، ويضرب لهم أجال للرد مع 

إشعارهم بأنه ال يقبل المهمة أو متابعتها إال بعد موافقتهم 

 .الصريحة

 

ال يجوز رد المحكم إال إذا وجدت أسباب من شأنها أن تثير 

استقالله أو إذا لم تتوفر  شكوكا لها ما يبررها حول حياده أو

وال يجوز ألي من . فيه المؤهالت التي اتفق عليها األطراف

أطراف النزاع رد محكم عينه أو اشترك في تعيينه إال ألسباب 

 .د أن تم هذا التعيينتبينها بع

يرفع طلب الرد المبني على زعم عدم االستقاللية أو الحياد 

ا مقر التحكيم، والتي إلى محكمة الوالية التي يوجد بدائرته

تنظر فيه طبقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية والتجارية 

 .واإلدارية

عندما ترفع دعوى رد أو عزل ضد أحد المحكمين، فإن 

 .كيم تعلق حتى يبت في تلك الدعوىإجراءات التح

 استبدال المحكم: 02المادة 

ن عندما يوضع حد لمهمة أحد المحكمين طبقا لمضمون المادتي

المذكورتين أعاله، وعندما يتنحى ألي سبب آخر،  00و  02

أو عندما يعزل باتفاق األطراف، أو عندما يوضع حد لمهمته 
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ألي سبب كان، فإنه يتم تعيين محكم بديل عنه طبقا للقواعد 

 .المتبعة في تعيين المحكم األصلي

 أجل التحكيم وتمديده: 91المادة 

، فإن مهمة المحكمين ال تتجاوز إذا لم يحدد اتفاق التحكيم أجال

 .ستة أشهر اعتبارا من تاريخ قبول آخرهم لمهمته

يجوز تمديد األجل القانوني أو االتفاقي إما باتفاق األطبراف أو 

 .أحدهم أو بقرار من هيئة التحكيمبطلب من 

ويجوز لهيئبة التحكبيم أن تمبدد األجبل مبرة أو مبرتين إذا تعبذر 

ة ببالفقرة األولبى اآلجبال المبذكور عليها البت في النبزاع خبالل

 .من هذه المادة

 .وال يقبل قرار التمديد أي وجه من أوجه الطعن

  الدفع بعدم االختصاص: 90المادة 

إذا أثيرت أمام هيئة التحكيم مسألة تتعلق باختصاصها في 

النزاع المعروض عليها جاز لها أن تبت في هذه المسألة بقرار 

 .إال مع القرار الصادر في األصل غير قابل للطعن

إذا قضت هيئة التحكيم بعدم االختصاص فإن قرارها يجب أن 

 .ببا، وهو قابل للطعن باالستئنافيكون مس

 المسائل األولية: 99المادة 

إذا أثيرت أمام هيئة التحكيم مسألة أولية ال تدخل في حدود 

لنظر اختصاصها ولكنها مرتبطة بالتحكيم فإن الهيئة توقف ا

 .المتعهدة قرارها في هذه المسألةإلى أن تصدر المحكمة 

يتوقف بموجب ذلك األجل المحدد لصدور قرار التحكيم إلى 

بات في المسألة أن يقع إبالغ هيئة التحكيم بصدور الحكم ال

 .األولية المثارة

 اإلثبات ومساعدة الهيئة وسائل: 93المادة 

تلقي الشهادات وتعيين تتولى هيئة التحكيم جميع األبحاث من 

رى التي تعين على إظهار الخبراء أو كافة األعمال األخ

 .الحقيقة

إذا كان أحد األطراف حائزا لوسيلة إثبات فلهيئة التحكيم أمره  

بتقديمها، ولها أيضا سماع كل من ترى فائدة في سماعه لتقدير 

ة أحد أعضائها للقيام بعمل النزاع، ولها كذلك أن تعين كتاب

 .ينمع

يجوز لهيئة التحكيم طلب مساعدة القضاء الستصدار أي قرار 

 .يق األغراض الواردة بهذه المادةيمكنها من تحق

 تحضير اإلجراءات: 91المادة 

اف النزاع عندما تتهيأ القضية للحكم تعلم هيئة التحكيم أطر

 .بتاريخ ختم اإلجراءات

 شكل قرار التحكيم وأثره: 91المادة 

 .يئة التحكيم سريةتكون مداوالت ه

إذا كانت الهيئة تتكون من أكثر من محكم واحد فإنها تصدر 

قرارها بأغلبية األصوات ما لم يتفق األطراف على خالف 

غير أن الرئيس يحسم المسائل اإلجرائية إذا كان . ذلك

كيم اآلخرين قد أذنوا له في األطراف أو أعضاء هيئة التح

 .ذلك

وإذا رفضت . كيم على قرارهايوقع جميع أعضاء هيئة التح

أقلية منهم التوقيع عليه نص اآلخرون في القرار على ذلك، 

وحاز القرار نفس القوة التي يتمتع بها لو وقعه جميع 

 .المحكمين

اإلقليمية وسلطة الشيء المقضي به لقرار هيئة : 92المادة 

 التحكيم

ويكون . يصدر قرار هيئة التحكيم داخل التراب الموريتاني 

لهذا القرار، بمجرد صدوره، قوة الشيء المقضي به بالنسبة 

  .لموضوع النزاع الذي بت فيه

 تنفيذ قرار هيئة التحكيم: 92المادة 

يكون قرار التحكيم قابال للتنفيذ طوعا من قبل األطراف، أو 

جارية التي صدر بصفة إجبارية بإذن من رئيس المحكمة الت

 .بدائرتها القرار

له مصلحة في الدعوى إبالغ القرار  على الطرف الذي

للطرف اآلخر، وفقا لقانون اإلجراءات المدنية والتجارية 

 .هواإلدارية، ليبدأ سريان آجال الطعن في

إذا أراد أحد األطراف استصدار األمر بتنفيذ قرار هيئة 

التحكيم فإن رئيس المحكمة المختصة ينظر في الطلب، وإذا لم 

 .تنفيذ أسفل القراريضع األمر بالمانعا  ىير

إذا رفض رئيس المحكمة المختصة الطلب فإن أمره يجب أن 

 .يكون مسببا وهو قابل لالستئناف

 .األمر بقبول تنفيذ قرار التحكيم ال يقبل أي طعن

غير أن الطعن باإللغاء في قرار التحكيم يتضمن بقوة القانون، 

  .في حدود تعهد القاضي طعنا في أمر التنفيذ

 تصحيح وتأويل القرار اإلضافي: 09المادة 

يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها، خالل عشرين يوما من 

صدور قرار التحكيم إصالال الغلط في الكتابة أو في الحساب 

 .أو أي غلط مادي تسرب إلى القرار

 قرار تحكيم إضافي :92المادة 

يجوز لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحد األطراف، خالل 

يوما من تاريخ تبليغ قرار التحكيم، وبعد ( 01)عشر خمسة 

إبالغ الطرف اآلخر ليقدم عند االقتضاء مالحظاته خالل 
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أيام من استالمه التبليغ، أن تقوم باألعمال التالية ( 01)عشرة 

 :ك فتح للمرافعة والنقاش من جديددون أن يترتب على ذل

إصالال الغلط في الكتابة أو في الحساب أو أي غلط  .1

 مادي آخر تسرب إلى القرار؛

 تأويل جزء معين من القرار؛ .2

إصدار قرار تكميلي في جزء من الطلب األصلي  .3

 .وقع السهو عنه في القرار

 يعتبر القرار الصادر في إحدى الحاالت المذكورة أعاله

 .جزء ال يتجزأ من القرار األصلي

يوما ( 01)تصدر هيئة التحكيم قرارها في أجل خمسة عشر 

هدها إذا تعلق األمر بقرار تصحيحي أو تأويلي وفي من تع

 .ما إذا تعلق األمر بقرار تكميليأجل ثالثين يو

يجوز لهيئة التحكيم أن تمدد اآلجال المحددة لها إلصدار 

 .ذا ما دعتها الحاجة إلى التمديدقرار تأويلي أو تكميلي إ

 هيئة التحكيم استخالف: 31المادة 

م أن تجتمع من جديد فإن قرار إذا تعذر على هيئة التحكي

التصحيح أو التأويل أو التكميل يتواله رئيس المحكمة التي 

. صدر بدائرتها قرار التحكيم في أجل ال يتجاوز ثالثين يوما

في النزاع في  ويكون ذلك من اختصاص المحكمة المختصة

 .حالة عدم التحكيم

 تعليق آجال الطعن: 30المادة 

للقرار األصلي لهيئة التحكيم فإنه ال  إذا وقع التنفيذ الطوعي

 .ار إلصالحه أو تأويله أو تكميلهيجوز لألطراف استصدار قر

ويعلق طلب إصدار القرار التصحيحي أو التأويلي أو التكميلي 

 .فيذ إلى أن يصدر القرار المذكورآجال الطعن، وطلب التن

 نسخة قرار التحكيم المصححة: 39ة الماد

نسخة من قرار التصحيح أو التأويل أو توجه هيئة التحكيم 

أيام ابتداء من يوم ( 1)التكميل إلى األطراف في ظرف ثمانية

 .النطق به

ج عن الخصومة، المراجعة، معارضة الغير الخار: 33المادة 

 اإللغاء

ضة، وال االستئناف، وال ال يقبل قرار هيئة التحكيم المعار

 .التعقيب

قرار هيئة التحكيم محل معارضة الغير الخارج  نيمكن أن يكو

عن الخصومة أمام هيئة التحكيم من طرف كل شخص طبيعي 

 .رار يمس من حقوقهأو معنوي لم يستدعى، وكان الق

قرار هيئة التحكيم محل طعن بالمراجعة أمام  نيمكن أن يكو

هيئة التحكيم في حالة اكتشاف واقعة جديدة من طبيعتها ان 

حاسمة إذا كانت مجهولة قبل النطق بالقرار من تؤثر بصفة 

 .هيئة التحكيم أو طالب المراجعة طرف

عندما يتعذر على هيئة التحكيم االجتماع من جديد يقدم الطعن 

ضوع النزاع في بالمراجعة أمام المحكمة المختصة في مو

 .حالة عدم التحكيم

م باإللغاء أما يمكن أن تكون قرارات هيئة التحكيم محل طعن

 .محكمة االستئناف

يجوز الطعن باإللغاء في قرار التحكيم في الحاالت 

 .من هذه المدونة 31المنصوص عليها في المادة 

موضوع إذا أكدت محكمة االستئناف قرار هيئة التحكيم 

 .الطعن فإنها تأمر بتنفيذه

إذا ألغت محكمة االستئناف القرار فإن للطرف األشد حرصا 

 . القيام بإجراءات تحكيم جديد طبقا لهذه المدونة

 حاالت الطعن باإللغاء: 31المادة 

 :لغاء ممكنا في الحاالت التاليةيكون الطعن باإل

إذا كان القرار قد صدر دون وجود اتفاق تحكيم، أو  .1

 الصالحية؛  يتهبناء على اتفاق تحكيم باطل أو من

إذا كانت هيئة التحكيم مكونة بشكل غير قانوني أو  .2

 كان المحكم الوحيد عين بطريقة غير قانونية؛

إذا كان المحكم قد بت دون مراعاة المهمة التي  .3

 حددت له؛ 

إذا كان المحكم قد خرق قاعدة من قواعد النظام  .4

 العام؛

ق إذا لم تكن قواعد اإلجراءات الجوهرية المتعلقة بح .2

 الدفاع ومواجهة الخصم قد احترمت؛
 إذا تأسس قرار التحكيم على الغش؛ .7
 .كان قرار التحكيم غير مسبب إذا .6

 .لب اإللغاء إلى محكمة االستئنافيرفع ط

يوقف أجل ممارسة هذه الطعون تنفيذ قرار التحكيم، كما 

توقفه كذلك ممارسة الطعون المقدمة داخل آجالها، وتقدم هذه 

 .أحكام اإلجراءات المدنية والتجارية واإلداريةالطعون طبق 

 

تنتهي قابلية الطعن باإللغاء إذا لم يمارس الطعن خالل أجل 

القرار المحلى باإلذن  يوما من إبالغ( 01)خمسة عشر

 .بالتنفيذ

 عن باإللغاءآثار الط: 31المادة 

إذا قررت محكمة االستئناف قببول الطعبن فإنهبا تقضبي بإلغباء 

القببرار أو إجببراءات التحكببيم، كببال أو بعضببا، حسببب الحببال، 

ويجوز لها عند االقتضاء وبطلب من جميع األطراف، أن تبت 

في موضوع النزاع، ويكون لها صفة المحكم المفوض للصبلح 

هبذه  وفرتمبن هبذه المدونبة إن تب 01المنصوص عليه بالمبادة 

 .الصفة في هيئة التحكيم

ة إذا قررت المحكمة رفض الطعن يترتب على ذلك صح

 .قرار التحكيم، وتأمر بالتنفيذ
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 الطعن بالنقض: 63المادة 

يمكن الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محكمة 

االستئناف في مادة التحكيم طبقا لمقتضيات قانون اإلجراءات 

 .واإلداريةالمدنية والتجارية 

إذا أمرت المحكمة العليا في تشكيلتها المختصة بناء على 

طلب الطاعن بوقف تنفيذ قرار التحكيم فإن مدة وقف التنفيذ ال 

يمكن أن تتجاوز ثالثة أشهر، يجب أن تبت المحكمة خاللها 

في القضية، أو يصبح وقف التنفيذ بال أثر، وال يمكن األمر 

 .بمنح وقف تنفيذ آخر

 في التحكيم الدولي: الثالثالفصل 

 أحكام عامة: الفرع األول

 مجال التطبيق: 32المادة 

دون اإلخالل بما . تطبق أحكام هذا الفصل على التحكيم الدولي

 .ت الدولية النافذة في موريتانياورد في االتفاقيا

 التعريف وقواعد التأويل :30المادة 

 :دى الحاالت التاليةيكون التحكيم دوليا في إح

إذا كان األطراف في اتفاق تحكيم توجد  . أ

مؤسساتهم في دولتين مختلفتين أثناء 

 إبرام االتفاق؛

إذا كان أحد األماكن المحددة أدناه يوجد  . ب

خارج الدولة التي توجد بها مؤسسات 

 :األطراف

 مكان التحكيم إذا كان منصوصا عليه 

في اتفاق التحكيم أو محددا وفقا لهذا 

 االتفاق؛

  سينفذ فيه جزء جوهري كل مكان

من االلتزامات الناشئة عن العالقة 

التجارية أو المكان الذي يكون 

 .موضوع النزاع أكثر صلة به

إذا كان األطراف قد اتفقوا صراحة على  . ج

أن موضوع اتفاق التحكيم له عالقة 

 .بأكثر من دولة

 :يتحدد وجود المؤسسة بالطريقة التالية

مؤسسة، فإن  إذا كان ألحد األطراف أكثر من . أ

المؤسسة التي تؤخذ بعين االعتبار تلك التي 

 لها عالقة أوسع مع اتفاق التحكيم؛

إذا لم يكن ألحد األطراف مؤسسة فمحل  . ب

 .إقامته المعتاد يحل محلها

 ةاستالم المراسلة المكتوب: 32المادة 

تعتبر كل مراسلة مكتوبة في حكم المستلمة إذا سلمت في محل 

المعتاد أو في عنوانه  في محل إقامته عمل المرسل إليه أو

 . البريدي

وإذا تعذر وجود أي من هذه األماكن بعد إجراء تحريات 

معقولة تعتبر الرسالة الكتابية في حكم المستلمة إذا أرسلت 

بموجب مكتوب مضمون الوصول أو بأية وسيلة أخرى بما 

ى في ذلك الوسائل االلكترونية يثبت بها تسليم هذه الرسالة إل

عنوان بريدي معروف  آخر محل عمل أو محل إقامة معتاد أو

 .للمرسل إليه

 التنازل عن حق االعتراض: 11المادة 

يعتبر متنازال عن حقه في االعتراض كل طرف، يستمر 

بالرغم من ذلك في إجراءات التحكيم دون القيام باعتراض، 

ط المنصوص مع علمه بمخالفة أحد المقتضيات أو الشرو

 .ي هذه المدونةعليها ف

 ميدان تدخل المحاكم: 10المادة 

عنببدما يكببون النببزاع موضببوع اتفبباق تحكببيم دولببي يجببب علببى 

 .المحاكم تطبيق أحكام هذه المدونة

اتفاق التحكيم واختصاص هيئة  :الثانيالفرع 

 التحكيم

  المحكمة المتعهدة: 19المادة 

نها على المحكمة التي ترفع أمامها دعبوى فبي مسبألة أببرم بشبأ

اتفبباق تحكببيم أن تحيببل األطببراف إلببى التحكببيم إذا طلببب منهببا 

أحدهم ذلك في موعد أقصاه تباريخ تقبديم مذكراتبه الكتابيبة فبي 

و عديم األثر أو أصل النزاع ما لم يتضح لها أن االتفاق باطل أ

 .مستحيل التنفيذ

 مبدأ اختصاص االختصاص  :13المادة 

ي اعتراض يتعلق تبت هيئة التحكيم في اختصاصها وفي أ 

بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته، ولهذا الغرض ينظر إلى 

نه اتفاق مستقل عن شرط التحكيم المدرج في العقد على أ

 .شروطه األخرى

الحكم ببطالن العقد من طرف هيئة التحكيم ال يترتب عليه 

 .بحكم القانون بطالن شرط التحكيم

جل أقصاه تقديم يثار الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في أ

المذكرات الكتابية للدفاع في األصل، وال يجوز منع أي طرف 

من إثارة مثل هذا الدفع بحجة أنه عين أحد المحكمين أو شارك 

 .في تعيينه

لهيئة التحكيم في كلتا الحالتين أن تقبل دفعا يثار بعد مضي 

 .ر يرجع إلى سبب مقبولاألجل إذا اعتبرت أن التأخي

التحكيم بقرار جزئي في أي دفع من الدفوع إذا بتت هيئة 

المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يجوز ألي طرف 

أيام من تاريخ إبالغه أن يطلب من محكمة ( 01)خالل عشرة 

من هذه  21استئناف أن تفصل في األمر طبقا ألحكام المادة 

 .المدونة

وقت يجب على المحكمة أن تبت في الموضوع في أسرع 

جاوز شهرا من تاريخ تقديم وعلى كل حال في ظرف ال يت

 .الطلب

 .ى نتيجة القرار المتخذ في الطعنتتوقف متابعة اإلجراءات عل
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عن أما الدفوع المثارة بعد صدور قرار التحكيم في الط

 .المذكور فينظر فيها مع األصل

 تدابير مؤقتة وتحفظية: 11المادة 

طلب أحد األطراف، أن تأمر  يجوز لهيئة التحكيم، بناء على

بما تراه ضروريا من التدابير الوقتية أو التحفظية، فيما يتعلق 

 .ا لم يتفق األطراف على خالف ذلكبموضوع النزاع م

يتولى رئيس المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها مقر 

هيئة التحكيم تحلية القرارات الوقتية أو التمهيدية التي تصدرها 

 .صيغة التنفيذيةالتحكيم بال

يجوز للقاضي المختص باألمور المستعجلة اتخاذ كافة التدابير 

هيئة التحكيم  الوقتية والتحفظية في حدود اختصاصه ما دامت

 .لم تباشر أعمالها

في كلتا الحالتين يجوز لهيئة التحكيم أو للقاضي إلزام أي 

 .طرف بدفع مبلغ مسبق يصرف في هذا اإلجراء

 ير إجراءات التحكيمس :الثالثالفرع 

  األطراف في المعاملة مساواة: 11المادة 

يجب أن يعامل األطراف على قدم المساواة وأن تهيأ لكل مبنهم 

 .فرصة كاملة للدفاع عن حقوقه

 مكان التحكيم: 12المادة 

لألطراف أن يتفقوا على مكان التحكيم داخل تراب الجمهورية 

لم يتفقوا تولت هيئة  فإن. اإلسالمية الموريتانية أو خارجه

التحكيم تعيين هذا المكان مع األخذ بعين االعتبار ظروف 

القضية بما في ذلك ما يناسب األطراف، ومع مراعاة أحكام 

 .من هذه المدونة 30المادة 

 التنقل: 12المادة 

يجوز لهيئة التحكيم، استثناء من أحكام المادة السابقة، أن 

للمداولة بين أعضائها ولسماع تجتمع في أي مكان تراه مناسبا 

أقوال الشهود أو الخبراء أو أطراف النزاع أو لمعاينة البضائع 

ا لم يتفق أو غيرها من الممتلكات أو لفحص المستندات، م

 .األطراف على خالف ذلك

 اللغة: 10المادة 

إذا لم يتفق األطراف على اللغة أو اللغات التي ستستعمل في 

 .التحكيم بتحديدهاات، تقوم هيئة اإلجراء

تحرر المذكرات الكتابية التي يقدمها أحد األطراف 

والمرافعات والقرارات وغيرها من االبالغات التي تقوم بها 

هيئة التحكيم باللغة التي يختارها األطراف، وعند عدم اتفاق 

 .ن باللغة التي تختارها الهيئةبين األطراف في هذا الشأ

ترفق كل وثيقة بترجمة لها إلى لهيئة التحكيم أن تأمر بأن 

اللغة أو اللغات التي اتفق عليها األطراف أو عينتها هيئة 

 .التحكيم

 عرائض الدعوى ومذكرات الدفاع: 12المادة 

على المدعي، خالل المدة التي يتفق عليها األطراف أو تحددها 

هيئة التحكيم، أن يبين الوقائع المؤيدة لدعواه، والمسائل 

وعلى المدعى عليه أن يقدم دفاعه . عليها، وطلباتهالمتنازع 

فيما يتعلق بهذه المسائل، ما لم يكن األطراف قد اتفقوا بطريقة 

 .ي يجب أن تتناولها تلك المذكراتأخرى على العناصر الت

ويقدم األطراف مع مذكراتهم كل األدلة التي يرون أنها مفيدة 

اهين وغيرها في الموضوع، ويجوز لهم أن يشيروا إلى البر

 .لة األخرى التي يعتزمون تقديمهامن األد

يجوز لألطراف، ما لم يتفقبوا علبى خبالف ذلبك، أن يغيبروا أو 

يكملببوا طلبببهم أو دفبباعهم خببالل سببير إجببراءات التحكببيم إال إذا 

رأت هيئة التحكيم أنه ال شبيء يحملهبا علبى السبماال بمثبل هبذا 

  .التغيير لتأخير وقت تقديمه

 إلجراءات الشفهية واإلجراءات المكتوبةا: 11المادة 

لهيئة التحكيم أن تقرر ما إذا كانت ستعقد جلسة أو جلسات 

تستمع فيها إلى األطراف أو ستقتصر على النظر في 

الموضوع استنادا إلى ما يقدم لها من وثائق وأوراق ما لم 

ومع ذلك يجوز لها بطلب أحد . يقرر األطراف غير ذلك

 .لسة في الوقت الذي تراه مناسباجاألطراف أن تعقد 

يجب أن يتلقى األطراف في أجل كاف اإلشعار بموجب أي 

 .مل إجرائي تقوم به هيئة التحكيمع

يجب أن تبلغ إلى األطراف جميع المذكرات الكتابية واألوراق 

والمعلومات التي يقدمها أحدهم، كما يجب أن يبلغ إليهم كل 

أن تعتمد عليه هيئة تقرير خبرة أو أي برهان آخر يمكن 

 .التحكيم في إصدار قرارها

 غياب أحد األطراف: 10المادة 

  :شرعيافي حالة ما لم تتفق األطراف أو لم تثر مانعا 

تقوم هيئة التحكيم بإنهاء اإلجراءات إذا لم يقم  -أ

من هذه  12المدعي بتقديم طلبه وفقا للمادة 

 المدونة؛
م يقدم ل إذاتستمر هيئة التحكيم في اإلجراءات  -ب

من هذه  12المدعي عليه دفاعه طبقا للمادة 

المدونة دون أن تعتبر هذا التخلف في حد 

 ذاته قبوال الدعاءات المدعي؛
ويمكن لهيئة التحكيم متابعة اإلجراءات  -ت

والبت في القضية وإصدار قرارها بناء على 

األطراف  أغفل إذااألدلة المتوفرة لديها 

 .الحضور للجلسة، أو لم يقدموا مستنداتهم

 

 تعيين الخبير من قبل هيئة التحكيم: 52المادة 

يتفق األطراف على خالف  يجوز لهيئة التحكيم، ما لم

 :ذلك، أن

تعين خبيرا أو أكثر ليقدم إليها تقريرا بشأن  - أ

 مسائل معينة تحددها؛
تطلب من أحد األطراف أن يقدم إلى الخبير   - ب

أية معلومات مناسبة أو أن يقدم له أو يضع 

تحت تصرفه من أجل الفحص أي مستند أو 

 .بضاعة أو أموال أخرى لها صلة بالموضوع
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مببا لببم يتفببق األطببراف علببى خببالف ذلببك وبعببد تقببديم الخبيببر 

لتقريبببره المكتبببوب أو الشبببفهي يجبببوز بنببباء علبببى طلبببب أحبببد 

اف أو بمبادرة من هيئة التحكيم أن يحضر الخبير جلسبة األطر

كمبا يجبوز اسبتدعاء غيبره مبن . لإلجابة علبى أسبئلة األطبراف

 .الخبراء كشهود للمساهمة بآرائهم التكميلية في حل النزاع

النطق بقرار التحكيم وإنهاء : الفرع الرابع

 اإلجراءات

 القواعد المطبقة على أصل النزاع: 53المادة 

ام القانون الذي ئة التحكيم في أصل النزاع وفقا ألحكتبت هي

 .يختاره األطراف

تعتمد إذا لم يحدد األطراف القانون المطبق، فإن هيئة التحكيم 

 .القانون الذي تراه مناسبا

ا أذن يجوز لهيئة التحكيم البت وفقا لقواعد العدل واإلنصاف إذ

 .لها األطراف في ذلك صراحة

هيئة التحكيم تقرر وفقا لشروط العقد  وفي جميع الحاالت فإن

 .التجارية المطبقة على المعاملة وتأخذ في االعتبار األعراف

 شكل القرار ومضمونه: 54المادة 

يصدر قرار التحكيم كتابة بعد مداولة هيئة التحكيم، وبأغلبية 

وفي حالة تعدد . األصوات، ويوقعه المحكم أو المحكمون

أغلبية أعضاء هيئة التحكيم بشرط المحكمين فإنه يكفي توقيع 

 .النص على سبب عدم توقيع اآلخرين

 .تكون مداوالت المحكمين سرية

يجب أن يكون قرار التحكيم مسببا، ما لم يتفق األطراف على 

خالف ذلك، أو كان األمر يتعلق بقرار تحكيم مبني على اتفاق 

 .من هذه المدونة 00األطراف وفقا للمادة 

يجب أن يبين القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد 

كيم على أنه ويحمل قرار التح. من هذه المدونة 12وفقا للمادة 

 .صادر في ذلك المكان

يحدد قرار التحكيم أتعاب المحكمين، ومصاريف التحكيم، 

وفي حالة عدم اتفاق . وإجراءات توزيعها بين األطراف

تعريفة أتعاب المحكمين تحدد هذه األطراف والمحكمين على 

ويمكن الطعن . األتعاب بقرار مستقل صادر عن هيئة التحكيم

في هذا القرار أمام رئيس محكمة الوالية التي يقع بدائرتها 

الحالة نهائيا وغير  مقر هيئة التحكيم ويكون القرار في هذه

  .قابل للطعن

نسخة من  تسلم بعد النطق بقرار التحكيم إلى كل من األطراف

وال . القرار الصادر موقعة من طرف المحكم أو المحكمين

 .أو كليا إال بعد موافقة األطرافيجوز نشرها جزئيا 

يمكن تبليغ قرار التحكيم لألطراف بالطرق االلكترونية عند 

 .  ي تحكم المعامالت االلكترونيةالطلب طبقا للقواعد الت

 ختم إجراءات التحكيم: 55المادة 

ئة التحكيم بإنهاء النقاشات عندما ترى أن األطراف تصرال هي

ن تنطق وجدوا فرصة كافية لإلدالء بما لديهم من حجج وبعد أ

 .بالقرار الصادر في األصل

تنتهي إجراءات التحكيم كذلك بصدور أمر ختم يصدره رئيس 

 .هيئة التحكيم وفقا للفقرة الثالثة من هذه المادة

 :اءات التحكيم في الحاالت التاليةتأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجر

إذا سحب المدعي دعواه، ما لم  - أ

يعارض المدعى عليه في ذلك، 

وتكون هيئة التحكيم قد اعترفت 

بمصلحته المشروعة في التسوية 

 النهائية للنزاع؛

إذا اتفق األطراف على ختم  -ب

 اإلجراءات؛

إذا تبين للهيئة ألي سبب آخر أن  -ج

 .غير ممكنة جراءات غير مجدية أواإل

ينتهي انتداب هيئة التحكيم بختم إجراءات التحكيم، مبع مراعباة 

 .من هذه المدونة 22والمادة  31أحكام المادة 

الطعن في قرارات التحكيم الصادرة : الفرع الخامس

 على التراب الموريتاني

 طلب إلغاء قرارات التحكيم :12المادة 

هذه  طبقا لمقتضياتال يجوز الطعن في قرار التحكيم الصادر 

 .المدونة إال بطريق اإللغاء

 اإللغاء  حاالت: 12المادة 

ولي اال في ال يمكن الطعن باإللغاء في قرار التحكيم الد

 : الحالتين التاليتين

 :إذا قدم طالب اإللغاء دليال يثبت أحد األمور التالية -1

أن أحد أطراف اتفاق التحكيم يشوبه نقص أهلية، أو  -أ

تفاق غير صحيح في نظر القانون الذي أن هذا اال

أخضعه له األطراف، أو في نظر قواعد القانون الدولي 

 الخاص في حالة عدم اختيار قانون مطبق؛

أن طالب اإللغاء لم يقع إعالمه على وجه صحيح  -ب

بتعيين المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو أنه تعذر عليه 

 لسبب آخر الدفاع عن حقوقه؛

التحكيم يتناول نزاعا ال يقصده عقد التحكيم  أن قرار -ج

أو ال يشمله شرط التحكيم أو أنه يبت في مسائل خارجة 

 . عن نطاق عقد التحكيم أو شرط التحكيم

غير أن الجزء البات في المسائل غير المعروضة على التحكيم 

 هو وحده الذي يجوز إلغاؤه؛

إن تشكيل هيئة التحكيم أو ما وقع اتباعه في  -د

إجراءات التحكيم لم يكن مطابقا لمقتضيات اتفاق التحكيم أو 
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لنظام التحكيم المختار أو لقانون الدولة الذي وقع اعتماده أو 

للقواعد المنصوص عليها بأحكام هذا الفصل المتعلقة بتشكيل 

 .هيئة التحكيم

 .النظام العامإذا كان قرار التحكيم يخالف  -2
 أجل اإللغاء :10المادة 

يجوز تقديم طلب اإللغاء بعد انتهاء أجل شهر من يوم تسلم 

من هذه  31الطالب قرار التحكيم أو إذا قدم الطلب وفقا للمادة 

اتخذت فيه هيئة التحكيم  المدونة، ابتداء من التاريخ الذي

 .قرارها

 تعليق إجراءات اإللغاء :12المادة 

للمحكمة المتعهدة بطلب اإللغاء، عنبد االقتضباء وبطلبب يجوز 

أحد األطراف، أن توقف إجراءات اإللغاء لمبدة تحبددها تمكينبا 

رى من لهيئة التحكيم من متابعة إجراءات التحكيم أو اتخاذ ما ت

 .شأنه إزالة أسباب اإللغاء

 اإللغاء الجزئي  :21المادة 

القرار كبال أو جبزءا،  إذا ألغت المحكمة المتعهدة بطلب اإللغاء

فإنه يجوز لها عند االقتضاء وبطلبب مبن جميبع األطبراف، أن 

تبت في موضبوع النبزاع، ويكبون لهبا صبفة المحكبم المفبوض 

مبببن هبببذه المدونبببة إن  01للصبببلح المنصبببوص عليبببه بالمبببادة 

 .توفرت هذه الصفة في هيئة التحكيم

 رفض الطعن باإللغاء :20المادة 

محكمبة االسببتئناف تببأمر  لغباء فببإنفبي حالببة رفبض الطعببن باإل

 .بالتنفيذ

 استبعاد الطعون : 20المادة 

يجوز لألطراف الذين ليس لهبم بموريتانيبا مقبر أو محبل إقامبة 

أصبلي أو محببل عمببل أن يتفقببوا صبراحة علببى اسببتبعاد الطعببن 

كليا أو جزئيا ضد كل قرار تصبدره هيئبة التحكبيم، وإذا طلببوا 

ر وتنفيبببذه داخبببل التبببراب االعتبببراف بقبببرار التحكبببيم الصببباد

هبذه  من 22و 65و  64الموريتاني وجب تطبيق أحكام المواد 

 .المدونة

االعتراف بقرارات التحكيم : الفرع السادس

 الصادرة على أرض دولة أخرى وتنفيذها

 مجال التطبيق :23المادة 

تخضع ألحكام هذا الفرع قرارات التحكيم الصادرة في ميدان 

كانت الدولة التي صدرت بها من أجل التحكيم الدولي مهما 

االعتراف بها وتنفيذها في موريتانيا، وكذلك قرارات التحكيم 

 .ط احترام قواعد المعاملة بالمثلاألجنبية بشر

 حجية الشيء المقضي به  :21المادة 

يكون لقرار التحكيم مهما كانت الدولة التي صدر فيها قوة 

من هذه  92مادة الشيء المقضي به المنصوص عليها في ال

المدونة، وينفذ بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس محكمة 

من  22و 21 التجارة مع مراعاة أحكام هذه المادة والمادتين

 .هذه المدونة

على الطرف الذي يستند إلى قرار تحكيم أو يقدم طلبا لتنفيذه 

أن يقدم أصل القرار المشهود بصحته على الوجه الصحيح أو 

بقة لألصل، واتفاق التحكيم األصلي أو صورة صورة منه مطا

 .منه مطابقة لألصل

ة تكون الوثيقتان المذكورتان مرفقتين، عند االقتضاء بترجم

 .رسمية لهما إلى اللغة العربية

 رفض االعتراف بالقرارات أو رفض تنفيذها :65المادة 

ال يجوز رفض االعتراف بأي قرار تحكيم أو رفض تنفيذه، 

 :لتاليتينعن البلد الذي صدر فيه، إال في الحالتين ابقطع النظر 

بناء على طلب الطرف الذي يثار ضده التنفيذ،  -1 

إذا قدم هذا الطرف إلى المحكمة المختصة التي طلب إليها 

 :االعتراف أو التنفيذ دليال يثبت إحدى الحاالت التالية

أن أحد أطراف اتفاق التحكيم يشوبه نقص أهلية،  -أ 

هذا االتفاق غير صحيح في نظر القانون الذي أخضعه أو أن 

له األطراف أو في نظر قواعد القانون الدولي الخاص، في 

 حالة عدم اختيار قانون مطبق؛

أن طالب اإللغاء لم يقع إعالمه على وجه  -ب 

صحيح بتعيين المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو أنه تعذر 

 عليه لسبب آخر الدفاع عن حقوقه؛

إن قرار التحكيم يتناول نزاعا ال يقصده عقد  -ج 

التحكيم أو ال يشمله شرط التحكيم أو أنه يبت في مسائل 

 .خارجة عن نطاق عقد التحكيم أو شرط التحكيم

غير أنه إذا كان من الممكن فصل مقتضيات القرار 

المتعلقة بالمسائل المعروضة على التحكيم عن مقتضياته 

لمعروضة على التحكيم، فإن الجزء المتعلقة بالمسائل غير ا

البات في المسائل المعروضة على التحكيم هو وحده الذي 

 يجوز االعتراف به أو تنفيذه؛

إن تشكيل هيئة التحكيم أو ما وقع اتباعه في  -د 

إجراءات التحكيم لم يكن مطابقا لمقتضيات اتفاق التحكيم أو 

وقع اعتماده أو لنظام التحكيم المختار أو لقانون الدولة الذي 

للقواعد المنصوص عليها بأحكام هذا الفصل المتعلقة بتشكيل 

 هيئة التحكيم؛

إن قرار التحكيم قد تم إلغاؤه أو تعليقه من  -هـ 

طرف محكمة بالدولة التي صدر فيها أو صدر بموجب قانونها 

 .القرار
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إذا كان االعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه مخالف للنظام  -2

 .العام
 طلب االعتراف والتنفيذ: 66ادة الم

إذا قدم طلب إلغاء أو تعليق ضد قرار تحكيم إلى المحكمة 

من هذه المدونة فإن  21من المادة  هـالمشار إليها بالبند 

المحكمة المختصة المتعهدة بطلب االعتراف والتنفيذ عليها أن 

تتوقف عن البت، ولكن بإمكانها أيضا أن تطلب من الطرف 

ر ضمانات مناسبة، وذلك بناء على طلب الطرف اآلخر توفي

 .ذي يرغب في االعتراف أو التنفيذال

 اإللغاء :16المادة 

يلغي هذا القانون جميع األحكام المخالفة وخاصة القانون رقم 
المتضمن مدونة  9111يناير  01الصادر بتاريخ  9111-11
 .التحكيم
للدولة وينشر في ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا  :36المادة 

 .الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 9102ابريل  92.حرر بنواكشوط، بتاريخ

 محمد ولد عبد العزيز

 

 الوزير األول

 محمد سالم ولد بشير

 

 عدلوزير ال

 مختار ملل جا

-------------------------------- 
مدونة يعدل ويكمل بعض أحكام   393-9352قانون رقم 

 اإلجراءات المدنية والتجارية واإلدارية

 بعد مصادقة الجمعية الوطنية؛

 :يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي

 

 - 22تعدل وتكمل بعض أحكام القانون رقم  :المادة األولى

المتضمن  5222يوليو  94الصادر بتاريخ  301

اإلجراءات المدنية و التجارية و اإلدارية، وفقا ألحكام هذا 

 .القانون

، 10، 19، 15، 13، 15، 13، 18تعدل المواد :2المادة 

من  588، 514، 12،82،518، 18، 11، 11، 11، 14

، 5222يوليو 94الصادر بتاريخ  301 - 22القانون رقم

 :واإلدارية كما يليالمتضمن اإلجراءات المدنية والتجارية 

ترفع الدعوى أمام محكمة المقاطعة : جديدة  18المادة 

بواسطة عريضة مكتوبة وموقعة من طرف المدعي أو 

وكيله، أو بواسطة مثوله وتقديمه تصريحا يدرج بمحضر 

يحرره كاتب الضبط ويوقعه المدعي أو يشار إلى أنه ال يقدر 

فل العريضة أو على التوقيع وفي هذه الحالة يضع بصمته أس

 .التصريح

يجب أن تتضمن العريضة أو التصريح الفاتح للدعوى ما 

 :يلي

 

  االسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن المدعي ووكيله

عند االقتضاء وكذلك االسم العائلي والشخصي ومهنة 

 وموطن المدعى عليه؛

 تحديد موضوع الدعوى وعرض موجز لألسباب. 

 

جمعية يجب أن تتضمن العريضة، وإذا تعلق األمر بشركة أو 

حسب الحالة، االسم التجاري وموضوع الطلب ومقر 

 .الشركة

 

أمام محاكم الواليات والمحاكم التجارية ترفع الدعوي 

 .بعريضة مكتوبة موقعة من طرف المدعي أو وكيله

 

يجب على المدعي أن يودع لدى كتابة المحكمة عريضة 

 :يمرفقة حسب عدد المدعى عليهم بما يل

 

  قائمة بالمثبتات المكتوبة المؤيدة للدعوى والموجودة

تحت يده مرفقا بها حافظة تتضمن تلك المثبتات على أن 

يكون لكل واحد منها رقم تسلسلي خاص بها وتكون 

أصوال أو صورا مصدقا عليها من المدعي أو وكيله 

بمطابقتها لألصل مع االحتفاظ للمدعى عليه في حقه في 

 ي أي وقت؛تقديم أصلها ف

  قائمة بالمثبتات المكتوبة المؤيدة لدعواه والموجودة تحت

 يد الغير؛

  قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي

 .يرغب في إثباتها بالشهادة بالنسبة لكل شاهد على حدة

العريضة مع مرفقاتها المذكورة أعاله من طرف  تحال

أيام ( 0)ه خالل ثالثة للمدعى علي المحكمة من أجل إبالغها

 .تقييدها لدى كتابة ضبط المحكمة من يوم

وفي هذه الحالة يجب على عدل المنفذ المكلف بالتبليغ أن 

يوصل إلى المدعى عليه الوثائق المحالة إليه من طرف 

 .أيام من تاريخ توصله بها( 1)المحكمة خالل أجل خمسة

المحكمة المختصة على المدعى عليه أن يقدم إلى كتابة ضبط 

يوما من اليوم التالي لتاريخ توصله ( 93)خالل عشرين

بالدعوى ومرفقاتها مذكرة جوابية بعدد المدعين مرفقة بما 

 : يلي

  قائمة بالمثبتات المكتوبة المؤيدة لجوابه والموجودة

تحت يده أو يد الغير مرفقة بحافظة تتضمن تلك 

 المثبتات؛

  وعناوينهم الكاملة والوقائع قائمة بأسماء الشهود

التي يرغب في إثباتها بالشهادة بالنسبة لكل شاهد 

 .على حدة

من هذه ( 1)تصبح المدة المنصوص عليها في الفقرة السابعة 

 : يوما في كل من الحالتين التاليتين(40)المادة أربعين

  إذا كان المدعى عليه شخص من أشخاص القانون

 العام؛

 مقيما خارج البلد إذا كان المدعي عليه. 
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تمدد لمرة واحدة المدد المشار إليها في الفقرتين  أن يمكن

أيام بالنسبة لألجل ( 53)السابقتين من هذه المادة لمدة عشرة 

( 93)وعشرين  من هذه المادة،( 1)الوارد في الفقرة السابعة 

من هذه المادة 8يوما بالنسبة لألجل الوارد في الفقرة الثامنة 

 .طلب المدعى عليه إذا أبدى أسبابا مبررةبناء على 

يمكن القيام بتقييد وإبالغ إجراءات الدعوى بواسطة الوسائل 

 .االلكترونية

تحدد شروط وإجراءات استعمال الوسائل االلكترونية بواسطة 

 .مرسوم

 

تقيد القضايا المعروضة على المحكمة  :جديدة 13المادة 

بسجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة 

ومخصص لهذا الغرض حسب ترتيب ورودها وتاريخ 

تقديمها مع بيان أسماء األطراف، وطبيعة الوقائع وكذلك 

 .تاريخ استالم العرائض واالستدعاء والحكم

 

 .ائيةيؤشر رئيس المحكمة هذا السجل في بداية كل سنة قض

 

يجوز لرئيس المحكمة أن يطلب من المدعي بإشعار مكتوب 

من كاتب المحكمة عن طريق رسالة مضمونة الوصول أن 

يودع كتابة الضبط المبلغ الكافي لضمان تسديد مصاريف 

 .الدعوى

 

وما  549تتم تصفية تلك المصاريف طبقا لمقتضيات المواد 

المساعدة وعند عدم اإليداع، وفيما عدا حاالت . بعدها

القضائية، يجوز لرئيس المحكمة أن يأذن للمدعي بضمان 

تسديد المصاريف عن طريق إحضار كافل شخصي يلتزم 

بذلك بالتضامن عن طريق رسم موجه إلى كاتب ضبط 

 .المحكمة

 

يجب على األطراف إيداع عناوينهم عند كتابات ضبط 

 .المحاكم

كتابة ضبط عند استالم العريضة الفاتحة للدعوي، يجب على 

عناصر الملف المقدمة من األطراف  المحكمة القيام بجرد

بها بصفة مواكبة، واإلشارة إلى  اإلمساك حسب ورودها و

 .عناصر اإلثبات الموجودة لدى الغير

 

ألجل تهيئتها من طرف  يقع درس القضايا :جديدة 15المادة 

 .قاض يسمى قاضي التهيئة

 

حكمة المختصة، أو يمارس مهام قاضي التهيئة رئيس الم

 .القاضي الذي ينتدبه لهذا الغرض

 

 : يتولى قاضي التهيئة المهام التالية

اإلشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة إلى  .1

المحكمة وتسجيله في سجالتها مراعيا بذلك أحكام 

 من هذا القانون؛ 13و18المادتين

لألطراف اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتبليغ إجراءات الدعوى  .0

 بالسرعة الممكنة؛

وكالئهم القانونيين في  تنظيم مواعيد االجتماع باألطراف أو .3

جلسة أولية يعقدها للتداول معهم حول النزاع دون إبداء 

من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة  التحقق رأيه فيه و

الخصومة وطلب أي مستند يكون لدى الغير ورد ذكره في 

ا تعذر إحضار المستند ضمن قائمة بينات الخصوم، وإذ

المدة المحددة وفق إجراءات هذه المادة تحال الدعوى إلى 

 قاضي الموضوع؛

تعيين جلسة ألطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق  .4

األصول المقررة خالل مدة ال تتجاوز سبعة أيام بعد انتهاء 

 جديدة من هذا القانون؛ 18المدد المحددة في المادة 

 اق، والحد من نقاط الخالف بين األطراف؛حصر نقاط االتف .5

تقدير مستوى تعقيد القضية، والمواعيد المتوقعة للخصومة  .9

ومدى الحاجة لتدابير تحضيرية بما في ذلك انتداب 

 .الخبراء

البت في الدفوع المتعلقة باالختصاص وغيرها من المسائل  .2

 اإلجرائية

مصالحة األطراف، وتوجيه المسطرة من أجل التسوية  .1

رضائية عن طريق الوساطة، ومالحظة أي اتفاق ودي ال

 .آخر

إذا تخلف أحد األطراف عن حضور الجلسة التي حددها 

قاضي التهيئة أو رفض حضورها، أو انتهت المدة 

المنصوص عليها في هذه المادة يحيل الدعوى إلى قاضي 

الموضوع مرفقا بها المحضر المشار إليه في الفقرة 

 .ادةمن هذه الم(1)الخامسة

يعد قاضي التهيئة محضرا بما قام به من إجراءات يتضمن 

الوقائع المتفق عليها وتلك المتنازع عليها بين األطراف 

ويحيل الدعوى إلى قاضي الموضوع خالل ثالثين يوما من 

 .تاريخ أول جلسة يعقدها

 

 في النيابة العامة: الباب الثاني

 

العامة بوصفها يجوز أن تتصرف النيابة  :جديدة 13المادة 

وهي تمثل . طرفا رئيسيا أو تتدخل بوصفها طرفا منضما

 .الغير في الحاالت التي يحددها القانون

تتصرف النيابة العامة عندما تكون طرفا  :جديدة 15المادة 

رئيسيا بصفة تلقائية، في الحاالت المنصوص عليها في 

أن  وخارج هذه الحاالت وبنفس صفتها تلك فبإمكانها. القانون

تتصرف للدفاع عن النظام العام بمناسبة الوقائع التي لها 

 .مساس به

تكون النيابة العامة طرف منضما عندما :جديدة 19المادة 

يجوز لها أن تقدم رأيها حول تطبيق القانون في قضية من 

 .القضايا التي تبلغ بها
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يجب إبالغ النيابة العامة بما :جديدة 10المادة 

 :يلي

علقة بالنظام العام والدولة وأمالكها والبلديات القضايا المت .1

 والمؤسسات العمومية واألوقاف والسفن والطائرات األجنبية؛

القضايا المتعلقة بالقصر وعلى العموم كل القضايا التي يكون  .0

 أحد أطرافها خاضعا لوصي أو مقدم؛

الدفوع بعدم االختصاص في شأن نزاع يتعلق باالختصاص  .3

 النوعي؛

ختصاص بين القضاة، والرد، واإلحاالت، تنازع اال .4

 ومخاصمة القضاة؛

 النزاعات التي تهم األشخاص المفترض غيبتهم؛ .5

 .إجراءات الطعن بالتزوير .9

يقع إبالغ القضايا التي وقع إحصاؤها بهذه المادة إلى وكيل 

الجمهورية في خمسة أيام على األقل قبل انعقاد الجلسة من 

 .طرف كاتب الضبط

العامة أن تطلب إبالغها بالقضايا األخرى التي  يجوز للنيابة

ترى تدخلها فيها، كما يجوز للمحاكم أن تأمر من تلقاء نفسها 

 .بهذا اإلبالغ

على األقل،  يجب على النيابة العامة أن تقدم طلباتها مكتوبة،

 .يوما قبل الجلسة المحددة

يمكن للنيابة العامة في القضايا التي تبلغ فيها وجوبا أن 

تحضر كافة إجراءات التحقيق التي تأمر بها المحكمة 

 .من هذه المدونة 88والمحددة في المادة 

 

 في الجلسات واألحكام: الباب الثالث

 

يجوز لرئيس المحكمة أو قاضي التهيئة، :جديدة 14المادة 

 .األطراف قبل كل شيء، أن يحاول مصالحة

 

إذا تم الصلح يحرر رئيس المحكمة بمساعدة كاتب الضبط 

 . محضرا به، له القوة التنفيذية

 

يقيد محضر الصلح في سجل مرقم وموقع عليه باألحرف 

 .األولى من طرف رئيس المحكمة

 

يوقع محضر الصلح األطراف إذا كانوا يعرفون التوقيع 

لحجية إلى أن يطعن وله ا. وقادرين عليه، وإال أشير إلى ذلك

فيه بالتزوير تجاه الكل فيما يتعلق بتاريخه والتصريحات 

 .يودع المحضر بكتابة الضبط. المدرجة به

 

إذا لم يقع تصالح فإن رئيس المحكمة :جديدة 11المادة 

يستدعي فورا كل األطراف في القضية كتابيا للجلسة باليوم 

 .أعاله 11الذي يحدده وفقا ألحكام المادة 

 

ال يجوز للمحكمة أن تعقد جلسة أيام عطلة  :جديدة 11لمادة ا

تضت الحاالت المستعجلة األسبوع واألعياد الرسمية إال إذا اق

 .خالف ذلك

 .ويتولى الرئيس حفظ نظام الجلسة .وتكون الجلسات علنية

ينبغي لألطراف أن يدلوا ببياناتهم برزانة، وأن يتمسكوا 

ا أخلوا بذلك فللقاضي أن فإذ. باالحترام المفروض للقضاء

وفي حالة إخاللهم بذلك . يرجعهم للصواب بتقديم إنذار لهم

 .من جديد تجوز معاقبتهم بحبس ال تتجاوز مدته يومين

ويجب على األشخاص الحاضرين للجلسة االلتزام بالهدوء 

ويحظر . ونفس االحترام المفروض على األطراف للقضاء

في ذلك وأن يعطوا إشارات  عليهم أن يتكلموا ما لم يؤذن لهم

ي مخالفة النظام تدل على الموافقة أو عدمها وأن يتسببوا ف

 .بأي طريقة كانت

ويجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بطرد كل شخص بما في 

 .و وكالؤهم إذا لم يستجب ألوامرهذلك األطراف أ

وفي حالة وقوع شتم، أو إهانة خطيرة لقاض، فإن هذا األخير 

عقوبة حبس ال  ويجوز له أن يصدر. يحرر به محضرا

 .تتعدى ثالثة أيام

وفي حالة صدور كالم من المحامين يتضمن شتما أو إهانة أو 

العامة تعهد مجلس هيئة من النيابة  قذفا فإن الرئيس يطلب

 .المحامين بالقضية وإصدار العقوبة التأديبية المناسبة

 

ثل األطراف في اليوم المحدد باالستدعاء يم:جديدة 11المادة 

 .ويستمع إليهم متقابلين. أنفسهم أو بواسطة وكالئهم

 

ويجوز دائما لرئيس المحكمة أن يأمر بحضور األطراف 

وفي حالة ما إذا كانت إدارة عمومية أو شخصية . شخصيا

اعتبارية عمومية أخرى طرفا في النزاع فعليها أن تنيب عنها 

ل صحيح، إذا في المثول أحد أعوانها يكون حاصال على توكي

وإذا كانت القضية تتعلق بشخص اعتباري من . أمر بذلك

نبغي أن يكون أشخاص القانون الخاص، فانه عند مثوله ي

 .ممثال من طرف محام

إذا كانت القضية جاهزة للحكم يبت  :جديدة 18المادة 

 .القاضي فورا

 

 :غير انه يجوز بشكل استثنائي تأجيل البت في الحاالت التالية

تبين للقاضي بأي وسيلة أن المدعي أو إذا  .1

المدعى عليه لم يتوصل باالستدعاء الموجه 

 إليه؛

إذا طرأ عائق خطير على أحد األطراف يحول  .0

 دون حضوره، أو دون مواصلة اإلجراءات؛

إذا تمانتداب محام جديد من أحد األطراف قبل  .3

 .ختم المرافعة
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جيل القضية ال يمكن للمحكمة في الحاالت المذكورة أعاله تأ

يوما،وال أكثر من مرة واحدة  51لمدة تزيد على خمسة عشر 

 .لسبب واحد يرجع إلىأحد الخصوم

ال يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثالثين يوما، وال 

يمكن إخراجها من المداوالت إال بصفة استثنائية لوجود سبب 

 .جدي يثبت في محضر الجلسة

 

ي المدعي أو ممثله، طبقا للقانون إذا استدع:جديدة 12المادة 

 .محدد، فان طلبه يرد وتشطب دعواهولم يحضر في األجل ال

إذا تخلف المدعى عليه أو وكيله عن الحضور باليوم المحدد 

ة بالرغم من ذلك بعد استدعائه كما يجب تصدر المحكم

 .حكمها في األصل

وال يستجيب القاضي للطلب إال إذا رأى أنه قانوني ومقبول 

 .ومؤسس

 .ويقوم إيداع المذكرات المكتوبة مقام المثول

 

يجب أن يحرر الحكم عند النطق به، وعلى  :جديدة89المادة 

يوما من ( 51)أية حال خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر 

 .النطق به

 .تحفظ مسودة حكم كل قضية بكتابة الضبط

 

يقام بالطعن باالستئناف ضد األحكام :جديدة518المادة 

 .ابتدائيا في أجل خمسة عشر يوماالصادرة 

يجري هذا األجل بالنسبة للحكم الحضوري من يوم الحكم في 

ذا أولئك الحاضرين للنطق حق األطراف الممثلين بمحام وك

 .بالحكم

وفي الحاالت األخرى يجب تبليغ األحكام الحضورية، 

 .تاريخ هذا التبليغاالستئناف من ويجري أجل 

إذا كان الحكم غيابيا يسري األجل من انتهاء أمد الطعن 

 .أدناه 523بالمعارضة المنصوص عليه بالمادة 

اآلجال المقررة في الفقرتين السابقتين بالنسبة للذين  تستبدل

 4البنود  11يقطنون خارج موريتانيا باآلجال المقررة بالمادة 

 .1و 1و

 

ال عريضة االستئناف أو المحضر تح:جديدة 514المادة 

القائم مقامها والمستندات المرفقة بهما ونسخة الحكم الصادر 

ابتدائيا وكذا ملف القضية دون مصاريف من طرف كاتب 

ضبط المحكمة إلى كاتب ضبط المحكمة التي ستنظر في هذا 

 .االستئناف

إذا قيم باالستئناف أمام محكمة االستئناف فإن هذه المحكمة 

در بواسطة كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم تستص

 .المطعون فيه األوراق والوثائق المذكورة أعاله

أوقية  1333و 9333تحت طائلة غرامة مالية تتراوح بين 

وبغض النظر عن التعويضات التي قد يطالب بها، يجب علي 

يوما من نفاذ ( 03)المستأنف أن يقدم مذكراته في أجل ثالثين

ناف، وأن يبلغ للطرف المستأنف ضده للرد عليها أجل االستئ

 .في أجل أقصاه يوم الجلسة

تطبق على االستئناف القواعد المقررة  :جديدة588المادة 

أمام محكمة الدرجة األولى سواء فيما يتعلق بتهيئة القضايا 

وإجراءاتها أو األحكام مالم ينص هذا القانون على خالف 

 .ذلك

يكمل الكتاب الثالث مكرر 55-511بعد المادة :0المادة 

المتعلق بالطرق البديلة لحل النزاعات بإضافة بابين وفقا لما 

 :يلي

 

 الوساطة االتفاقية:ب الثانيالبا

 التعريفات ومجال التطبيق: الفصل األول

انون يقصد في مفهوم هذا الق:جديدة59-511المادة 

 :بالمصطلحات التالية ما يلي

كل وسيلة بديلة لحل النزاعات هي  :الوساطة االتفاقية

تطلب األطراف بواسطتها من الغير مساعدته للوصول إلى 

تنازعية، أو عن خالف ينشأ عن  حل ودي لنزاع أو عالقة 

عالقة قانونية أو تعاقدية أو غيرها أو مرتبط بهذه العالقة 

بين أشخاص طبيعية أو معنوية بما في ذلك الهيئات 

 .العمومية والدول

االتفاقية وتكون مؤسسية أو س األطراف الوساطة يما

 .خاصة

 :يتخذ اتفاق الوساطة شكلين :اتفاق الوساطة

هو االشتراط المكتوب في العقد األصلي  :شرط الوساطة

الذي يتعهد بموجبه كل طرف من األطراف باللجوء إلى 

 .رعاية وسيط عند نشوب نزاع بينهمآلية الوساطة تحت 

 يطلب منه القيام بعملية الوساطة أي شخص آخر  :الوسيط

يطبق هذا الباب على الوساطة  :جديدة 50-511المادة 

 .االتفاقية

غير أنه ال يطبق على الحاالت التي يحاول فيها قاض أو 

تسوية ودية  محكم أثناء خصومة قضائية أو تحكيمية تسهيل

 .مباشرة بين األطراف

 إجراءات الوساطة االتفاقية: ثانيالفصل ال
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لألطراف أن يقرروا عدم اللجوء  :جديدة 54-511مادة ال

تحديد إلى مركز وساطة، والقيام عن طريق اتفاق مسبق ب

 .القواعد األساسية للوساطة

تتضمن هذه اإلجراءات سرية الوساطة، وتعيين الوسيط 

 .وتحديد دوره، ومدة الوساطة

إن اللجوء إلى مؤسسة وساطة :جديدة 51-511المادة 

خضوع األطراف إلى نظام وساطة هذه يترتب عليه 

 المؤسسة

 

تبدأ إجراءات الوساطة في اليوم  :جديدة51-511المادة 

 .شد حرصا بتطبيق اتفاقية الوساطةالذي قام فيه الطرف األ

في حالة عدم وجود اتفاق فإن الطرف الذي دعى الطرف 

اآلخر للوساطة ولم يتلقى ردا على دعوته المكتوبة خالل 

ر يوما ابتداء من تاريخ توصله بالدعوة أو أجل خمسة عش

من انقضاء أي أجل آخر مبين في الدعوة يمكنه اعتبار 

 .مساويا لرفض الدعوة إلى الوساطةغياب الجواب 

يمكن للمحكمة أو لهيئة التحكيم عند اتفاق الطرفين أن تعلق 

 .ءات وإحالة األطراف إلى الوساطةاإلجرا

أو هيئة التحكيم المهلة  في كلتا الحالتين تحدد المحكمة

 .   الزمنية لتعليق اإلجراءات

البدء في إجراءات الوساطة يعلق أجل تقادم الدعوى ما لم 

وإذا انتهت إجراءات . يتفق الطرفان على خالف ذلك

الوساطة دون صلح ناتج عن الوساطة تستأنف فترة التقادم 

مرة أخرى لمدة ال يمكن أن تقل عن ستة أشهر من اليوم 

 .فيه الوساطة قد انتهت دون اتفاقذي تكون ال

يختار األطراف باالتفاق  :جديدة 51-511المادة 

 .شترك الوسيط أو الوسطاءالم

من أجل تعيين الوسطاء يمكن لألطراف أن تطلب 

المساعدة من أي شخص طبيعي أو معنوي وخاصة من 

سلطة " مركز أو مؤسسة تقدم خدمات الوساطة تسمى 

لهذا الغرض يمكن ألحد األطراف أن يطلب  و ".التعيين

من سلطة التعيين أن توصي بأشخاص ذوي مؤهالت 

 .بة للقيام بمهمة الوساطةوكفاءات مطلو

ة يمكن لألطراف أيضا أن يتفقوا على أن تتولى سلط

 .التعيين مباشرة تعيين الوسطاء

عندما توصي سلطة التعيين أو تعيين الوسطاء فإنها تأخذ 

عتبارات التي تضمن تعيين شخص مستقل بالحسبان اال

 .تفرغ للمهمةومحايد وم

على الشخص الذي يطلب للتعين كوسيط أن يشير بجميع 

 .الظروف التي تثير شكوكا مشروعة حول حياده واستقالله

ابتداء من تاريخ تعيينه وخالل إجراءات الوساطة يكشف 

الوسيط لألطراف دون تأخر عن جميع الظروف الجديدة 

 .قاللهمن شأنها تثير شكوكا مشروعة حول حياده واستالتي 

عند تعيينه يقوم الوسيط بتصريح :جديدة 58-511المادة 

وتفرغه للقيام بإجراءات مكتوب يؤكد فيه استقالله وحياده 

 .الوساطة

عندما يصرح الوسيط لألطراف بعد تعيينه بظهور ظروف 

جديدة من شأنها أن تثير شكوكا مشروعة حول حياده 

 .بحقهم في معارضة متابعته لمهمتهاستقالله، يشعرهم و

يتم إنهاء مهمة إذا رفض أحد األطراف مواصلة الوساطة 

 .الوسيط

لألطراف حرية االتفاق على :جديدة 52-511المادة 

طريقة وإجراءات الوساطة بما في ذلك نظام وساطة معين، 

وفي حالة عدم اتفاق األطراف يقوم الوسيط بالوساطة بما 

راه مناسبا، بالنظر إلى ظروف القضية ورغبات ي

أسرع األطراف ضرورة التوصل إلى تسوية للنزاع في 

 .وقت

يقوم الوسيط في كل الحاالت بمهمته بالعناية الالزمة، 

أخذا بعين ويساوي بين األطراف أثناء سير الوساطة 

 .االعتبار ظروف القضية

انه ال يفرض الوسيط على األطراف حال للنزاع، غير 

يمكنه في أي مرحلة من الوساطة ان يقدم مقترحات لحل 

النزاعات اعتمادا على طلبات األطراف والتقنيات التي 

 .مناسبة بالنظر إلى ظروف القضية يراها

يمكن للوسيط بعد التشاور مع األطراف دعوتهم لتعيين 

 .خبير من أجل الحصول على رأي فني

و أية مؤسسة تقدم يتقيد الوسيط أ :جديدة 93-511المادة 

خدمات الوساطة بالمبادئ التي تضمن احترام إرادة 
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وسرية  األطراف، واستقامة واستقالل وحياد الوسيط،

 .وفعالية إجراءات الوساطة

يتأكد الوسيط أن الحل المتوخى يعكس حقيقة إرادة 

 .ف مع مراعاة قواعد النظام العاماألطرا

ة األطراف أو يمكن للوسيط مقابل:جديدة 95-511المادة 

 .بشكل منفردالتواصل معهم جماعيا أو 

عندما يرغب الوسيط في لقاء أو مقابلة أحد األطراف أو 

محاميه أو هما معا بشكل منفصل يجب عليه إبالغ الطرف 

اآلخر أو محاميه أو يخبرهما معا مسبقا أو في أقرب وقت 

 .التواصل مع أحد األطراف منفردا ممكن بعد اللقاء أو

يتلقى الوسيط من أحد األطراف معلومات حول  عندما

النزاع يمكنه أن يطلع أطراف الوساطة األخرى على 

فحوى هذه المعلومات، غير انه عندما يتلقى الوسيط من 

أحد األطراف معلومة بشرط صريح بكتمانها يجب عليه 

 .عنها ألي طرف من أطراف الوساطة عدم اإلفصاح

ع المعلومات المتعلقة تكون جمي :جديدة 99-511المادة 

بالوساطة سرية ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك أو 

يفرض اإلفصاح عنها، أو عندما يكون اإلفصاح ضروريا 

 . لتطبيق أو تنفيذ اتفاق الوساطة

ال يمكن لطرف في إجراءات  :جديدة90-511المادة 

الوساطة، أو الوسيط، أو أي شخص آخر بما في ذلك 

إشراكهم في إدارة إجراءات الوساطة األشخاص الذين تم 

أن يثيروا أو يقدموا في إجراءات تحكيمية أو قضائية أو أية 

ت أو تقديم شهادة يتعلق إجراءات مماثلة أحد عناصر اإلثبا

 :بما يلي

الدعوة إلى الوساطة الموجهة من أحد الطرفين،  . أ

أو كون أحد الطرفين كان مستعدا للمشاركة في 

إجراءات وساطة ما لم يكن على أحد الطرفين 

إثبات وجود الصلح أو توجيه الدعوة من أجل 

من هذه  54-511بدء عملية وساطة طبقا للمادة 

 .المدونة

اآلراء والمقترحات المقدمة من طرف أحد  . ب

طراف أثناء الوساطة بخصوص حل محتمل األ

 .للنزاع

التصريحات المدلى بها والوقائع المقبولة من أحد  . ت

 األطرف أثناء الوساطة؛

المقترحات المقدمة من طرف الوسيط أو أحد  . ث

 األطراف؛

أن أحد األطراف أشار انه مستعد لقبول مقترح  . ج

 للتسوية المقدم من الوسيط أو الطرف اآلخر؛

 ض إجراءات الوساطةوثيقة أنشئت لغر . ح

من هذه المادة مهما كان الشكل الحاوي  5تطبق الفقرة 

 .ناصر اإلثبات المشار إليها فيهاللمعلومات أو ع

ال يمكن اإلفصاح عن المعلومات المذكورة في الفقرة 

ة أو أي األولى من هذه المادة من قبل هيئة التحكيم أو محكم

 .سلطة عمومية مختصة أخرى

لمعلومات كعناصر إثبات خرقا ألحكام إذا قدمت هذه ا

ومع ذلك يمكن . الفقرة األولى من هذه المادة فإنها ال تقبل

اإلفصاح عنها أو تلقيها كعناصر إثبات في حدود ما يلزم به 

ذ االتفاق الناتج عن القانون أو ضرورة تطبيق وتنفي

 .الوساطة

من هذه المادة سواء كانت  0، 9، 5تطبق أحكام الفقرات 

اءات التحكيم، أو إجراءات المحاكم، أو أي إجراءات إجر

لذي كان خاضعا مماثلة تتعلق أو ال تتعلق بالنزاع ا

 .إلجراءات الوساطة

ال يمتد االلتزام بالسرية إلى عناصر األدلة الموجودة قبل 

 .و التي أعدت خارج أي عالقة معهاعملية الوساطة، أ

 :تنتهي الوساطة :جديدة94-511المادة 

بإبرام اتفاق مكتوب ناتج عن الوساطة يوقعه  - أ

 األطراف مع الوسيط؛ 

بتصريح مكتوب من الوسيط يبين بعد التشاور  - ب

مع األطراف أن بذل المزيد من الجهود لم يعد 

مبررا من تاريخ هذا التصريح، أو إذا كان أي 

طرف لم يعد يشارك  في اجتماعات الوساطة 

 وسيط؛على الرغم من تذكيره المتكرر من ال

بتصريح مكتوب من األطراف موجه للوسيط   - ت

يبين أنهم ينهون إجراءات الوساطة من تاريخ 

 التصريح؛

بتصريح مكتوب من أحد األطراف موجه إلى  - ث

الطرف اآلخر، أو إلى األطراف األخرى، أو 

إلى الوسيط في حالة تعيينه يشير أن عملية 

 .الوساطة منتهية من تاريخ التصريح
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الوساطة ما لم تقرر األطراف بشكل انتهاء أجل  - ج

 .مشترك تمديد هذا األجل باالتفاق مع الوسيط

في حالة عدم وقوع الصلح ألي سبب من األسباب فإن 

دة بعدم التصالح موقعة من الوسيط يسلم لألطراف إفا

 .طرفهم

عندما تنتهي الوساطة دون التوصل إلى اتفاق بين 

اإلجراءات  األطراف تستأنف اإلجراءات القضائية أو

 .التحكيمية مسارها الطبيعي

عندما تنتهي إجراءات الوساطة باتفاق ودي بين األطراف 

يتأكد المحكم أو القاضي من هذا االتفاق، والذي يمكن تنفيذه 

 .دونةمن هذه الم98-511طبقا للمادة 

تحدد األطراف مباشرة أو  :جديدة 91-511المادة 

ساطة بما في ذلك لوبالرجوع إلى نظام وساطة تكاليف ا

 .أتعاب الوسيط

ما لم يتم تتحمل األطراف بالتساوي تكاليف الوساطة 

 .االتفاق على خالف ذلك

ال يمكن للوسيط ما لم تتفق :جديدة 91-511المادة 

األطراف على خالف ذلك أن يقوم بوظائف المحكم أو 

الخبير في نزاع كان أو ما يزال موضوع إجراءات 

آخر ناتج عن نفس العالقة  وساطة، أو في أي نزاع

 .القانونية أو مرتبط بها

ال يمكن للوسيط أن يقوم بوظائف مستشار في نزاع كان أو 

ما يزال موضوع إجراءات وساطة أو في نزاع آخر ناتج 

 .عن نفس العالقة القانونية أو مرتبط بها

يخضع االتفاق الذي توصل إليه  :جديدة 91-511المادة 

تضيات مدونة وآثاره لمق األطراف من حيث صحته

 .االلتزامات والعقود

يكتسي اتفاق األطراف الناتج عن :جديدة 98-511المادة 

الوساطة قوة الشيء المقضي به، ويمكن أن يذيل بالصيغة 

حكمة المختصة في موضوع التنفيذية من طرف رئيس الم

 .النزاع

 أحكام متفرقة: الباب الثالث

 

األطراف الذين يلجؤون إلى يعفى :جديدة 92-511المادة 

الوساطة سواء كانت قضائية أو اتفاقية من دفع رسوم 

 .المصادقة على اتفاق الوساطة أو تسجيله أو تنفيذه

إذا حاول  %91تخفض حقوق ورسوم الدعوى بنسبة 

األطراف المصالحة قبل فتح أي دعوى قضائية ولم تنته 

 .محاولة الوساطة بصلح

جؤون إلى إجراءات الوساطة بعد يستفيد األطراف الذين يل

 :فتح الدعوى من المزايا التالية

 تسديد حقوق ورسوم الدولة المستحقة بالتقسيط 

  في حالة انتهاء إجراءات الوساطة بتسوية شاملة

لعناصر النزاع تسترجع األطراف الحقوق المدفوعة 

 : للدولة حسب المبالغ التالية 

في حالة التسوية عند   533% -

 الدرجة األولى من التقاضي؛

في حالة التسوية عند محكمة  11% -

 االستئناف؛

في حالة التسوية أمام المحكمة  13% -

 .العليا

في حالة إنهاء إجراءات الوساطة بصلح جزئي بالنسبة 

المالية تخفض وتسترد رسوم الدولة بالتناسب مع  للمطالبات

 .مبلغ التسوية

 .تلغى كافة األحكام السابقة المخالفة لهذا القانون: 4المادة 

ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة وينشر في :1المادة 

 .الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 0210ابريل  00 حرر بنواكشوط، بتاريخ

 محمد ولد عبد العزيز

 

 الوزير األول

 محمد سالم ولد بشير

 

 وزير العدل

 جا مختار ملل

---------------------- 

 

بحل النزاعات  يتعلق 395-9352قانون رقم 

 – 9351الصغيرة، يلغي ويحل محل القانون رقم 

المنشئ  9351يوليو  58الصادر بتاريخ  352

 إلجراءات خاصة لحل النزاعات الصغيرة

 

 بعد مصادقة الجمعية الوطنية؛

 :يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي

 أحكام عامة: الفصل األول
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يحدد هذا القانون قواعد اإلجراءات  :المادة األولى

المطبقة لحل النزاعات الصغيرة في المجال المدني 

والتجاري التي تدخل في اختصاص محاكم الدرجة 

األولى والتي يقوم برفعها أي شخص طبيعي أو 

 .اعتباري سواء كان مدعيا أو مدعى عليه

يقصد بالنزاعات الصغيرة تلك التي ال تزيد  :9المادة 

 .أوقية(433.333) قيمتها على أربعمائة ألف

 :يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون :0المادة 

 األحوال الشخصية؛ 

 حالة وأهلية األشخاص الطبيعيين؛ 

 صعوبات المؤسسات؛ 

 الضمان االجتماعي؛ 

 التحكيم؛ 

 إيجار العقارات؛ 

  الخاصة والحقوق االعتداءات على الحياة

 .الشخصية

 

إجراءات حل النزاعات : الفصل الثاني

 الصغيرة

ينظر رئيس المحكمة المختصة أو القاضي  :4المادة 

الذي ينتدبه في النزاعات المنصوص عليها في المادة 

 .األولى من هذا القانون مع مراعاة مبدأ الحضورية

كما يختص في الطلبات العارضة، وتلك المتعلقة 

 .باإلجراءات التحفظية أو االستعجالية، وإجراءات التنفيذ

يمثل األطراف أمام المحكمة المختصة  :1المادة 

شخصيا أو بواسطة ممثليهم الشرعيين دون أن يعني 

 .ذلك إلزامهم باالستعانة بمحام

ترفع الدعوى بواسطة عريضة مكتوبة وموقعة :1المادة 

ثوله وتقديمه من طرف المدعي أو وكيله، أو بواسطة م

تصريحا يدرج بمحضر يحرره كاتب الضبط ويوقعه 

وفي هذه  المدعي أو يشار إلى أنه ال يقدر على التوقيع

 .الحالة يضع بصمته أسفل العريضة أو التصريح

يجب أن تتضمن العريضة أو التصريح الفاتح للدعوى 

 :ما يلي

  االسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن

قتضاء، وكذلك االسم المدعي ووكيله عند اال

 العائلي والشخصي للمدعى عليه؛

  تحديد موضوع الدعوى وعرض موجز

 .لألسباب

 

إذا تعلق األمر بشركة أو جمعية، يجب أن تتضمن 

العريضة حسب الحالة االسم التجاري وموضوع الطلب 

 .ومقر الشركة وعنوانها

                                                                                             أو ترفق العريضة

التصريح وجوبا بوسائل اإلثبات أو أي مستند إثبات 

 .آخر

للمحكمة عندما ترى أن الطلب ال يدخل في :1المادة 

مجال تطبيق هذا القانون أن تشعر المدعي بذلك بواسطة 

 .مة، أو برسالة مضمونة الوصولكتابة ضبط المحك

إذا رأت المحكمة أن المعلومات المقدمة من طرف 

   يمكنها أن تشعر المدعي المدعي ناقصة أو غير مكتملة،

باستكمال وتصحيح البيانات والعناصر المنصوص عليها 

من هذا القانون، أو سحب الدعوى، في أجل  1في المادة 

 .ساعة (94)ال يتجاوز أربعة وعشرين 

أو إذا لم يقم  عندما يكون الطلب بادَي عدم القبول،

المدعي باستكمال عناصر الدعوى أو تصحيحها أو 

يحكم بعدم  سحبها في األجل المحدد من طرف المحكمة

 .قبول الدعوى

تبلغ نسخة من العريضة الفاتحة للدعوى  :8المادة 

مصحوبة بوسائل إثبات ومستندات الدعوى إلى المدعى 

من هذا القانون خالل أجل  13ألحكام المادة عليه طبقا 

 .أيام (1)خمسة

يرد المدعى عليه على الدعوى خالل أجل  :2المادة 

أيام ابتداء من تاريخ إبالغ العريضة الفاتحة  (53)عشرة

للدعوى بواسطة مذكرة مصحوبة عند االقتضاء 

 .بالمستندات التبريرية

في ظرف ثمانية  إلى المدعي تحيل المحكمة

ساعة من تاريخ توصلها بالرد، نسخة من (48)وأربعين

المذكرة الجوابية مصحوبة عند االقتضاء بالمستندات 

 .التبريرية

إذا تضمنت المذكرة الجوابية دعوى معارضة تبلغ 

مصحوبة بمستنداتها التبريرية المحتملة طبقا ألحكام 

 .من هذا القانون 50المادة

القضية خالل أجل تصدر المحكمة حكمها في :53المادة 

يوما من تاريخ توصلها بردود األطراف في (03)ثالثين 

 .من هذا القانون 2و 8اآلجال المحددة في المادتين 

من هذا  50يبلغ الحكم لألطراف طبقا ألحكام المادة

 .القانون

 أحكام مختلفة: الفصل الثالث

تبت المحكمة في القضايا المنصوص عليها :55المادة

 .ابتدائيا ونهائيا في هذا القانون

 .يعتبر حكم المحكمة نافذا رغم أي طعن محتمل
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تعفى األحكام الصادرة طبقا لهذا القانون من  :59المادة 

 حقوق الطابع والتسجيل

تبلغ جميع اإلجراءات المنصوص عليها في  :50المادة 

هذا القانون بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو أي 

 .وسيلة أخرى يقرها القانون

كن الطعن بالمعارضة في األحكام الصادرة غيابياا فاي يم

 .أيام تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم (8)أجل ثمانية

اإلبالغات المقام بها طبقا  تعفى اإلجراءات و:54المادة 

لهااذا القااانون ماان حقااوق الطااابع والتسااجيل، ويجااب أن 

 .يشار في المحاضر إلى هذه المادة

ص بالنزاعااات بالمحكمااة سااجل خااا يمسااك :51المااادة 

 :الصغيرة تقيد فيه

  العااارائض والماااذكرات المقدماااة بموجاااب هاااذا

 القانون؛

 أسماء وألقاب ومهن ومواطن األطراف؛ 

 تاريخ استدعاء األطراف؛ 

  تااااريخ ورقااام األوامااار االساااتعجالية، والحكااام

 الصادر في القضية؛

 مبلغ وسبب الطلب؛ 

 تاريخ وضع الصيغة التنفيذية؛ 

 تاريخ الطعون المحتملة. 

تلغى كافة األحكام السابقة المخالفة لهذا :51المادة 

 352 – 9351القانون، وخاصة أحكام القانون رقم 

، المنشئ إلجراءات 9351يوليو  58الصادر بتاريخ 

 .خاصة لحل النزاعات الصغيرة

هذا القانون باعتباره قانونا للدولة وينشر ينفذ :17المادة 

 .اإلسالمية الموريتانية في الجريدة الرسمية للجمهورية

 0210ابريل  00 حرر بنواكشوط، بتاريخ

 محمد ولد عبد العزيز

 

 الوزير األول

 محمد سالم ولد بشير

 

 وزير العدل

 

 مختار ملل جا

 

 

 

 

 
 االشتراكات وشـــراء األعـــداد

 نشرة نصف شهرية 
 من كل شهر .03و  51تصدر يومي 

 
 إعـالنات وإشعــارات مختلفــة

 االشتراكات العادية
 أوقية جديدة 0333: اشتراك الشركات

 

 أوقية جديدة 9333: اإلدارات

 5333: األشخاص الطبيعيين

 أوقية جديدة

 أوقية جديدة 13: ثمن النسخة 

 لالشتراكات و شراء األعداد،

الرجاء االتصال بمديرية نشر الجريدة 

 الرسمية

jo@primature.gov.mr 
عينا أو عن طريق تتم االشتراكات وجوبا 

 .صك أو تحويل مصرفي

 انواكشوط -025رقم الحساب البريدي 

 
تقدم اإلعالنات لمصلحة الجريدة 

 الرسمية
 ---------

ال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية في ما 
يتعلق بمضمون اإلشعارات و 

 اإلعالنات

 نشـــر مـــديرية الجــــريدة الرسميــــة 

 لوزارة األولىا


