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المستقلة لمبادرة الشفافية في الصناعات  اإلداريةتم إعداد هذه الترجمة لتقرير الجهة 
من قبل المتدخلين الناطقين باللغة لتيسير استعماله  2018االستخراجية حول عائدات سنة 

 العربية وال يمكن اعتمادها كتقرير أصلي.
يجب اعتماد  الفرنسية،باللغة  األصليفي حالة وجود تباين بين هذه الترجمة والتقرير 

 .األصليالتقرير 
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 االستخراجية الصناعات في الشفافية لمبادرة وطنيةال اللجنة
 الموريتانية اإلسالمية الجمهورية

 
 2020 يوليو 13
 
 للمبادرة الوطنية اللجنة رئيس السيد عناية إلى
 
 «BDO Tunisie Consulting & Sages Consult» تكتل االستخراجية الصناعات في الشفافية لمبادرة الوطنية اللجنة عينت لقد

 اكتوبر 01 بين التقرير إعداد أعمال جرت وقد. 2018 لسنة موريتانيا عن المبادرة تقرير إلعداد مستقال إداريا هبصفت
 .للمبادرة الوطنية اللجنة عليها صادقت كما المرجعية للصيغ طبقا إنجازها وتم 2020 ماي 30و 2019

 وبالتحديد عليها المتفق اإلجرائية بالمهام المتعلق( ISRS ارمعي) الصلة ذات للخدمات الدولي المعيار وفق مهمتنا إنجاز تم لقد
 ".عليها المتفق اإلجراءات أساس على المالية المعلومات فحص مهام" ب المتعلق 4400 رقم المعيار

 المعايير أو للتدقيق الدولية المعايير حسب االستخراجية للعائدات محدودا فحصا وال تدقيقا تشكل ال عليها المتفق اإلجراءات إن
 المعلومات أن إال. لمهمتنا المرجعية الصيغ ضمن يدخل ال التقرير هذا في المشمول البيانات تدقيق. المحدود للفحص الدولية
حة الجهات أكدتها أو/و مدققة بيانات تتناول الحالي التقرير في المقاَرنة  .المصر ِّ

 وفق المصرحة للجهات المالية للقوائم محدودا فحصا أو تدقيقا ناأجري قد كنا إذا أو تكميلية إجراءات استخدمنا قد كنا إذا
 .عليها اطالعكم ويتم علمنا إلى سنتنقل كانت أخرى عناصر فإن للفحص، الدولية المعايير أو للتدقيق الدولية المعايير

 تعبر وال المستقل اإلداري اءآر هي التقرير في الواردة اآلراء. األولى الفقرة في المبين الهدف سوى آخر هدف لتقريرنا ليس
 .موريتانيا في للمبادرة الرسمي الرأي عن األحوال من بحال
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 ملخص تنفيذي .1

 تمهيد .1.1

 السياق 1.1.1

المصادر البترولية والغازية والمعدنية، إلى تعزيز )المبادرة( هي آلية طوعية ترمي، في البلدان الغنية ب1مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية
 كمة المداخيل العمومية الحاصلة من استخراج تلك المصادر.وح

المهمة تفرض المبادرة نشر تقارير سنوية تشمل اإلعالن عن العائدات المهمة لدى الدولة من الصناعات االستخراجية وكذا نشر كافة عمليات الدفع 
 2من الشركات النفطية والغازية والمعدنية.التي تلقتها الحكومة 

. وقد عينت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات 2017إلى 2005تقريرا للمبادرة تغطي الفترة  عشر ثالثةنشرت موريتانيا حتى اآلن 
للمبادرة الذي  14إعداد التقرير  باعتباره إداريا مستقال من أجل Consult»Tunisie Consulting & Sages  «BDOاالستخراجية تكتل 

 .2018يغطي سنة 

 مأمورية اإلداري المستقل  2.1.1

 تغطي مأمورية اإلداري المستقل بصفة رئيسية:

 إعداد دراسة ضبط اإلطار إلنارة قرار اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية حول مجال تقرير المبادرة؛ •

 ها مع المبادرة؛تطبيق اإلجراءات المتفق علي •

حة؛ •  جمع البيانات السياقية والمالية لألطراف الُمصر ِّ

 تصنيف ومقارنة البيانات التي تقدمها الشركات االستخراجية والحكومة؛ •

 التحقيق في الفروق المالحظة أثناء عمليات المقارنة؛ و •

 إعداد تقرير المبادرة طبقا لمعيارها وللصيغ المحددة للمهمة. •

، وكان هذا االجتماع مناسبة كذلك لالتفاق 2019اكتوبر  8مع البيانات بعد إجازة المبادرة لتقرير ضبط اإلطار في اجتماعها بتاريخ تم الشروع في ج
 على اإلجراءات الخاصة بتأمين البيانات واألخذ علما بالجوانب التي تتطلب عناية خاصة تبعا إلنجاز األعمال.

  2018ادرة لسنة األطراف المصرحة في إطار تقرير المب 3.1.1

في عملية تمت دعوة الهيئات الحكومية التي تتلقى عائدات مهمة من الشركات االستخراجية ونخبة من الشركات القائمة بعمليات الدفع هذه، للمشاركة 
 مقارنة البيانات المالية ومن أجل تقديم المعلومات السياقية حول القطاع االستخراجي.

 من هذا التقرير. 3-1-3في القسم  تم إدراجهم المواءمة المشاركة في أعمال  الحكومية والشركات تالكيانا

لمهمة باإلضافة إلى األطراف المصرحة تمت استشارة ممثلي المجتمع المدني في مرحلة ضبط اإلطار من أجل األخذ بالحسبان آلرائهم حول الجوانب ا
 التي تتعين معالجتها في تقرير المبادرة.

 بدعم من أمانة المبادرة في موريتانيا وتحت إشراف اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية. تم إنجاز المهمة

 2018تحديدات مرتبطة بتقرير المبادرة لسنة  4.1.1

وقائع المهمة التي حصلت اإلصالحات وال كذالكو 2018االستنتاجات التي تمت صياغتها في هذا التقرير ترتكز على البيانات المالية المتعلقة بسنة 
تخراجي يمكن أن الحقا ولغاية تاريخ هذا التقرير. ال يمكن إخراج هذه االستنتاجات عن نطاق هذه الفترة ألن القوانين والسياقات التي تحكم القطاع االس

 يطالها التغيير.

                                                 
1https://eiti.org/fr  
 (.2016من معايير المبادرة ) 4المطلب  2
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 2018أرقام رئيسية في تقرير المبادرة لسنة  2.1

 عائدات القطاع االستخراجي 1.2.1

 االستخراجية الصناعات قطاع عن الناتجة اإليرادات إجمالي بلغ ،المواءمة  أعمال بعد الحكومية، الوكاالتمن  على أساس البيانات المصَّرح بها
 رئيسي بشكل الزيادة هذه تفسير يتم٪.  90.8 قدرهابزيادة  2017 لسنة جديدة أوقية مليار 7.280 مقابل 2018لسنة  جديدة أوقية مليار 13.887

 75) جديدة أوقية مليار 2.672 بمبلغExxonMobil و Shell شركتيإنتاج الغاز مع  استكشاف عقود بتوقيع المرتبطة التوقيع مكافآت جمع اللخ من
 .التوالي على( أمريكي دوالر مليون 70) جديدة أوقية مليار 2.497و( أمريكي دوالر مليون

 مليار أوقية جديدة

 التدفق 2017 2018 تطور % تطور

   العامة للخزينة الموحد الحساب 4,972 7,897 2,926 58,8%

 خارجية المضافة القيمة على الضريبة 1,241 3,15 1,909 153,9%

 استغالل إتاوة 0,536 0,547 0,011 2,1%

 SNIM موحد سنوية إتاوة 1,249 0,415 0,834- 66,8%-

 خاص ضريبي نظام 0,546 0,401 0,145- 26,6%-

 أخرى جبائية مداخيل 1,4 3,384 1,984 141,7%

 المحروقات لعائدات الوطني الصندوق حساب في المحصلة المداخيل 1,845 5,779 3,934 213,2%

 التوقيع مقابل 0,82 5,17 4,35 530,3%

 أخرى مداخيل 1,025 0,609 0,416- 40,6%-

  أخرى تدفقات 0,463 0,211 0,252- 54,4%-

 البيئية للجنةا 0,046 0,111 0,064 138,6%

  اجتماعية نفقات 0,35 0,095 0,255- 72,9%-

 جبائية شبه نفقات 0,067 0,006 0,061- 91,4%-

 المجموع 7,280 13,887 6,607 90,8%

 يشمل هذا المبلغ المداخيل المحصلة:  

 ؛ جديدةمليار أوقية  5,779على حساب الصندوق الوطني لعائدات المحروقات بمبلغ قدره  -
 ؛ و جديدةمليار أوقية  7,897 حساب الموحد في الخزينة العامة بمبلغعلى ال -
 .جديدةمليار أوقية  0.211 بمبلغ 3وبيئية 2، وشبه ضريبية1في إطار تسديدات اجتماعية  -

                                                 
ظرا لهذه الوضعية نلفت االنتباه إلى أن عمليات الدفع االجتماعية الطوعية قد ال تكون اختيارها في مساحة المواءمة صرحت بعمليات دفع اجتماعية طوعية. ن تم 24شركات من أصل  5 1

 من هذا التقرير. 5.7شاملة وأن بعض الشركات لم تصرح بها. تم تقديم تفاصيل هذا الدفع على مستوى القسم الفرعي 
. يوجد تفصيل هذا الدفع على مستوى القسم الفرعي 2018جم وتم تعويضها بالخصم من اإلتاوة الخاصة في سنة يتعلق األمر بنفقات شبه ضريبية، قامت بها الشركة الوطنية للصناعة والمنا 2

 من هذا التقرير.  4.2.6.4
 يتعلق األمر بعمليات دفع قامت بها الشركات البترولية للجنة البيئة. 3
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%( وفي  99,7) ديدةجمليار أوقية  7,872العائدات المحصلة مباشرة في حساب الخزينة العامة متأتية أساسا من القطاع المعدني في حدود مبلغ 
 %( 0,3جديدة ) أوقيةمليار  0,025مستوى أقل من القطاع البترولي بمبلغ 

 مليون 161.967جديدة ) أوقية 5.779بما قدره  2018المحروقات في  إليرادات الوطني الصندوق حساب في إيداعها تم التي اإليرادات بلغت
 للمحروقات الموريتانية الشركة قبل من الدولة نفط تسويق من٪ 2.3 إلى وتصل المحروقات اعقط عائدات مع اإليرادات هذه تتوافق(. أمريكي دوالر

 .التوقيع منحة من٪ 89.5 إلى يصل وماواألمالك المعدنية 

لت . وصالميزانية مداخيلجميع العائدات المحصلة في حساب الصندوق الوطني لعائدات المحروقات تم حسابها في حسابات الدولة باعتبارها 
 3,140، مبلغا إجماليا قدره 2018 التحويالت انطالقا من حساب الصندوق الوطني لعائدات المحروقات من أجل تمويل نفقات الميزانية بالنسبة لسنة

 1.مليون دوالر أمريكي( 88)مليار أوقية جديدة 

مليار أوقية جديدة  0,006، مليار أوقية جديدة 0,095لتوالي بلغت عمليات الدفع االجتماعية والنفقات شبه الضريبية والدفع للجنة البيئة، على ا
 .مليار أوقية جديدة 0.111و

                                                 
 .اتالمحروق لمصادر الوطني الصندوق لحساب 2018الكشف المصرفي السنوي  حسب 1
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 العائدات المحصلة في حساب الخزينة 2.2.1

لة في عام   221,330)مليار أوقية جديدة  7,897مبلغ  العامة للخزينة الموحد الحسابمن القطاع االستخراجي في  2018وصلت العائدات المحصَّ

 % من مجموع التسديدات التي أجرتها الشركات االستخراجية خالل نفس الفترة. ,956وهو ما يمثل  1أمريكي(مليون دوالر 

% من إجمالي المداخيل المحصلة في  99,7أي ما يمثل مليار أوقية جديدة  7,872إال أن القطاع المعدني يبقى المساهم األول بمبلغ إجمالي قدره 
 .2018حساب الخزينة العامة سنة 

 المحصلة في حساب الخزينة المداخيل: 1جدول رقم 

 

 

 الرئيسي المساهم مضافةال القيمةاألداء على  يمثل التدفقات، حيث من
 الخزينة حساب على المحصلة اإليرادات إجمالي من٪ 39.9 بنسبة
 السنوية والرسوم التشغيل برسوم متبوًعا االستخراجي القطاع من

 الضريبي النظامشركة الوطنية للصناعة والمناجم وكذلك لل المنفردة
 من٪ 5.1و٪ 5.3و٪ 6.9 التوالييمثلون على  الذين الخاص

 .االستخراجية اداتاإلير

: المداخيل المحصلة في حساب الخزينة حسب التدفق2الجدول رقم   
 

 
 5.1يتم عرض التحليل الكامل للدخل االستخراجي في القسم 

  من هذا التقرير.

المداخيل المحصلة في حساب الصندوق الوطني  3.2.1
 لعائدات المحروقات

في حساب  2018اخيل المحصلة من قطاع المحروقات سنة بلغت المد
% من مجموعة التسديدات 41,6، أي ما يمثل 2(مليون دوالر أمريكي 161,967)مليار أوقية جديدة  5,779الصندوق الوطني لعائدات المحروقات، 

 التي أجرتها الشركات االستخراجية خالل نفس الفترة.

ي بشكل رئيسي  أ ،ضبط اإلطار من استبعادها تم أخرى إيصاالت أيًضا يسجل المحروقات لعائدات الوطني الصندوق حساب أن إلى اإلشارة وتجدر
ITS .والدفوعات التي قام بها المقاولون في قطاع المحروقات 

ستخراجي متبوعة باقتطاعات % من مجموع مداخيل الميزانية اآلتية من القطاع اال89,5من حيث التدفق، فإن مقابل التوقيع هو المساهم األول بنسبة 
% من المداخيل 2,3و %2,5, %2,8تسويق حصة الدولة التي تمثل على التوالي  وعائدات التكوينفي صندوق  ومساهمات RASمن المصدر 
 االستخراجية.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (35,68= جديدةم )دوالر/ أوقية ، ب م 2018متوسط أسعار الصرف لسنة  1
  ، ب م م2018متوسط أسعار الصرف لسنة  2

 بمليارات أوقية جديدة 2017 2018 %2018 تطور %

 القطاع المعدني  4,753  7,872 99,69% 65,65%

 قطاع المحروقات  0,219  0,025 0,31% 88,72%-

 المجموع  4,972  7,897 100%  

 أوقيةبمليارات 
 جديدة

 تطور % 2018% 2018 2017

 على الضريبة
 المضافة القيمة

1,241 3,150 39,9% 153,9% 

 %2,1 %6,9 0,547 0,536 استغالل إتاوة

 موحد سنوية إتاوة
SNIM 

1,249 0,415 5,3% -66,8% 

 ضريبي نظام
 خاص

0,546 0,401 5,1% -26,6% 

 جبائية مداخيل
 أخرى

1,400 3,384 42,9% 141,7% 

 %100 7,897 4,972 المجموع

 قطاع المحروقات
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: المداخيل المحصلة في حساب الصندوق الوطني لعائدات المحروقات حسب التدفق3لجدول رقم ا  

 

 مع: الموقع إنتاج استكشافالتوقيع بتوقيع عقود  عربونرتبط ي

ركة لش حقوللالتوالي. تم منح هذه ا علىC19و C10 حقولمليون دوالر أمريكي ل 30ومليون دوالر أمريكي  Shell :45شركة  •
Shell  ؛ و2018في عام 

 C17و C14 حقوللماليين دوالر أمريكي  10ومليون دوالر أمريكي  20ومليون دوالر أمريكي  Exxon Mobil :40شركة  •
 .2018في عام  Exxon Mobilلشركة  حقولال على التوالي. تم منح هذه C22و

 5.1ن هذا التقرير. يتم عرض التحليل الكامل للدخل االستخراجي في القسم م 4.1.3الممنوحة وكذلك إجراءات المنح في القسم  الرخصترد تفاصيل 
 من هذا التقرير

 عائدات استلمتها الشركة الموريتانية للمحروقات واألمالك المعدنية 4.2.1

 0,097ا من اإلنتاج، مبلغ في إطار حصته 2018وصل إجمال العائدات التي استلمتها الشركة الموريتانية للمحروقات واألمالك المعدنية بالنسبة لسنة 
. تقابل هذه العائدات حصة اإلنتاج التي تعود للشركة الموريتانية للمحروقات يطڨشنمليون دوالر أمريكي( في حقل  2,749)مليار أوقية جديدة 

 .طبقا لعقد تقاسم اإلنتاج يطڨشنواألمالك المعدنية من حقل 

 .االعتراف بها في حساباتها وفي إيراداتها التشغيلية ويتم SMHPMالمعدنيةة للمحروقات واألمالك يتم جمع هذه اإليرادات من قبل الشركة الموريتاني

مليون دوالر أمريكي( إلى  0,904)مليار أوقية جديدة  0,032مبلغ  2018حولت الشركة الموريتانية للمحروقات واألمالك المعدنية خالل سنة 

 .1يطڨشنيل تم إبرامه لتغطية مشاركة الشركة في حقل بموجب عقد تمو Plc»Energy  «Sterlingشركة 

 ،TOTAL E&P BP و Exxon Mobilموبايل  أكسون شركات مع الموقع إنتاج استكشاف عقد من 1.21 بالفصل وعمالً  ذلك، إلى باإلضافة
 المحتمل من. قدراتها لتعزيز( أمريكي دوالر مليون 2.900موريتانية ) أوقية مليار 0.103المعدنية  واألمالكالموريتانية للمحروقات  الشركة جمعت

المعدنية  واألمالكالموريتانية للمحروقات  الشركة فإن معنية، كتلة كل في تجاري اكتشاف حالة في للسداد قابلة الشركات هذه مساهمات تكون أن
 .الموريتاني المركزي البنك لدى مفتوح مخصص حساب في تضعهم

 :المعدنية واألمالكالموريتانية للمحروقات  الشركةلصالح  المشغلون بها قام التي القدرات زيزلتع الدفعات تفاصيل يلي وفيما

 الشركات الكتل السنوي االلتزام (جديدة أوقية مليار) المبلغ (أمريكي دوالر مليون) المبلغ

0,300 0,011 2017 C14 موبايل أكسون Exxon Mobil 

0,300 0,011 2017 C17 موبايل أكسون Exxon Mobil 

0,300 0,011 2017 C22 موبايل أكسون Exxon Mobil 

0,300 0,011 2018 C14 موبايل أكسون Exxon Mobil 

0,300 0,011 2018 C17 موبايل أكسون Exxon Mobil 

0,300 0,011 2018 C22 موبايل أكسون Exxon Mobil 

0,300 0,011 2017 C18 
Total E&P و الستخراج طوطال 

نفطال إنتاج   

0,300 0,011 2018 C7 
Total E&P و الستخراج طوطال 

النفط إنتاج   

0,300 0,011 2018 C18 
Total E&P و الستخراج طوطال 

النفط إنتاج   

0,200 0,007 2018 C6 BP بتروليوم بريتيش   

 المجموع     0,103 2,900

                                                 
 المصدر: الشركة الموريتانية للمحروقات واألمالك المعدنية 1

 تطور % %2018 2018 2017 جديدةأوقية  بمليارات

 %530,3 %89,5  5,170  0,820 مقابل التوقيع

اقتطاعات من 
المصدر )خارج 
القطاعات من 

 األجور(

0,471  0,164  2,8% -65,2% 

أرباح بترول الدولة 
 قوة عمومية ـ بترول 

0,450  0,132  2,3% -70,6% 

مساهمات في صندوق 
التكوين )مساهمة 

 (إدارية

0,092  0,143  2,5% 55,7% 

 %1260,7 %2,9  0,170  0,013 مداخيل أخرى

  %100 5,779 1,845 المجموع
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 اإلنتاج والتصدير 5.2.1

 :والبترولية المعدنية الشركات عنها أعلنت كما والقيمة، لكما حيث من 2018 لعام والتصدير اإلنتاج يلي فيما

 : تلخيص لبيانات اإلنتاج والتصدير في القطاع االستخراجي 4الجدول رقم 

 اإلنتاج تصدير

 مليار) المبلغ  المادة  المشروع القيس وحدة
 (جديدة أوقية

 مليون) المبلغ
 (أمريكي دوالر

 الحجم
 مليار) المبلغ
 (جديدة أوقية

 مليون) لمبلغا
 (أمريكي دوالر

 الحجم

 الخام النفط يطڨشن برميل    099 197 11,49 0,41

 المحروقات قطاع مجموع  - - 099 197 11,49 0,41

18,37 516,00 11 145 735 

 الحديد كادية طن 125 770 3 174,54 6,23

 الحديد مهاودات طن 187 525 1 70,61 2,52

 الحديد لبڨ طن 031 415 5 250,69 8,94

 الذهب C2 2 كلغ 303 1 53,26 1,90 304 1 53,30 1,94

 الذهب C2 229 كلغ 806 7 317,78 11,34 737 7 314,97 11,24

 الذهب الحرفي الذهب إنتاج كلغ 759 30,90 1,11 733 29,94 1,09

 النحاس C2 2 طن 137 28 150,16 5,36 664 27 147,63 5,37

 الفضة C2 229 كلغ 773 0,39 0,01 764 0,39 0,01

 المغنتيت C2 2 طن 268 391 19,01 0,68 222 351 17,06 0,62

 المعادن قطاع مجموع  067,34 1 38,09  079,29 1 38,64

 التقرير هذا من 6.5و 5.5 القسمين في واإلنتاج الصادرات تفاصيل ترد

 المساهمة في االقتصاد 6.2.1

 .يطڨشنوذلك على الخصوص بسبب انخفاض إنتاج حقل  2017اضا بالمقارنة مع سنة عرفت مساهمة القطاع في مجموعه انخف

: مساهمة القطاع االستخراجي في االقتصاد5الجدول رقم   

  
2018 

12017 
 مجموع القطاع معادن محروقات

 %10,47 %9,56 %9,56 - 2ناتج داخلي خام

 %14,30 %10,39 %4,37 %6,02 3عائدات

 0,001% 59,34% 59,34% 62,86% (i)تصدير

 1,27% 1,27%     (ii)تشغيل

(i)  وبالتالي فهي تمثل نسبة مئوية 2018إن مساهمة صادرات النفط تعادل مساهمة آخر شحنة من شحنات حقل شنقيط التي تم بيعها في عام ،
 صغيرة من إجمالي صادرات البالد

(ii)  عروض على مستوى الجدول أعاله مع المعدل الذي كان عليه في عام % الم1.27، ويتوافق معدل 2018ال تتوفر معلومات التوظيف لعام
 1.6في الفقرة  4)انظر التوصية رقم  2017

4.4يتم عرض الحساب التفصيلي للمساهمات في القسم   

                                                 
 .2017المصدر: تقرير مبادرة الشفافية 1
 .ONSالمكتب الوطني لإلحصاء المصدر: تقييم الناتج الداخلي الخام باألسعار الجارية،  2
 .ONSالمصدر: تقييم الناتج الداخلي الخام باألسعار الجارية، المكتب الوطني لإلحصاء 3
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 أهم المالحظات  3.1

 شمولية البيانات 1.3.1

(i)  باستثناء الشركات التالية: تقدموا بتصريحاتهم الماليةجميع الشركات االستخراجية وهيئات التجميع التي تم انتقاؤها في مجال المالءمة، قد 
 

الدولة عائدات في النسبة  
( جديدة أوقية ) 

 الدولة بها صرحت التي المداخيل
 (جديدة أوقية)

 الشركة

  المحروقات قطاع    

0,179% 24 700 000 Sonatrach (SIPEX) 

 المعادن قطاع    

- - Ferroquartz Mauritania (i) 

- - TIREX SA (i) 

0,001% 104 496 AGRINEQ - SA 

- - Mauritano-Saoudienne pour le Phosphate (i) 

 المجموع 496 804 24 0,18%

(i)  في عام  بالدفع قامتالعمومية عن مدفوعات "صفر" لهذه الشركات. ومع ذلك، نالحظ أن هذه الشركات  والمحاسبةالعامة للخزينة  المديرية وقد أبلغت
 2018وأنها ال تزال تملك تراخيص للتعدين سارية المفعول في عام  2017

باستثناء تأثير التصريحات غير المقدَّمة، يمكن أن نستنتج  .% من العائدات التي ذكرتها الدولة0,18تمثل الشركات التي لم تتقدم بتصريحات نسبة 
 .2018تسديدات الشركات االستخراجية بالنسبة لسنةالتأكيد أن هذا التقرير يغطي بصفة مرضية أهم  منبمستوى معقول 

(ii)  قد سلمت استمارة تصريح لكل واحدة من شركات االستخراج التي تم 2018جميع الصناديق المالية التي تم االتصال بها في إطار المالءمة لسنة ،
ع. يمكن أن نستنتج بمستوى معقول من التأكيد أن هذا التقرير تصريح بالنسبة لجميع الشركات العاملة في القطا لكانتقاؤها في مجال المالءمة وكذ

 .2018يغطي بصفة مرضية كافة العائدات المهمة المتأتية من القطاع االستخراجي والتي حصلتها الدولة بالنسبة لسنة 

 نتائج أعمال المالءمة 2.3.1

من 1.3 لشفافية في الصناعات االستخراجية كما هو مفصل في القسم تمت مقارنة التسديدات على أساس المجال الذي حددته اللجنة الوطنية لمبادرة ا
 % من مجموع العائدات االستخراجية التي أوردتها الدولة. 99,5هذا التقرير. مكنت المقارنة من تغطية

دتها الدولة. يعتبر هذا الفرق دون % من العائدات التي أور0.5أي ما يعادل  جديدةمليون أوقية  75,13تبلغ الفوارق الصافية التي لم تتح مقارنتها 
% وبالتالي ليس من شأنه التأثير على صدقية البيانات الواردة في هذا التقرير. 2عتبة الخطأ المقبولة التي حددتها اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية ب 

 يقدم الجدول التالي تلخيصا ألعمال المقارنة.

 تدفق التسديدات النقدية

 خيص لفروق مقارنة تدفق التسديدات النقدية: تل6الجدول رقم 

 مجموع القطاع االستخراجي (ii)قطاع المعادن  (i)قطاع المحروقات  جديدةأوقية بمليارات 

 13,862 8,014 5,848 شركات استخراجية

 13,787 7,872 5,914 الدولة

 0,075 0,142 (0,067) الفرق

 %0,5 %1,8 (%1,1) الفرق %

(i)  اتقطاع المحروق 
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 تصريح بعد مراجعة مراجعات تصريح أصلي جديدةبمليارات أوقية 

 - (0,132) 0,132  بترولال أرباح

 0,132 - 0,132 شركات استخراجية

 0,132 0,132 - الدولة

 (0,067) (0,540)  (0,474) تدفقات أخرى

 5,715 (0,106) 5,821 شركات استخراجية

 5,782 0,435 5,347 الدولة

 (0,067) (0,673) (0,606) الفرق

 (%1,1)  %11,3 الفرق نسبة

 
 
 
 

قطاع المعادن    (ii) 

 تصريح بعد مراجعة مراجعات تصريح أصلي جديدةأوقية بمليارات 

  8,014  1,814  6,200 شركات استخراجية

  7,872  2,620  5,252 الدولة

  0,142 (0,806)  0,948 الفرق

 %1,8  %18,1 الفرق نسبة

 لتسديدات العينيةتدفق ا

 المستلمة األصلية التصاريح مراجعات مراجعة بعد التصاريح

 SMHPM Petronas الفرق SMHPM Petronas الفرق SMHPM Sociétés الفرق التسديدات تدفق

 برميل برميل برميل برميل برميل برميل برميل برميل برميل

               -      23 651      23 651      38 542    (38 542)             -          (38 542)     62 193      23 651  

 بترول أرباح
 قوة الدولة

 بترول ـ عمومية

               -      20 814      20 814      25 396    (25 396)             -          (25 396)     46 211      20 814  

 بترول أرباح
 ولبتر وتكاليف
 مشارك ـ الدولة

 بترول ـ

 المجموع  466 44      404 108   (939 63)          -             (939 63)    939 63      466 44      466 44      -               

 .3.3يتم إجراء التعديالت التي تم إجراؤها وتفسير الفرق المتبقي بالتفصيل في القسم 

 تأمين البيانات 3.3.1

التدقيق في  للممارساتالتأمين التي وافقت عليها اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية، واإلطار العام  إجراءات تفصيليوجد 
 من هذا التقرير. 4.2.3موريتانيا وكذا تقييم صالحية البيانات في قسم 

(i)  شركات مع إجراءات التأمين التي وافقت عليها اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية،  17شركة تم انتقاؤها في مجال المالءمة، لم تتطابق  24من أصل
من مجموع التسديدات  %47,9أي  جديدةمليار أوقية  6,598. تمثل هذه الشركات تسديدا إجماليا قدره 2توجد قائمة الشركات المعنية في الملحق 

 التي أوردتها الشركات المنتقاة في مجال المالءمة.

 (ii) تي وافقت بالنظر إلى السياق الحالي الذي اتسم بوجود جائحة  كورونا، لم يكن باإلمكان تصديق إعالنات الخزانة والتصديق عليها وفقًا لإلجراء ال
  عليها اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية.

 ة الواردة في هذا التقرير.نستطيع أن نحكم على طابع الصدقية لبيانات لجنة الشفافيال , بناء على هذا التقييم

 توصيات 4.1

كمة وشفافية وحالدون التشكيك في بيانات واستنتاجات هذا التقرير، قمنا بصياغة توصيات تهدف إلى تحسين عملية تصريح مبادرة الشفافية و/أو 
 يلي: فيماالقطاع التي يوجد ملخصها 

 الرقم توصيات مقترحة أنشطة المعدني القطاع المعنية الهيئة
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 الرقم توصيات مقترحة أنشطة المعدني القطاع المعنية الهيئة

 لمبادرة الوطنية جنةالل
 الصناعات في الشفافية

 االستخراجية

 المحروقات قطاع
 المعادن وقطاع

 العقود وتحديد المفعول، سارية بالعقود كاملة قائمة عن بالكشف نوصي
 نشر مكان إلى إشارة يتضمن أن ويجب. المتاحة غير وتلك للعموم المتاحة
 وشرح تحديد فسيلزم يص،ترخ أو عقد نشر يتم لم وإذا. الترخيص أو العقد

 الكشف ممارسات تحيد عندما. تعترضها التي العملية أو القانونية العوائق
 تفسير تقديم ينبغي القانون، عن

 1 العقود عن الكشف

 لمبادرة الوطنية اللجنة
 الصناعات في الشفافية

 االستخراجية

 المحروقات قطاع
 المعادن وقطاع

 الصناعات في الشفافية ادرةلمب الوطنية اللجنة تقوم بأن نوصي
 الصناعات في الشفافية مبادرة تقارير حول جدوى بدراسة االستخراجية
 على الحكومية الوكاالت قدرة تحديد أجل من المشروع حسب االستخراجية

 لتحقيق العمل وخطة المعروضة والعقبات المشروع حسب دفوعاتها توزيع
 عنها اإلبالغ يمكن التي عاتالمدفو تدفقات تحديد ذلك يشمل أن يجب. ذلك
 .الكيان مستوى على تحصيلها يتم التي والدفوعات مشروع لكل

 دفوعاتها توزيع المبلغة الكيانات جميع إشعار يجب ذلك، إلى باإلضافة
 .المشروع حسب

 المدفوعات تصنيف
 المشروع حسب
 الفردي

2 

 لمبادرة الوطنية اللجنة
 الصناعات في الشفافية

 االستخراجية

 العامة المديرية و للمناجم العامة المديرية  من كل تنظر بأن نوصي المعادن اعقط
 في الفردي المشروع حسب والتصدير اإلنتاج تفاصيل تضمين في للجمارك
 أن يجب. المستقبلية االستخراجية الصناعات في الشفافية مبادرة تقارير
 في الوارد موريتانيا في" المشروع" مصطلح تعريف مع متسقًا ذلك يكون
 .9.5 القسم

 بيانات تصنيف
 والتصدير اإلنتاج
 المشروع حسب
 الفردي

3 

 المحروقات قطاع الوطني اإلحصاء مكتب
 المعادن وقطاع

 في التوظيف في االستخراجي القطاع مساهمة عن الكامل الكشف أجل من
 إحصاءات بانتظام لإلحصاء الوطني المكتب ينشر بأن نوصي موريتانيا،
 وفقًا. موريتانيا في االستخراجية الصناعات في العاملين عدد عن تفصيلية
 هذه تفصيل يتم االستخراجية، الصناعات في الشفافية مبادرة لمعيار

 والمستوى الشركات مستوى على أمكن، إن الجنس، نوع حسب المعلومات
 المهني

 عن الكشف
 القطاع مساهمة

 في االستخراجي
 في التوظيف
 موريتانيا

4 

 

 .1.6 القسم في وإجازاتها الشفافية لمبادرة السابقة التقارير توصيات متابعة وكذا التوصيات هذه تفصيل يوجد

 :السابقة مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجيةالتوصيات الواردة في تقارير  متابعة 5.1

 قراءتها يمكن والتي موريتانيا،الصناعات االستخراجية في مبادرة الشفافية في  عملية لتحسين توصيات 6اإلداري المستقل  قدم ،2017 تقرير في
 .http://www.cnitie.mr/itie-fr/images / Reports / EITI Report2017pdf: السابق للتقرير التنفيذي الملخص في بالكامل

 التقرير هذا من 2.6 القسم في معروضة الشفافية في الصناعات االستخراجية مبادرة موريتانيا تقرير في الواردة التوصيات أحدث متابعة إن
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االستخراجية في موريتانيامبادرة الشفافية في الصناعات   
2018تقرير المبادرة لسنة   

|BDO Tunisie Consulting  |Page 21 

 
 موريتانيا في المبادرة عن لمحة .2

 االستخراجية الصناعات في الشفافية مبادرة 1.2

م. الطبيعية بالمصادر الغنية الدول في أفضل حكامة ترقية بهدف 2002 سنة في إطالقها تم عالمي بحجم مبادرة هي  بنشر المبادرة معيار يُلزِّ
 إلى العائدات بها تصل التي الطريقة وحتى الطبيعية المصادر استخراج نقطة من انطالقا االستخراجية للصناعات القيمة سلسلة جميع حول وماتالمعل

 .السكان منها ويستفيد الحكومة

 والمانحين الطبيعية بالمصادر الغنية البلدان يمثلون وأعضاء منتخب رئيس من مكون إدارة مجلس الدولي، الصعيد على المبادرة، على اإلشراف يتولى
 الدولي اإلدارة مجلس يسهر. والمستثمرين المدني والمجتمع المعدنية والمصادر والغاز البترول الستغالل والوطنية الدولية والشركات الشريكة والبلدان
 1.الشفافية مبادرة معيار احترام على للمبادرة

 : الموقع زيارة الرجاء المعيار، حول وكذا وسكرتارياتها هاومجلس المبادرة حول المعلومات من للمزيد
://eiti.org/fr https 

 موريتانيا في الشفافية مبادرة 2.2

 موريتانيا تعليق تم. 2012 يناير في مطابقا بلدا ثم 2007 نوفمبر في مرَشحا بلدا إعالنها وتم ؛2005 سبتمبر في المبادرة هذه إلى موريتانيا انضمت
 2018 سنة موريتانيا وكانت. 2013 نوفمبر في مطابقتها واستعادت( 31/12/2012: بتاريخ) 2013 ابريل في 2010 تقرير نشر عدم بسبب
 مع" حوظامل تقدما" حققت قد موريتانيا أن إلى 2019 فبراير في المبادرة إدارة مجلس توصل. 2016 المبادرة لمعيار بالنسبة تصديق موضع
 .2020 فبراير 22 من انطالقا المقرر المقبل للتصديق بالنسبة تنفيذها يتعين 2تصحيحية إجراءات بثالث التوصية

 نوفمبر 24: بتاريخ 231ـ2009: رقم للمرسوم 2018 أغسطس غاية إلى خاضعة( موريتانيا مبادرة) موريتانيا في للمبادرة المؤسسية الهيئة كانت
 موريتانيا في المبادرة تسيير هيئة وأصبحت. االستخراجية الصناعات في الشفافية لمبادرة الوطنية اللجنة عمل وسير وتنظيم ءإنشا المتضمن 2009
 2018.3 سبتمبر 27 بتاريخ 135ـ2018 للمرسوم تخضع 2018 سبتمبر من ابتداء

 ومعايير لمبادئ تشاركية، مقاربة حسب والمتابعة التنفيذ تتولى" التي الهيئة هي للمبادرة الوطنية اللجنة أن على المرسوم هذا المرسوم هذا ينص
 األول للوزير مستشار اللجنة هذه يترأس". والغازية والبترولية المعدنية المصادر تسيير في الشفافية تحسين في المساهمة بهدف المبادرة وقواعد

 .المدني للمجتمع وممثلين االستخراجية والشركات الحكومية لإلدارات ممثلين تضم األطراف متعددة وتشكيلتها

 .فنية سكرتارية من أشغالها في الدعم للمبادرة الوطنية اللجنة تتلقى

 :الموقع زيارة الرجاء المعيار، حول وكذا وسكرتاريتاها ومجلسها المبادرة حول المعلومات من للمزيد

://www.cnitie.mr http 

 2018 سنة موريتانيا في المبادرة أنشطة عن لمحة 3.2

:التالية الرئيسية المجاالت على موريتانيا في االستخراجية الصناعات في الشفافية مبادرة ركزت ،2018 سنة في  

 الشفافية مبادرة تقرير إعداد ذلك في بما األنشطة كافة على االستخراجية الصناعات في الشفافية لمبادرة الوطنية اللجنة جانب من اإلشراف •
 ؛2016 لعام االستخراجية ناعاتالص في

 ؛2015 لعام موريتانيا في االستخراجية الصناعات في الشفافية مبادرة تقرير استرجاع عمل ورشة تنظيم •

 .الخام المواد تجارة في الشفافية ومشروع العقارية الملكية ومشروع المفتوحة البيانات مشروع: رئيسية مشاريع ثالثة في البدء •

 هذا يعقد. هام تنفيذ بمعدل المستقل المديرفي نهاية هذا االجتماع، تم استعراض نتائج وتوصيات  :المشتركالوزاري  اجتماع لجنة العمل •
. وشارك أيضا وزير النفط والطاقة يةصناعات االستخراجال فيشفافية البعد نشر تقرير مبادرة  سنوًيا الوزراء، رئيس يرأسه الذي االجتماع،

 العام للحكومة ومحافظ البنك المركزي لموريتانيا ورئيس محكمة مراجعي الحسابات؛ الكاتبد والمالية والوزير والمناجم ووزير االقتصا

. 2018 سبتمبر 08 في وبالتحديد ،2018 عام من الثاني النصف في موريتانيا على الثاني التصديق بدأ: المصادقة لعملية التحضير •
 لجنة العمل الوزاري المشترك. ذلك في بما المصلحة، أصحاب جميع إشراك تم التصديق، عملية إعداد من وكجزء

 السنوي التقدم تقرير على االطالع يرجى ،2018 عام في بموريتانيا االستخراجية الصناعات في الشفافية مبادرة أنشطة حول المعلومات من لمزيد
 2018.4 لعام

                                                 
1

https://eiti.org/fr/norme/apercu 
2

5Byear%5D=2018pdf?filter%5Bcountry%5D=36&filter%-https://eiti.org/fr/scorecard 
3

135fr.pdf-fr/images/decret2018-http://www.cnitie.mr/itie 
4 https://eiti.org/files/documents/mauritanie_cnitie_rapport_annuelavancement2018_2.pdf 

 

https://eiti.org/fr
https://eiti.org/fr/norme/apercu
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 المقارنة ونتائج مجال .3

 2018 لسنة رةالمباد تقرير مجال 1.3

الخاصة  المرجعية والصيغ 2019 لسنة المبادرة معيار لمتطلبات الحسبان في األخذ مع يلي فيما المقدم 2018 لسنة المبادرة تقرير مجال تهيئة تمت
 .2019 اكتوبر 08 بتاريخ اجتماعها في للمبادرة الوطنية اللجنة عليه وصادقت المستقل إلداريبا

 التغطية فترة 1.1.3

 .2018 ديسمبر 31و 2018 يناير 1 بين الحاصلة والعائدات التسديدات تدفقات 2018 لسنة المبادرة رتقري يغطي

 بالتغطية المشمولة القطاعات 2.1.3

 .التقرير هذا مجال في المقالع قطاع اللجنة تعتمد ولم والمعادن المحروقات قطاعي 2018 لسنة المبادرة تقرير يغطي

 المقارنة مجال 3.1.3

  الشركات مجال 1.3.1.3

 1للمبادرة الوطنية اللجنة لدى المعتمدة المادية رمعايي

 المعادن قطاع المحروقات قطاع 

 المقارنة مجال في لالنتقاء المادية معايير
 البترولية المقاطع في المتعاملين جميع انتقاء
 (للمادية عتبة تطبيق دون) 2018 سنة

 تزيد تسديدات أجرت التي الشركات انتقاء •
   2018 سنةيدة جد أوقية مليون عن على

 2018 مجال في المعتمدة الشركات انتقاء •
 أوقية مليون عن تقل تسديدات أجرت والتي
 )*(. 2018 سنة جديدة

 رخصة على حصلت التي الشركات انتقاء •
 .2018 سنة استغالل

 موريتانيا غادروا الذين أو النشاط توقف حالة في المتعاملين المعتمدة االستثناءات

 المقارنة مجال في معتمدةال الشركات عدد

)*( 
9 15 

 .للمادية عتبة تطبيق دون المقارنة مجال في اعتمادها تم التي تلك باستثناء الشركات جميع انتقاء للدولة الطرف أحادي للتصريح المادية معايير

 األحادي للتصريح المعتمدة الشركات عدد
 )**(  للدولة الجانب

 33 مطبق غير

 %99,73 %100 المقارنة بعمل التغطية معدل

 %99,86  المقارنة بعمل للتغطية اإلجمالي المعدل

 المالءمة مجال تحديد مرحلة أثناء العمومية والمحاسبة للميزانية العامة المديرية  قدمتها التي البيانات شمولية عدم بسبب الحذر باب من االستمرارية مبدأ تطبيق تم)*( 
 التي التسديدات مبلغ عن النظر بغض 2018 لسنة المالءمة مجال في اعتمادها إعادة تمت قد 2017لسنة المالءمة مجال في عتمدةالم الشركات كافة فإن وبالتالي
 .السنة تلك برسم أجريت

                                                 
 2019اكتوبر  08قرار لجنة المبادرة بتاريخ:  1
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 :كالتالي هو المقارنة مجال في المعتمدة الشركات تفصيل

 .المالءمة مجال في المعتمدة الشركات قائمة :7 رقم جدول

 تالمحروقا قطاع

     وطنية شركة أ

  (SMHPM) المعدنية واألمالك للمحروقات الموريتانية الشركة 1

     االستغالل في خصوصي مستثمر ب

2 Petronas   

     االستكشاف في خصوصي مستثمر جـ

3 Sonatrach (SIPEX) 7 Kosmos Energy 

4 Total E&P Mauritanie  8 BP  

5 Tullow Oil 9 ExxonMobil 

6 (1)Chariot Oil Gas Limited 10 Shell 

 وبالتالي 2016 منذ موريتانيا في نشاط أي للشركة يعد ولم 2016 يونيو في موريتانيا في 19 ج الرخصة عن Chariot Oil Gas Limitedاويل شاريوت شركة تخلت (1)
 .2018 لسنة المالءمة مجال من سحبها تم

 المعادن قطاع

1 SNIM 10 
Société d’Extraction du Nord d’Inchiri SA 

(SENI SA) 

2 MCM 11 Ferroquartz Mauritanie 

3 TASIAST MAURITANIE Ltd SA 12 TIREX SA 

4 BUMI MAURITANIE (2) 13 EL Aouj Mining Company SA  

5 Mauritanie Ressources Limited Sarl 14 AGRINEQ SA 

6 Sphère Mauritanie SA 15 Wafa Mining 

7 TAFOLI MINERALS 16 CURVE CAPITAL VENTURE 

8 ARVG SPECIELITY MINES (PVT) Ltd (2) 17 Mauritano-Saoudienne pour le Phosphate 

9 AURA ENERGY LIMITED 1.1.1   

 الشركات هذه تجر ولم االستمرارية لمبدأ تطبيقا المالءمة مجال في BUMI MAURITANIE et ARVG SPECIELITY MINES (PVT) Ltd شركات إدراج تم (2)
 .2018 لسنة المالءمة مجال من سحبها تم وبالتالي( 2016 سنة وفي) 2017 سنة تسديد أي العمومية، والمحاسبة للخزينة العامة المديرية  تصريح وفق

 .1 الملحق في للدولة الطرف أحادي للتصريح المعتمدة الشركات قائمة توجد)***( 

 .التقرير هذا من 6 الملحق في المجال في المعتمدة بالشركات المتعلقة المعلومات توجد

 الجمع هيئات مجال 2.3.1.3

 أجل من للجمع هيئات 6 اعتماد ،2018 لسنة التسديدات وتدفقات راجيةاالستخ للشركات بالنسبة المبادرة لجنة عليه وافقت الذي المجال أساس على تم
 .االستخراجية الشركات تلقتها التي والتسديدات الدولة لحساب التصريح،

 المالءمة مجال في المعتمدة الجمع هيئات قائمة: 8 الجدول

 جمع هيئات

 المالية اإلدارات

  العمومية والمحاسبة الخزينة مديرية -1

 للجمارك العامة مديريةال -2

 للمعادن العامة المديرية -3

 الموريتاني المركزي البنك -4

 للدولة العمومية الشركات

 الدولة وأمالك للمحروقات الموريتانية الشركة -5

 والمناجم للصناعة الوطنية الشركة -6
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 التدفقات مجال 3.3.1.3

 1 المبادرة لجنة لدى المعتمدة المادية معايير

 2018 سنة بها المعمول والمعادن البترول قوانين عليها تنص التي التدفقات كافة ،2018 لسنة المبادرة تقرير في تدرج أن المبادرة نةلج اختارت
 .تحديدها تم التي بالتدفقات التصريح أجل من للمادية عتبة أية تحديد يتم لم. الشركات على الضريبة ومنها العام للقانون الرئيسية الضرائب وكذا

 مبدأ المبادرة لجنة خصصت االستخراجي، القطاع في المعتبرة التسديدات لجميع 2018 لسنة المبادرة تقرير في التغطية ولغرض آخر جانب من
 (جديدة أوقية 800 356) أمريكي دوالر ماليين عشرة عتبة على تزيد قد" أخرى معتبرة تدفقات" لكل اإلضافي التصريح

 التدفقات مجال

 :اآلتية تدفق 40 ل الحسبان في األخذ إلى المعتمدة المادية رمعايي قادت

 المالءمة مجال في المعتمدة التسديدات تدفقات قائمة: 9 رقم الجدول

 رقم التسديد تدفق جامعة هيئات

 أ العينية التدفقات 

SMHPM بترول ـ قوة عموميةبترول الدولة  أرباح (bbl.) 1 

SMHPM بترولبترول الدولة ـ مشارك ـ  بترول وتكاليف أرباح (bbl.) 2 

 ب نقدية تدفقات 

FNRH 3 على األرباح الصناعية والتجارية  الضريبة 

FNRH 4 عمومية قدرة ـ الدولة بترول أرباح 

FNRH 5 التوقيع عربون 

FNRH 6 اإلنتاج عربون 

FNRH 7 (اإلدارية)المساهمة  التكوين تمويل في المساهمة 

FNRH 8 .الدولة مشاركات من متأتية سهمأ أرباح 

FNRH 9 (األجور من االقتطاعات)خارج  المصدر عند االقتطاعات 

FNRH 10 المساحات على إتاوات 

FNRH 11 والتنمية التنقيبعلى عدم تنفيذ برامج  غرامات 

FNRH 12 البيئية اللجنة 

FNRH 13 (النفطي)النشاط  معتبرة أخرى تسديد تدفقات 

DGTCP 14 المساحة على وةإتا 

DGTCP 15 االستغالل إتاوات 

DGTCP 16 ( )المعادن(األقساط فيه)بما  والتجاري الصناعي الربح 

DGTCP 17 (خام)مبلغ  الموحدة السنوية اإلتاوة 

DGTCP 18 (-القيمة المضافة المقتطعة من اإلتاوة الموحدة )بإشارة  رصيد 

DGTCP 19 جزائية ضريبة 

DGTCP 20 داخلية المضافة القيمة على ضريبة 

DGTCP 21 المنقولة األموال رؤوس دخل على الضريبة 

DGTCP 22 المصدرة األسهم أرباح على الضريبة 

DGTCP 23 اقتناء مصاريف/  توقيع عربون 

DGTCP 24 العقاري الدخل على ضريبة 

DGTCP 25 خدمات تقديم على ضريبة 

DGTCP 26 الدنيا الجزافية الضريبة 

DGTCP 27 ضريبية عند االستيراد  حقوق 

DGTCP 28 على القيمة المضافة خارجية  الضريبة 

DGTCP 29 جمركية أخرى  رسوم 

DGTCP 30  غرامات 

DGTCP 31 تشجيع عالوة 

                                                 
 2019اكتوبر  08قرار لجنة المبادرة بتاريخ  1
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 رقم التسديد تدفق جامعة هيئات

DGTCP 32 تمويل/  سلوفات 

DGTCP 33 ( ـ)بإشارة  تعويضات 

DGTCP 34 الدولة مشاركات من متأتية مشاركة أسهم أرباح 

DGTCP 35 االستغالل رخص بيع ناتج على ضريبة 

DGTCP 36 الدولة ميزانية في مساهمات 

DGTCP 37 خاص ضريبي نظام 

DGTCP 38 (للذهب التقليدي باالستغالل)متعلقة  جزائية ضريبة 

DGTCP 39 (للذهب التقليدي باالستغالل)متعلقة  إتاوات 

DGTCP 40 (معدنيةشطة )أن أخرى معتبرة لتسديدات تدفقات 

 البيانات توزيع مستوى 4.1.3

 تسديدا، توزيعي أساس على والتسديدات بالعائدات التصريح أجل من المجال، في المعتمدة االستخراجية والشركات الجمع هيئات إلى الطلب توجيه تم
 .تاريخا وتاريخا تسديدا

 لجنة قررت كما تدفق وكل شركة وكل جمع هيئة كل حسب موزعة بيانات 2018 لسنة المبادر تقرير في ترد أن على للمبادرة الوطنية اللجنة وافقت
 .ذلك أمكن كلما مشروع كل حسب للبيانات تقديم إدخال المبادرة

 البيانات ومقارنة لجمع مقاربة 2.3

 البيانات جمع 1.2.3

 البيانات عن فضال االستمارة، تتضمن لمبادرة،ل الوطنية اللجنة عيها وصادقت المستقل اإلداري طورها للتصريح استمارة باستخدام البيانات جمع تم
 .المبادرة معيار يتطلبها التي السياقية البيانات التصريح استمارة تتضمن التسديدات، حول

 ددوح. تكوين ورشة في المصرحة لألطراف تقديمها تم للمبادرة الوطنية اللجنة عليها صادقت كما التصريح واستمارة باإلبالغ المتعلقة التوجيهات
 .التصريحات لتسليم آخر أجلك 2019 نوفمبر 1 يوم للمبادرة الوطنية اللجنة

 .المستقل اإلداري إلى مباشرة تصريحاتها إلرسال دعوتها تمت التي المصرحة األطراف إلى اإللكتروني بالبريد التصريح استمارة نموذج إرسال تم

 التصريح استمارة 2.2.3

 :يلي كما مصرحة جهة كل حسب تفاصيلها تقديم تم ورقة 15 على التصريح استمارة تشتمل

 المصرحة الجهات 

 الحاالت الرقم
 الشركات

 االستخراجية

 الشركة
 الموريتانية
 للمحروقات
 واألمالك
 المعدنية

 الشركة
 الوطنية
 للصناعة
 والمناجم

 المديرية 
 العامة
 للخزينة
 والمحاسبة
 العمومية

 السجل إدارة
 المعدني

 والجيولوجيا

 البنك
 ركزيالم

 الموريتاني

 المديرية
 العامة

 للجمارك
 

 م غ م غ م غ م غ نعم نعم نعم الشركة تعريف 1

م غ نعم نعم نعم نعم التصريح استمارة 2 م غ  م غ   

م غ نعم نعم نعم نعم التسديدات تفاصيل 3 م غ  م غ   

م غ نعم نعم نعم االجتماعية التسديدات تفاصيل 4 م غ  م غ  م غ   

م غ نعم نعم م غ الضريبية شبه قاتالنف 5 م غ  م غ  م غ   

م غ نعم م غ الدولة حصة بترول أرباح 6 م غ  م غ  م غ  م غ   

م غ نعم نعم نعم مبيعات/  الصادرات تفاصيل 7 م غ  م غ   نعم 

م غ م غ اإلنتاج تفاصيل 8 م غ  م غ   م غ نعم نعم 

م غ نعم نعم نعم مندمجة مشاريع/  المقايضة صفقات 9 م غ  م غ  م غ   

م غ نعم نعم نعم م غ وإعانات وضمانات قروض 10 م غ  م غ   

م غ نعم نعم نعم المال رأس بنية 11 م غ  م غ  م غ   

م غ نعم نعم م غ الدولة مشاركات تفاصيل 12 م غ  م غ  م غ   

م غ نعم م غ نعم الحقيقية الملكية عن التصريح 13 م غ  م غ  م غ   

م غ (المواءمة مجال) الشركات قائمة 14 م غ  م غ  م غ  م غ  م غ  م غ   

م غ (أحادية تصريحات) الشركات قائمة 15 م غ  م غ  م غ  م غ  م غ  م غ   
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 البيانات مقارنة 3.2.3

 :يلي بما قمنا التصريحات استقبال بعد

 اإلدارات؛ بها صرحت التي المداخيل مع االستخراجية الشركات بها صرحت التي التسديدات تدفقات مقارنة •

 مصادرها؛ وتحليل الكبيرة لفروقا على التعرف •

 اإلثباتية؛ األوراق وفحص بالفروق يتعلق ما على المالية واإلدارات الشركات رد عناصر جمع •

 المصرحة؛ األطراف من الواردة التأكيدات أو/و مبررات أساس على المراجعات هذه إجراء تم وقد الضرورية المراجعات تحديد •

 ولم المراجعات إجراء أجل من اإلثباتية الوثائق على الحصول أجل من الفروق، مقارنة فيها تعذرت التي للحاالت نسبةبال المعنية، بالجهات االتصال تم
 .التقرير هذا من 3.3 القسم في المقارنة أعمال نتائج توجد. الحاالت بعض في الفروق هذه مراجعة تتسن

 :يلي ما ىعل للمبادرة الوطنية اللجنة وافقت المقارنة، أعمال ألغراض

 غير 2018 لسنة المبادرة تقرير في الواردة الفروق أن للمبادرة الوطنية اللجنة تعتبر دونها فيما ،%2 بنسبة مقبولة تراكمي خطأ عتبة •
 و القطاع؛ عائدات حول البيانات صدقية على تؤثر وال معتبرة

 الشركة وبيانات الدولة بيانات بين الفرق أن للمبادرة الوطنية جنةالل تعتبر دونها فيما جديدة أوقية 000 300 بمبلغ معتبرة غير خطأ عتبة •
 000 300 على تزيد التي األصلية للفروق بالنسبة فقط إجراؤه تم المفصل التحليل أن يعني ما وهو ضئيلة التسديد تدفقات ألحد بالنسبة
 . جديدة أوقية

 البيانات من التأكد إجراءات 4.2.3

م  مجال في الدولية للمعايير طبقا مصداقية ذي مستقل تدقيق" تحضع لـ والعائدات التسديدات هذه كانت إذا ما تحديد إلى يرمي بتقييم المبادرة تُلزِّ
 ".التدقيق

 تعزيز أجل من تدقيقها تم المصرحة الجهات حسابات أن على وبراهين وشهادات إفادات المستقل اإلداري طلب 2018 لسنة المبادرة لتقرير بالنسبة
  للمبادرة الوطنية اللجنة مع عليها المتفق التأكد إلجراءات وصف يلي وفيما .المبلَغة للمعلومات والشامل الصحيح الطابع من أكدالت

 التدقيق ممارسات تقييم 1.4.2.3

( ب) و الشركات؛( أ: )ل نسبةبال القائم والتدقيق الرقابة إطار في االعتماد يمكن حد أي على للتعرف المهني تقديره على المستقل اإلداري اعتمد
 معايير) المطبقة المحاسبية المعايير مثل رئيسية عوامل على التقييم يرتكز. التقرير هذا من 3.1.3 القسم في الئحتها وردت التي العمومية اإلدارات
 .التقارير ونشر للتدقيق خضعت الجهات تكون دماعن المطبقة والمعايير التدقيق مجال في االلتزامات ،(أخرى معايير صدقية، ذات محلية معايير دولية،

التزامات  (،المعايير األخرى الموثوقة،المعايير المحلية  الدولية،التقييم على عوامل رئيسية مثل المعايير المحاسبية المطبقة )المعايير  يعتمد

.التقاريرالمعايير المطبقة عند مراجعة الكيانات ونشر  المراجعة،  

:يلي كما يتلخص والتدقيق ابةالرق إطار تقييم  

 الحسابات 
  المنشورة

 التدقيق تقارير
 المنشورة

 الحسابات تدقيق مطبقة محاسبية معايير خارجي مدقق
 (المرات عدد)

 المطبقة التدقيق معايير

  )(*نعم ال ال  بترولية شركات

 المحاسبي المخطط
 الموريتاني

 (سنوي) يمإلزا

  )(*نعم ال ال يةمعدن شركات (**) المهنة معايير

SMHPM نعم نعم نعم 

SNIM معايير نعم نعم نعم  IFRS للتدقيق دولية معايير (ISA). 

 المالية اإلدارات

 
 
 
 
 
 نعم
 
 

 
 
 
 
 
 نعم

 
 
 
 
 
 نعم

: رقم القانوني األمر
 يناير 23 بتاريخ 89/012

 العام النظام المتضمن 1989
 المعدل العمومية للمحاسبة
: رقم نيالقانو باألمر
 28 بتاريخ 2006/049

 .2006 ديسمبر

 l’INTOSAI ل دولية معايير

 مليون 4 مبلغ الفترة، اختتام عند أعمالها رقم يتجاوز التي المحدودة المسؤولية ذات الشركات األقل على حسابات، مفوض بتعيين تُلزم" التجارية، الشركات قانون من 383 للمادة طبقا (*)
 ." الرسوم خارج ،جديدة أوقية

 هذا يتضمن. المالية وزير عن الصادر 2000 نوفمبر 06 بتاريخ ع م إخ/وام/R 819: رقم المقرر في محددة الموريتانية اإلسالمية الجمهورية في المطبقة للتدقيق المهنية المعايير(**)
 بالشروط ويصرح IFAC عن الصادرة الدولية التدقيق معايير احترام مبدأ المدخل في ضعي وهو الحسابات مفوضي عمل معايير وتحديد ومسؤولية لمهمة الموسع العمل، تنظيم المقرر
 مع وتتطابق 2016 سنة إعدادها تم التي الجديدة المعايير إلزامية على المقرر ينص لم. ارتكبها الذي الحسابات لمفوض والمهنية المدنية المسؤولية ضمن بها اإليفاء عدم يدخل التي الدنيا
 تدقيق مجال في بها المعمول القواعد" أو" المهنة معايير" إلى المعايير، يخص فيما الحسابات، مفوض مهام إنجاز إطار ضمن الممارسة في المهنيون ويرجع. زمنها في الدولية يرالمعاي

 .IFAC عن الصادرة التدقيق معايير إلى وال ع، م إخ/وام/R 819: رقم المقرر إلى ال الرجوع دون" الحسابات

 األخيرة الحالة هذه في وهي. شركة فرع شكل تحت المرحلة هذه خالل تعمل أن ويمكن شركة بإنشاء ملزمة غير التنقيب مرحلة في البترولية الشركات
 .اإلدارة لدى جبائية رزمة بإيداع تقوم ولكنها المالية قوائمها بتصديق ملزمة غير
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 :يلي ما استنتجنا السابقة المقاربة أساس على

 في بعد اعتمادها يتم لم الدولية المعايير ألن الصدقية، من متوسطة درجة على والتدقيق الرقابة إطار اعتبار تم الحكومية لإلدارات النسبةب •
 و العمومية؛ المحاسبة مجال

 على الحكومة صادقةم غياب في الصدقية من المتوسط المستوى دون والتدقيق المراقبة إطار اعتبار تم االستخراجية للشركات بالنسبة •
 .IFRS معايير لتطبيق بالنسبة إلزامية غياب وفي 2018 لسنة بالنسبة للتدقيق الدولية المعايير

 عليها المتفق التأكد إجراءات 2.4.2.3

 :تيةاآل التأكد دواعم تقديم المقاربة مجال في المعتمدة الجهات على يجب أنه على السابق التقييم على بناء المبادرة لجنة وافقت

 والناجم للصناعة الوطنية والشركة (SMHPM) المعدنية واألمالك للمحروقات الموريتانية الشركة ذلك في بما) االستخراجية للشركات بالنسبة
(SNIM):) 

 اباتحس بصدق وتعكس شاملة" المقدمة البيانات أن يؤكد االستخراجية الشركة لتمثيل مؤهل شخص توقيع التصريح استمارة تحمل أن يجب •
 ؛"الشركة

 عنها؛ المعلن للتسديدات مخالصة ووصل بتفصيل مصحوبا التصريح يكون أن يجب •

 و المعنية؛ بالسنة تتعلق إثبات وثيقة أي أو 2018 لسنة بالنسبة للشركة بالقوائم مصحوبا التصريح يكون أن يجب •

 شأنه من عنصرا فيها يالحظ لم وأنه اإلدارة لحسابات قةمطاب عنها المبلغ البيانات أن يفيد خارجي مدقق تصديق التصريح يحمل أن يجب •
 الشركات فروع أو العالمة ذات الشركات على اإللزام هذا ينطبق ال. الشركة بها صرحت التي التسديدات شمولية أو صدقية في التشكيك أن
 .العالمة ذات

 :العائدات مجموع في مساهماتها وكذا عليها المتفق لتأكدا إجراءات مع تتطابق لم التي والمعدنية البترولية الشركات عدد يلي فيما

 المجموع المعادن قطاع المحروقات قطاع  
 في المساهمة مجموع

 مليارات) التسديدات
 (جديدة  أوقية

 في المساهمة مجموع
 )%( التسديدات

 %27,1 3,730 11 8 3 المؤهل الشخص توقيع

 %47,9 6,598 17 10 7 الخارجي المدقق تصديق

 .التقرير هذا من 2 الملحق في والمصدقة الموقعة التصديق استمارات تقديم تفصيل يوجد

 :الحكومية واإلدارات المالية لإلدارات بالنسبة

 خالل التحصيالت بصدق وتعكس شاملة" المقدمة البيانات أن يؤكد اإلدارة لتمثيل مؤهل شخص توقيع التصريح استمارة تحمل أن يجب •
 ؛"الفترة

 و عنها؛ المعلن للمداخيل مخالصة ووصل بتفصيل مصحوبا التصريح يكون أن يجب •

 .الحسابات محكمة تصديق اإلدارات تصريح يحمل أن يجب •

 .الحسابات محكمة وصد قتها العمومية والمحاسبة للخزينة العام المدير العمومية والمحاسبة للخزينة العامة المديرية  تصريحات استمارات وقع

 .التقرير هذا من 2 الملحق في والمصدقة الموقعة التصريح استمارات يمتسل تفصيل يوجد

 البيانات سرية حماية 5.2.3

 :المصرحة الجهات من الواردة والبيانات السرية المعلومات حماية أجل من التالية اإلجراءات على المستقل اإلداري اعتمد

 في المبادرة لمشروع خصيصا إنشاؤه تم إلكتروني عنوان بواسطة ةالحكومي واإلدارات الشركات مع اإللكترونية المراسالت جرت •
 .البريد هذا لدخول المخولين العمال الئحة تقليص وتم موريتانيا

 .للنفاذ محدودة إمكانية مع ملف في المصرحة الجهات من الواردة اإللكترونية المعلومات كافة تسجيل تم •

 مغلق؛ مكان في بها االحتفاظ مع المادية الوثائق حفظ تم •

 و السرية؛ المعلومات إفشاء عدم بأهمية المبادرة مشروع عمال كافة توعية تم •

 .الزبائن بيانات بجميع المتعلقة السرية باحترام عماله كافة تُلزم المستقل اإلداري مهنة أخالقيات وقواعد المهني والواجب السياسات •

 المقارنة أعمال نتائج 3.3

 :يخص فيما المقارنة أعمال نتائج القسم هذا مستوى على نقدم. تصريحها استمارات المقارنة مجال في المعتمدة الجهات كافة قدمت

 و ؛(المعدنية واألمالك للمحروقات الموريتانية الشركة وحصة الدولة حصة) العينية التسديدات ـ

 .النقدية التسديدات ـ

 

 

 المقارنة بعمل التغطية 1.3.3

 :يلي كما النقدية يداتالتسدجميع  المقارنة أعمال غطت



االستخراجية في موريتانيامبادرة الشفافية في الصناعات   
2018تقرير المبادرة لسنة   

|BDO Tunisie Consulting  |Page 29 

  المالءمة المداخيل القطاع
 اإلجمالية المداخيل

 االجتماعية التسديدات خارجة)
 (الجبائية شبه والنفقات

 % ب التغطية

 %100  5,914  5,914 المحروقات قطاع

 %99,5  7,910  7,872 المعدني القطاع

 %99,7  13,824  13,787 المجموع

 ةالعيني التسديدات مقارنة 2.3.3

 الفروق (SMHPM) المعدنية واألمالك للمحروقات الموريتانية والشركة PETRONASبتروناس تصريحات بين المقارنة أعمال أظهرت
 :التالية والمراجعات التالية والمراجعات

 المستلمة األصلية التصاريح مراجعات مراجعة بعد التصاريح

 SMHPM Petronas الفرق SMHPM Petronas الفرق الشركات SMHPM الفرق التسديدات تدفق

 برميل برميل برميل برميل برميل برميل برميل برميل برميل

 )برميل( بترول ـبترول الدولة ـ قوة عمومية  أرباح 651 23 193 62 (542 38) - (542 38) 542 38 651 23 651 23 -

 )برميل( بترول ـمشارك - الدولة وتكلفة بترول أرباح 814 20 211 46 (396 25) - (396 25) 396 25 814 20 814 20 -

 المجموع 466 44 404 108 (939 63) - (939 63) 939 63 466 44 466 44 -

 شركة صرحت حين في 2018 سنة البترول إنتاج في مشارك ـ الدولة وإلى قوة عمومية ـ الدولة إلى الراجعة الحصة العينية التسديدات تمثل
 :يلي كما المالءمة ألغراض المحروقات شركة تصريح مراجعة تمت. 2018 سنة في تسديداتها تحصيل تم التي اعاتباالقتط فقط المحروقات

 برميل مراجعات

 قوة عمومية ـ الدولة بترول أرباح
 سنة والمحصلة 2017 سنة ةالمبيع (CG53) كمية

2018. 

(38 542) 

 مشارك- الدولة وتكلفة بترول أرباح
 سنة والمحصلة 2017 سنة ةالمبيع (CG53) كمية

2018. 

(25 396) 

 (939 63) المراجعات مجموع
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 النقدية التسديدات مقارنة 3.3.3

 :والشركة القطاع من كل حسب النقدية التسديدات تدفق مقارنة أعمال تفصيل يلي فيما

الجديدة األوقية من  
 أصال الواردة التصريحات المراجعات المراجعات بعد المبالغ

 الرقم الشركات
 الشركات الحكومة الفرق الشركات الحكومة الفرق الشركات الحكومة الفرق

 المحروقات قطاع 954 654 953 5 934 460 347 5 020 194 606 (129 905 105) 049 833 566 (178 738 672) 825 749 847 5 983 293 914 5 (158 544 66)

525 150 132 320 249 132 845 399 (132 320 249) 132 320 249 - 132 845 399 - 132 845 399 SMHPM 1 

53 106 42 641 083 42 694 189 (53 897 364) 9 166 729 (44 730 636) 53 950 470 33 474 354 87 424 824 Petronas 2 

(24 700 000) 24 700 000 - - - - (24 700 000) 24 700 000 - Sonatrach (SIPEX) 3 

(837 114) 135 252 483 134 415 370 (95 446 155) 102 743 356 7 297 201 94 609 041 32 509 127 127 118 169 Total E&P Mauritanie   4 

97 682 13 605 445 13 703 127 (13 496 848) 13 496 848 - 13 594 530 108 597 13 703 127 Tullow Oil 5 

(8 215 748) 114 150 181 105 934 433 (169 633 237) 101 161 543 (68 471 694) 161 417 489 12 988 638 174 406 127 Kosmos Energy 6 

(36 363 039) 81 321 123 44 958 084 (44 958 084) 44 958 084 - 8 595 045 36 363 039 44 958 084 BP  7 

(857 984) 2 694 678 311 2 693 820 327 (162 986 240) 162 986 240 - 162 128 256 2 531 692 071 2 693 820 327 ExxonMobil 8 

3 753 788 2 675 625 108 2 679 378 896 - - - 3 753 788 2 675 625 108 2 679 378 896 Shell  9 

 المعدني القاطع 426 147 200 6 850 225 252 5 576 921 947 762 867 813 1 335 118 620 2 (574 250 806) 188 015 014 8 186 344 872 7 002 671 141

346 731 368 1 490 246 063 1 836 977 431 (986 700 220) 1 006 707 038 20 006 818 1 333 431 588 483 539 025 1 816 970 613 SNIM 10 

(30 857 229) 929 572 929 898 715 700 (772 745 671) 708 158 484 (64 587 187) 741 888 442 221 414 445 963 302 887 MCM 11 

(174 946 241) 5 438 966 792 5 264 020 550 966 177 265 892 270 866 1 858 448 130 (1 141 123 506) 4 546 695 926 3 405 572 420 TASIAST MAURITANIE Ltd SA 12 

- - - - - - - - - 
Mauritanie Ressources 

Limited Sarl 
13 

97 397 1 295 174 1 392 571 (970 000) 970 000 - 1 067 397 325 174 1 392 571 Sphère Mauritanie sa 14 

122 960 - 122 960 - - - 122 960 - 122 960 TAFOLI MINERALS 15 

199 823 30 577 230 400 - - - 199 823 30 577 230 400 AURA ENERGY LIMITED 16 

391 720 9 411 948 9 803 668 (9 411 948) 9 411 948 - 9 803 668 - 9 803 668 SENI Sa 17 

- - - - - - - - - Ferro quartz Mauritanie 18 

- - - - - - - - - TIREX SA 19 

35 700 2 716 207 2 751 907 (2 600 000) 2 600 000 - 2 635 700 116 207 2 751 907 EL Aouj Mining Company SA  20 

(104 496) 104 496 - - - - (104 496) 104 496 - AGRINEQ - SA 21 

- - - - - - - - - Wafa Mining 22 

- - - - - - - - - CURVE CAPITAL VENTURE 23 

 24 للفوسفات السعودية الموريتانية - - - - - - - - -

   المجموع 380 802 153 12 785 686 599 10 595 115 554 1 632 962 707 1 384 951 186 3 (752 988 478 1) 012 765 861 13 169 638 786 13 844 126 75

 

 

 

 :والشركة القطاع من كل حسب النقدية التسديدات تدفق مقارنة أعمال تفصيل يلي فيما
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 المحروقات اعقط

الجديدة األوقيةب  

 أصال الواردة التصريحات المراجعات المراجعات بعد المبالغ
 الرقم التسديدات تدفق

 الشركات الحكومة الفرق الشركات الحكومة الفرق الشركات الحكومة الفرق

 المحروقات لعائدات الوطني الصندوق 724 369 946 5 989 751 284 5 735 617 661 (170 251 105) 994 841 604 (164 093 710) 555 118 841 5 983 593 889 5 (428 475 48)

 1  والتجارية الصناعية األرباح على الضريبة - 319 065 79 (319 065 79) - (046 605 29) 046 605 29 - 273 460 49 (273 460 49)

 2 أرباح بترول الدولة ـ قوة عمومية 249 320 132 - 249 320 132 - 249 320 132 (249 320 132) 249 320 132 249 320 132 -

 3 التوقيع مقابل 000 600 173 5 000 850 169 5 000 750 3 - - - 000 600 173 5 000 850 169 5 000 750 3

(1 980 071) 142 916 071 140 936 000 (110 162 000) 108 824 000 (1 338 000) 108 181 929 34 092 071 142 274 000 
 التكوين تمويل في المساهمة

 (اإلدارية المساهمة)
4 

(801 514) 163 810 732 163 009 218 (291 967 107) 163 810 732 (128 156 375) 291 165 593 - 291 165 593 
 المصدر عند االقتطاعات

 (األجور من االقتطاعات خارج)
5 

 6 المساحات على إتاوات 028 771 11 599 744 1 429 026 10 059 402 5 058 412 15 (000 010 10) 087 173 17 657 156 17 429 16

 7 (جديدة) البيئية اللجنة 000 960 115 - 000 960 115 (000 352 5) 000 608 110 (000 960 115) 000 608 110 000 608 110 -

 8 (النفطي النشاط) معتبرة أخرى تسديد تدفقات 853 278 79 - 853 278 79 147 193 24 000 472 103 (853 278 79) 000 472 103 000 472 103 -

العمومية والمحاسبة للخزينة العامة المديرية  230 285 7 945 708 62 (716 423 55) (960 653) (945 008 38) 986 354 37 270 631 6 000 700 24 (730 068 18)  

 9 المساحة على إتاوة 993 637 5 - 993 637 5 (993 637 5) - (993 637 5) - - -

- - - 32 670 445 (32 670 445) - (32 670 445) 32 670 445 - 
 والتجاري الصناعي الربح

 (المعادن( )األقساط فيه بما)
10 

 11 الدولة ميزانية في المساهمة - 500 038 30 (500 038 30) - (500 338 5) 500 338 5 - 000 700 24 (000 700 24)

 12 للضريبة خاص نظام 087 122 1 - 087 122 1 - - - 087 122 1 - 087 122 1

   المجموع 954 654 953 5 934 460 347 5 020 194 606 (129 905 105) 049 833 566 (178 738 672) 825 749 847 5 983 293 914 5 (158 544 66)
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 المعادن قطاع

الجديدة األوقيةب  

 أصال الواردة التصريحات عاتالمراج المراجعات بعد المبالغ
 الرقم التسديدات تدفق

 الشركات الحكومة الفرق الشركات الحكومة الفرق الشركات الحكومة الفرق

 العمومية والمحاسبة للخزينة العامة المديرية  426 147 200 6 850 225 252 5 576 921 947 762 867 813 1 335 118 620 2 (574 250 806) 188 015 014 8 186 344 872 7 002 671 141

 1 المساحة على إتاوة 560 949 16 - 560 949 16 - 200 596 16 (200 596 16) 560 949 16 200 596 16 360 353

 2 االستغالل على إتاوة 962 818 546 - 962 818 546 1 963 818 546 (962 818 546) 963 818 546 963 818 546 -

75 000 381 586 258 381 661 258 (245 866 603) 245 866 603 - 245 941 603 135 719 655 381 661 258 
 والتجاري الصناعي الربح
 ( )المعادن(األقساط فيه)بما 

3 

 4 (خام)مبلغ  ةالموحد السنوية اإلتاوة 810 929 550 1 751 114 408 059 815 142 1 (858 139 136 1) 200 675 6 (058 815 142 1) 952 789 414 951 789 414 1

- - - 1 136 139 858 - 1 136 139 858 (1 136 139 858) - (1 136 139 858) 
 المقتطعة المضافة القيمة رصيد
 (-)بإشارة  الموحدة اإلتاوة من

5 

 6 داخلية المضافة القيمة على ضريبة 441 851 266 - 441 851 266 (087 374 264) 125 415 2 (212 789 266) 354 477 2 125 415 2 229 62

 7 المنقولة األموال رؤوس دخل على الضريبة 513 616 143 252 829 106 261 787 36 - 261 787 36 (261 787 36) 513 616 143 513 616 143 -

 8 العقاري الدخل على الضريبة 554 561 3 - 554 561 3 - 347 445 3 (347 445 3) 554 561 3 347 445 3 207 116

 9 الدنيا الجزافية الضريبة 520 582 314 376 771 588 (856 188 274) (103 185 55) 493 730 142 (596 915 197) 417 397 259 869 501 731 (452 104 472)

 10 ستيراد ضريبية عند اال حقوق 472 297 445 233 677 718 (761 379 273) (629 396 2) - (629 396 2) 843 900 442 233 677 718 (390 776 275)

 11 على القيمة المضافة خارجية  الضريبة 358 990 822 1 395 835 138 2 (037 845 315) 945 434 127 2 689 252 008 1 256 182 119 1 303 425 950 3 084 088 147 3 219 337 803

 12 جمركية أخرى  رسوم 455 046 392 644 913 243 811 132 148 - 793 248 76 (793 248 76) 455 046 392 437 162 320 018 884 71

 13  غرامات 575 821 486 - 575 821 486 - 575 821 486 (575 821 486) 575 821 486 575 821 486 -

 14 (-)بإشارة  تسديد (200 675 6) - (200 675 6) 200 675 6 - 200 675 6 - - -

 15 للضريبة خاص نظام 919 374 923 879 254 401 040 120 522 353 276 - 353 276 272 651 923 879 254 401 393 396 522

 16 (المعدني)النشاط  معتبرة أخرى تسديد تدفقات 087 460 47 665 109 510 (578 649 462) 082 437 1 087 460 47 (005 023 46) 169 897 48 752 569 557 (583 672 508)

 المجموع 426 147 200 6 850 225 252 5 576 921 947 762 867 813 1 335 118 620 2 (574 250 806) 188 015 014 8 186 344 872 7 002 671 141
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 المراجعات 4.3.3

 االستخراجية للشركات بالنسبة( أ

 :يلي كما االستخراجية الشركات تصريحات مراجعات تتلخص

 جديدة باألوقية المجموع االستخراجية الشركات لتصريحات مراجعات

 922 915 174 2   (1) بها المصرح غير وعةالمدف الرسوم

 200 675 6 التصنيف في خطأ

 (657 021 5) (2)المالئمة  فترة خارج المدفوعة الرسوم

 (799 814 24) (3)المالئمة  مجال خارج رسوم

 (946 417 179) (4) (والتفصيل)المبلغ  النقل في خطأ

 (087 374 264) (5) مدفوعة غير بها مصرح رسوم

 632 962 707 1 مجموعال

عن األداء على  بالكامل إعالنها في TASIAST MAURITANIE Ltd (االسمالمحدودة )شركة خفية  شركة تازيازت موريتانيا تدرج لم (1)
 .أوقية جديدة 945 434 127 2القيمة المضافة الخارجية على   

 .جديدة أوقية 657 021 5ـ ل 2019 نايريتم دفعها في  التي Petronas بتروناس لشركة المورد من خصم في يتمثل (2)
 أوقية 799 814 24  بإجمالي( التسوية نطاق خارج) Total E&P طوطال الشركة أعلنتها التي لألجورفي المعالجة الضريبية  تتمثل (3)

 .جديدة
 كما Petronas بتروناس وMCM ماينز كوبر وموريتانياKosmos Energy كوزموس إنرجي لشركاتفي اإلبالغ عن األخطاء  تتمثل (4)

 :يلي

 .جديدة أوقية 940 610 58  لتتمثل بشكل رئيسي في اإلبالغ عن أخطاء في خصم من المورد  :Kosmos Energy كوزموس إنرجي •

 أوقية  269 024 66 لـ( IMF) الثابتة الضريبة من األدنى الحد في أخطاء عن اإلبالغ في رئيسي بشكل تتمثل MCM :ماينز كوبر موريتانيا •
 .جديدة

 .جديدة أوقية 978 708 39بشكل رئيسي في اإلبالغ عن أخطاء في خصم من المورد ل  تتمثل Petronas :بتروناس •
 TASIAST المحدودة تازيازت موريتانيا لشركة الداخلية المشتريات على تحملها يتم التي الداخلية المضافة القيمة على األداء في تتمثل (5)

MAURITANIE Ltd SA جديدة أوقية  087 374 264لـ. 

 :المالية لإلدارات بالنسبة( ب

 :التالي النحو على المالية اإلدارات تصريحات مراجعات تتلخص

 جديدة باألوقية المجموع المالية اإلدارات لتصريحات مراجعات

  498 035 093 3     (1) الدولة بها تصرح لم رسوم

  438 819 91 ( والتفصيل)المبلغ  النقل في خطأ

  200 675 6 التصنيف في خطأ

 (751 578 4) المالءمة فترة خارج مستلمة رسوم

  384 951 186 3 المجموع

:الماليةوفيما يلي ملخص للتعديالت التي أدخلت على بيانات المؤسسات   (1)  

 تتمثل هذه المبالغ أساسا في: 

 لما مجموعه والمناجمالشركة الوطنية للصناعة  وتدفعها الدولةبها  األداء على القيمة المضافة الموظفة على الشراءات الخارجية التي لم تصرح •
 .جديدة أوقية 558 232 940

 موريتانياشركات  أساسيتدفعها بشكل  والتيغير المؤجلة التي لم تصرح بها الدولة  واالستغاللالموظفة على المساحات  واآلتوات األداءات •
 و جديدة أوقية 741 125 248لما مجموعه  والمناجمالوطنية للصناعة  والشركة Mauritanie Copper Mines كوبر ماينز

 .على التوالي أوقية جديدة 222 693 298

 TASIAST المحدودة موريتانيا وتازيازت Mauritanie Copper Minesموريتانيا كوبر ماينز العقوبات التي دفعتها شركتا  •
MAURITANIE Ltd SA على  جديدة أوقية 851 947 217و  جديدة أوقية 724 873 268دره لم تصرح بها الدولة لما ق والتي

 التوالي.

 TASIAST MAURITANIE المحدودة الربح الصناعي والتجاري )بما في ذلك األقساط االحتياطية( التي دفعتها شركة تازيازت موريتانيا •
Ltd TASIAST أوقية جديدة 429 541 245 قدرهلم تصرح بها الدولة لما  والتي. 

لم تصرح بها الدولة  والتي Mauritanie Copper Mines  ماينزموريتانيا كوبر  ها شركةت( التي دفعIMFالحد األدنى للضريبة الثابتة ) •
 .جديدة أوقية 667 815 114لما قدره
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 اللجان البيئية التي لم تصرح بها الدولة وتدفع من قبل: •

 دوالر أمريكي(  000 200 1) جديدة أوقية 000 816 42 قدره لما والبترولالغاز  وإنتاجشركة طوطال الستخراج 

 دوالر أمريكي( 100.000) جديدة أوقية 000 568 3لما قدره  British Petroleum بتروليومشركة بريتيش 

 دوالر أمريكي(  1 800 000) أوقية جديدة 64 224 000 قدرهشركة إكسون موبايل لما 

 المقارنة غير الفروق 5.3.3

 شركة كل حسب تفصيلها يوجد جديدة  أوقية 844 126 75 مبلغ المراجعات، بعد التسديدات، تدفقات على المالءمة غير لمتبقيةا الفروق وصلت
 :التالي الجدول في استخراجية
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الجديدة األوقيةب  
 

 المجموع
 بها تصرح لم مبالغ
 االستخراجية الشركة

 أقل معتبر
 جديدة أوقية 300 000 من

 تصريح استمارة
 الشركة لمهاتس لم

 الصرف فارق
 بها تصرح لم رسوم
 االستخراجية الشركة

 تصرح لم رسوم
 الدولة بها

 التسديدات تدفق

 الصندوق الوطني لعائدات المحروقات              

  والتجارية الصناعية األرباح على الضريبة  (677 351 49)   (596 108)  (273 460 49)

 التوقيع بلمقا   000 750 3    000 750 3

(1 980 071)    (1 980 071)   
 التكوين تمويل في المساهمة

 (اإلدارية المساهمة)

(801 514) (849 755) (4 864)  53 105   
 المصدر عند االقتطاعات

 (األجور من االقتطاعات خارج)

 المساحات على إتاوات   788 3  641 12  429 16

 لمحاسبة العموميةالعامة للخزينة وا المديرية        

 المساحة على إتاوة     360 353  360 353

 االستغالل على إتاوة     (0)  (0)

75 000  75 000     
 والتجاري الصناعي الربح

 (المعادن( )األقساط فيه بما)

 (خام مبلغ) الموحدة السنوية اإلتاوة     1  1

 يةداخل المضافة القيمة على ضريبة     229 62  229 62

 العقاري الدخل على الضريبة 846 508 4    207 116  053 625 4

 الدنيا الجزافية الضريبة 337 000 1 (427 933 471)   (025 171)  (115 104 471)

  االستيراد عند ضريبية حقوق  (566 794 275)   175 18  (390 776 275)

  خارجية المضافة القيمة على ريبةالض 231 207 810 (452 867 6)   (560 2)  219 337 803

  أخرى جمركية رسوم 074 715 83 (505 533 11)   (551 297)  018 884 71

  غرامات     0  0

 الدولة ميزانية في المساهمات    (000 700 24)   (000 700 24)

 للضريبة خاص نظام 045 221 523    435 297  480 518 523

 (المعدني النشاط) معتبرة أخرى تسديد تدفقات  (202 617 508)   (381 55)  (583 672 508)

 المجموع 533 652 422 1 (829 097 324 1) 822 826 1 (000 700 24) 073 295 (755 849) 844 126 75
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 موريتانيا في االستخراجي القطاع سياق 4

 المحروقات قطاع 1.4

 القطاع عن عامة لمحة 1.1.4

 بعمق الدولية البترولية الشركات اهتمام من 2001 سنة العميقة المياه في البترول اكتشاف وزاد. نسبيا العهد حديث موريتانيا في يالبترول النشاط يعتبر
 منح وتم البحر مياه أعماق في أم اليابسة على سواء التنقيب رخص من العديد توقيع إلى البترولي القطاع وتثمين ترقية أعمال وقادت. الموريتاني البحر
 عرف الذي الحقل وهو نواكشوط العاصمة من كلم 80 بعد على موريتانيا شواطئ في الواقع يطڨشن حقل عن 2006 سنة األولى االستغالل رخصة
 .2017 منتصف منذ عنه التخلي مرحلة وبدأت الخام البترول من سنوات 10 من ألكثر إنتاجا

 فبراير في اإلنتاج رحلةم وودسايد البداية في استغلته الذي يطڨشن حقل دخل
 المهم المنجم هذا أن إال برميل، مليون 123 األولية تقديراته وبلغت 2006
 أعلى فيه اإلنتاج وصل البلد، في للبترول تجاري اكتشاف أول باعتباره
 ألف 20 إلى انخفض ولكنه اليوم، في نفط برميل ألف 75 بنحو مستوياته
 وود نشرت. الجيولوجي التعقيد ببسب أشهر 10 خالل اليوم في نفط برميل
. برميل مليون 53 إلى الحقل احتياطي يقلص تصريحا نوفمبر في سايد

 يطڨشن حقل في مصالحها جميع عن 2007 سنة سايد وود شركة تنازلت
 .بتروناس شركة لصالح

 انتقل موريتانيا، في الوحيد البترولي اإلنتاج حقل 2006 منذ يطڨشن حقل بقي
 2018 سنة برميل 0 إلى 2006 سنة برميل مليون 11.20 من إنتاجه
 سنة حتى إنتاجه انطالق منذ برميل مليون 42.77 قدره إنتاجا بذلك مراكما
2017. 

 

 . 2018 مارس في شحنة آخر إرسال وتم 2017 ديسمبر في إنتاج آخر تم وهكذا يطڨشن حقل إنتاج بتوقف 2017 سنة تميزت

 . 2019 نوفمبر في بدأت ثانية ومرحلة 2018 سنة انتهت أولى مرحلة مع عنه ليالتخ إجراءات قيد حاليا الحقل يوجد

 :هامة مناجم على العثور وتم التنقيب تواصل االكتشاف، هذا بعد

 الوصف االكتشاف سنة المنجم اسم

 السلحفاة الغاز منجم
 آحميم الكبرى

2015 

 الغربية إفريقيا في" منجم أهم" 2015مايو في هاكتشاف تم الذي" آحميم الكبرى السلحفاة" الغازي الحقل يعتبر
 .مكعب متر مليار 450 ب تقدر باحتياطيات

 2700 عمق وعلى الشواطئ من كلم 125 بعد على والسنغال موريتانيا بين الحدود خط على الحقل يقع
 .المياه داخل متر

 السلحفاة حقل احتياطيات اللواستغ تطوير حول الدولتين بين للتعاون اتفاق على التوقيع 2018 سنة في تم
 انطلق. التقرير هذا من 4.1.2.5 القسم في االتفاق هذا تفاصيل توجد وموريتانيا، السنغال بين آحميم الكبرى
 سنة المشروع إطار في للغاز استخراج عملية أول تتم أن المنتظر ومن 2019 سنة االستغالل منشآت بناء

2022. 

 في بالمعدل المسال الطبيعي الغاز من طن مليون 2.5 إنتاج المشروع يتيح أن BP شركة حسب المتوقع من
 في الغادر مصادر إجمالي ويقدر. أمريكي دوالرات مليارات 10 تقديره بلغ باستثمار االنطالقة عند السنة
 .1مكعب قدم تريليون 15 ب الحقل

( لالستثمار النهائي صريحال) FID مستوى يصل الغاز قطاع في الحجم هذا من مشروع أول المشروع، هذا
 واالستخدام العالمي للتصدير مخصص المسال الطبيعي الغاز من كمية يوفر أن المنتظر من الحوض، في

 .موريتانيا في الكهرباء وإنتاج المنزلي

 

                                                 
 )final-announces-releases/bp-ights/pressins-and-https://www.bp.com/en/global/corporate/newsBP-.شركة موقع: لمصدرا1

)development.html-lng-ahmeyim-tortue-greater-the-of-1-phase-for-decision-investment 

https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/bp-announces-final-investment-decision-for-phase-1-of-the-greater-tortue-ahmeyim-lng-development.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/bp-announces-final-investment-decision-for-phase-1-of-the-greater-tortue-ahmeyim-lng-development.html


 مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية في موريتانيا
2018تقرير المبادرة لسنة   

 

|BDO Tunisie Consulting  |Page 38 

 الوصف االكتشاف سنة المنجم اسم

  هللا بير منجم

 الغازي الحقل آحميم، الكبرى السلحفاة الغاز حقل مع السنة نفس في KOSMOS Energy شركة اكتشفت
 عمق وعلى آحميم حقل شمال كلم 60 بعد على C8 المقطع في 1 مارسوين بئر بحفر منه التأكد وتم الل بير

 في الغاز من احتياطات متر 5153 الكامل عمقه بلغ الذي الحفر أظهر وقد المياه داخل متر  398 2
 5.4 بلغت قد ليةاألو احتياطاته تقديرات وكانت Cenomanien الجيولجني العصر إلى تعود تشكيالت
 .مكعب قدم ترليون 2.5 نحو في النهاية في تحديدها ليتم مكعب قد ترليون

 داخل الغاز من احتياطيات اكتشاف من الل بئر حقل منطقة من Orca استكشافي حفر أحدث مكن وقد
Albien في للمحروقات عالي اكتشاف أضخم يجعله ما وهو مكعب قدم ترليون 13 األولى تقديره يصل 
 .مكعب قدم ترليون 50 تناهز أن يمكن الحقل احتياطيات مجموع أن إال 2019 سنة البحر أعماق

 2002 الغازي باندا منجم
 على ويحتوي متر 350و متر 200 بين المياه داخل عمقه يتراوح نواكشوط، شرق كلم 50 على يقع منجم

 .مكعب قدم ترليون 1.2 تقدر الطبيعي الغاز من احتياطيات

 البترولي والته منجم
 (اتيوف)

2003 
 أن يمكن متر، 1200و م 993 بين المياه داخل عمقه يتراوح ي،يطڨشن شمال كلم 27 بعد على يقع منجم
 .البترول من برميل مليون 280 إلى المنجم هذا احتياطات تصل

 Pélican منجم
 الغازي( البجع)

 .مكعب قدم ترليون 1.5 إلى 1 ب إمكاناته تقدر المياه داخل متر 1676 عمق على يقع طبيعي غاز منجم 2003

 منجم
Faucon(الصقور )
 البترولي

 .المياه داخل 1161 عمق على يقع منجم 2004

 .متر 504و متر 480 بين يتراوح عمق على ـ ،يطڨشن بجوار مكتشف منجم 2004 البترولي Tevet حقل

 Labeidna حقل
 البترولي

 .المياه اخلد متر 1266 عمق على يقع منجم 2005

 .4 الملحق مستوى على موريتانيا في البترولية المقاطع خارطة توجد

 من الضريبية واالتفاقية( ACI) الدول بين التعاون اتفاقية على والموافقة Shellشال لشركة C 19 و C 10 القسمين بتخصيص 2018 سنة تتميز
 .والموريتاني السنغالي البرلمانيين قبل

 والجبائي قانونال واإلطار السياق 2.1.4

 واالستراتيجي السياسي السياق 1.2.1.4

  :1المشترك والرفاه المتسارع النمو استراتيجية

 إستراتيجية: "عنوان تحت الطويل المدى على البرمجة من جديدة دورة في 2017 مارس في للتنمية وأهدافها أولوياتها الموريتانية الحكومة حددت
 .2030 أفق في للبلد واالجتماعية االقتصادية السياسة مجال في الموحد المرجعي اإلطار تشكل التي (SCAPP) المشترك والرفاه المتسارع النمو

 فيما تتكامل للتدخل إستراتيجية مرتكزات ثالثة على تقوم المستدامة، التنمية أهداف الحسبان في تأخذ التي المشترك والرفاه المتسارع النمو إستراتيجية
 األساسية؛ الخدمات إلى والنفاذ البشري المال رأس تنمية( 2) ومستدام شامل قوي اقتصادي نمو ترقية( أ: )الفقر تقليص أهداف بلوغ أجل من بينها
.أبعادها كافة في الحكامة تعزيز( 3)  
 حصة وزيادة القطاع إمكانات وتثمين الترقية تعزيز هو خاصة بصفة المحروقات وقطاع عامة صورة في االستخراجي القطاع في التدخل هدف إن

 .الخام الداخلي الناتج في المضافة القيمة

 على مدعوة ستكون االستخراجية الصناعات أن المشترك والرفاه المتسارع النمو إستراتيجية تنص الجديدة، اإلستراتيجية الرؤية هذه تنفيذ إطار في
 :خالل من للبلد، والبترولية المعدنية اإلمكانات وترقية لنموا تعزيز على الجهود ستتركز الغرض ولهذا. النمو دفع في هام دور للعب الدوام

 أنظمة على الجيولوجية المعلومات نظام مستخدمي وتكوين الجديدة، والجيوفيزيائية الجيولوجية الكشوف عبر الجيولوجية المعلومات تحسين •
 المعدنية؛ المواد عن البحث حفز أجل من المطلوبة بالعناية تحظ لم التي المناطق إلى االهتمام توجيه على قدراتهم وتعزيز البيانات معالجة

 المعدنية؛ الرخص منح إجراءات وتبسيط البحث رخص من المزيد منح عبر والتنقيب البحث برامج تكثيف •

 أهم في مشاركةوال العرض أجنحة وإنعاش األخرى الترقية ووثائق اإلشهارية النشريات إعداد بفضل والمعدنية الجيولوجية اإلمكانات ترقية •
 المتخصصة؛ الملتقيات تنظيم عبر وكذا المعدني االستثمار حول والمؤتمرات المنتديات

 و البحث؛ أنشطة عن المنبثقة الجديدة المعلومات وإدراج البيانات قاعدة تحديث خالل من والجيولوجية المعدنية للبيانات الفعال التسيير •

 قانون وإعداد( 2014و 2012 ،2009 ،2008) القوانين وضبط مراجعة يعني فيما خاصة للقطاع والنظامي القانوني اإلطار تحديث •
 .النموذجية المعدنية باالتفاقية ملحق مع شامل

 :خالل من سيتواصل االستخراجية المصادر من الوطني اإلنتاج وتثمين زيادة على العمل أن كذلك المشترك والرفاه المتسارع النمو إستراتيجية تعلن

 ؛(TML تازيازت) الذهب ومن( اسينم) الحديد من الوطني اإلنتاج زيادة •

 ؛(مشترك مشروع في الحديد حبيبات إنتاج) اسنيم إنتاج تنويع •

 ؛"آحميم الكبرى السلحفاة" الغاز حقل مثل جديدة مصادر استغالل •

 إلخ؛ لينكر،والك والفوسفات اليورانيوم وكذا الكهرباء إلنتاج" باندا" الغاز حقل استغالل في الشروع •

                                                 
 http://www.economie.gov.mr/spip.php?article547  :المصدر1

http://www.economie.gov.mr/spip.php?article547
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 البحث أو التنقيب مجال في سواء للقطاع، البشرية المصادر تكوين في هام باستثمار القيام المطلوب من سيكون الطموح، العمل هذا وإلسناد
 واالستغالل؛

 من بانتظام التأكد سيتم وهكذا ةاإلستراتيجي في الثابتة االهتمامات أحد يشكالن االستخراجية للمصادر والمسؤول الشفاف والتسيير الحكامة تحسين إن
 تشجيع مع الدولة مصلحة بضمان الخاصة والنظامية القانونية المنظومة إكمال وسيتم االستخراجية الصناعية في الشفافية مبادرة لمعايير المطابقة
 .والبترولي المعدني االستغالل عمليات في يةالبيئ المعايير احترام على الحرص مع منتظمة البيئية الدراسات ستكون كما الخاص، االستثمار وحماية

 

 

 :1القطاعية السياسة

 للصناعة مناسب تسيير ضمان إلى أوال القطاع سياسة ترمي ،2017 سنة والمعادن والطاقة البترول وزارة نشرتها التي القطاعية المذكرة حسب
 :والسيما البلد، في المستدامة للتنمية الشاملة األهداف بلوغ في تساهم بطريقة البترولية

 منح شروط عصرنة إلى الرامي الجديد القانوني اإلطار تطبيق مع إيجابية نتائج أكبر بتحقيق البترولي الريع لعائدات األمثل االستغالل •
 تخفيف جلأ من البترولية العائدات تسيير في الشفافية قواعد على والمصادقة الوطنية المقاولة ودعم الدولة حصة رفع البترولية، الرخص
 الفقر؛

 بيئي؛ إعالمي نظام بوضع الخصوص على وذلك واالجتماعي البيئي الطابع ذات السلبية االنعكاسات من الحد عبر البيئة حماية •

 .القطاع في للمستثمرين جاذبة شروط وضع •

 القانوني اإلطار 2.2.1.4

 :التالية النصوص الخام المحروقات قطاع تحكم

والقانون رقم  2011 أكتوبر 25 بتاريخ 044ـ2011كما هو معدل بالقانون  ،2010 وليوي 20بتاريخ  033-2010رقم:  القانون •
 ؛2015-016

 (؛230-2011)رقم  البترولية السندات مرسوم •

 (؛بمرسوم عليه)مصادق  واإلنتاج لالستكشاف النموذجي العقد •

 (؛240ـ2011)رقم:  العلميات متابعة ـ ترقية ـ تكوين مرسوم •

 و البترولية؛ العقود مفاوضات للجنة المنشئ المقرر •

 .البيئية مدونة المتضمن 045ـ2000: رقم القانون •
 .3والشركة الموريتانية للمحروقات 2للمبادرة الوطنية اللجنة موقعي على النصوص على االطالع يمكن

 الجبائي النظام 3.2.1.4

 :التالية النصوص موريتانيا في المحروقات قطاع في الجباية تحكم

 الجبائي النظام المتضمن 029-2004 رقم القانون أحكام أعتمد والذي الخام المحروقات مدونة المتضمن 033-2010: رقم القانون •
 البتروليين؛ المستثمرين لصالح المبسط

 والمعدلة؛ األصلية المالية قوانين أحكام في بانتظام المعدلة 1982 لسنة للضرائب العامة المدونة أحكام بعض •

 .المفعول سارية زالت ما التي اإلنتاج تقام عقود في الجبائية الترتيبات •

 .4والجيولوجيا والمعادن البترول وزارة موقع على النصوص هذه على االطالع يمكن

 :القطاع في النقل وشركات الباطن من المتعاقدين وعلى المتعاقدين على المطبقة الجبائية النصوص يلي فيما

 المتعاقدين على المطبق الجبائي النظام

 :ل البتروليون المتعاقدون يخضع الجباية حيث نم

 التصفية وقاعدة نِّسب الجبائية اآلليات

                                                 
  )http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/note_sectorielle-2017 والطاقة والمعادن البترول وزارة المحروقات، حول يةقطاع مذكرة1
)2.pdf-hydrocarbures__2017 
 : fr/index.php/secteur/sp-http://www.cnitie.mr/itie المصدر2
 : amont-legal-juridique/cadre-http://w3.smhpm.mr/fr2/index.php/cadre المصدر3
 http://www.petrole.gov.mr/spip.php?article174e المصدر4

http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/note_sectorielle-hydrocarbures__2017-2.pdf
http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/note_sectorielle-hydrocarbures__2017-2.pdf
http://www.cnitie.mr/itie-fr/index.php/secteur/sp
http://w3.smhpm.mr/fr2/index.php/cadre-juridique/cadre-legal-amont
http://www.petrole.gov.mr/spip.php?article174
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 التصفية وقاعدة نِّسب الجبائية اآلليات

 اإلنتاج تقاسم

 :التالية المبادئ حسب يتم اإلنتاج، استكشاف عقد مدة أثناء اإلنتاج توزيع أن على المحروقات مدونة من 38 المادة أحكام تنص
 الخام، البترول لمناجم بالنسبة ،%60 يفوق أن حال كل على يمكن وال لها، وىمست أعلى العقد يحدد السنوي اإلنتاج من حصة( أ
 إطار في" cost stop" التكلفة توقف على التفاوض يتم. البترولية التكاليف لتغطية تخصص الجاف الغاز لمناجم بالنسبة% 65و

 .واإلنتاج التنقيب عقد في له اإلشارة وتتم الحدود هذه
 إجراءات وكذا استرجاعها وشروط إلجراءات بالنسبة الشيء ونفس لالسترجاع القابلة البترولية التكاليف إلنتاجوا التنقيب عقود تحدد

 .نقدية أو عينية بصفة إما اإلنتاج من حصتها تتلقى أن يمكن األخيرة هذه ألن الدولة لحصة النقدي التسديد أو االقتطاع
 عقد في عليه المتفق" R" المردودية عامل على تقوم والتي العقد في المبينة اعدالقو حسب الرصيد المتعاقد أو الدولة تتقاسم( ب

 ؛واإلنتاج التنقيب
 نقدية؛ أو عينية إما اإلنتاج من حصتها الدولة تتلقى أن يمكن (جـ
 االستغالل؛ المج جميع في المتعاقد والتزامات حقوق في المشاركة خيار الدولة يمنح بندا واإلنتاج الستغالل عقد كل يتضمن( د
 مع اقتناؤها للدولة يمكن التي للمشاركة العليا المئوية النسبة ويحدد الخيار هذا ممارسة إجراءات على واإلنتاج التنقيب عقد ينص (هـ

 و ؛%10 األقل على تساوي المئوية النسبة تكون أن مراعاة
 اعتبار المترتبة البترولية التكاليف جميع المشاركة في لحصتها تبعا الدولة تتحمل الخيار، فيه يمارس استغالل مجال لكل بالنسبة( و
 ضمن استرجاعها يتم لم والتي سابقا المترتبة البترولية التكاليف مشاركته حسب للمتعاقد وتعوض مشاركتها مفعول سريان من

 . واإلنتاج التنقيب عقد في المحددة واإلجراءات الشروط

 الصناعي الربح على الضرائب
 ريوالتجا

 حسب البترولية العمليات من يحققونها التي الصافية األرباح حسب والصناعية التجارية األرباح على للضريبة المتعاقدون يخضع
 .المحروقات مدونة في الواردة الخاصة اإلجراءات مراعاة مع للضرائب العامة المدونة في الوارد الحقيقي النظام

 يجب واإلنتاج لالستكشاف عقد كل لنتائج بالنسبة وذلك العقد في طرف جهة لكل النسبةب منفصلة بصفة سنويا الضريبة وضع يتم
(. بها المرتبطة والخصوم األصول وعناصر الحاصلة النتائج) منفصلة بصفة ضرائبه بتحديد تسمح محاسبة يمسك أن المتعاقد على
 .النتائج حساب في تسجيلها يجب التي واألعباء األرباح اقتطاع وأسس قواعد واإلنتاج التنقي عقد يحدد

 المعمول العام الحق األقل على تساوي وهي. العقد في مبينة واإلنتاج االستغالل عقد مدة لكامل بالنسبة المطبقة الضريبة نسبة تكون
 تشمل اج،اإلنت تقاسم بموجب للدولة تعود التي المحروقات إنتاج حصة أن على العقد ينص أن ويمكن. العقد توقيع تاريخ في به

 .المتعاقد على المستحقة والتجارية الصناعية األرباح على الضريبة مبلغ تقابل حصة

 المساحات إتاوات

 كل أجل حلول تاريخ في التعاقدي المجال مساحة أساس على حسابها يتم المساحات عن سنوية إتاوات تسديد المتعاقدين على يجب
 .تسديد

 يتم. للتحصيل قابلة بترولية تكلفة وال والتجاري الصناعي الربح من للمؤسسة بالنسبة للخصم قابال عبء المساحة إتاوات تشكل ال
 .واإلنتاج التنقيب عقد ضمن االستغالل لفترة وبالنسبة البحث من مرحلة لكل بالنسبة اإلتاوات ووعاء نسبة تحديد

 اإلنتاج عربون/  التوقيع عربون

 المنتجة المحروقات كمية تصل عندما إنتاج عربون وكذا التنقيب بعقد العمل بدأ تاريخ عند للتوقيع عربون بدفع المتعاقدون يطالب
 .واإلنتاج التنقي عقد في محددة معينة عتبات

 . للتحصيل قابلة بترولية تكاليف وال األرباح على الضريبة من للمؤسسة بالنسبة للخصم قابال عبء واإلنتاج التوقيع عربونا يشكل ال

 .العقود في مبلغهما ويذكر للتفاوض قابالن العربونان

 السنوية اإلدارية المساهمة

 قابال عبء تشكل وهي البترولي القطاع وترقية البترولية العمليات ولمتابعة الوزارة عمال خبرة وتحسين لتكوين المساهمة تخصص
 .للتحصيل قابلة بترولية تكلفة ليست ولكنها للخصم

 .العقود في ذكروت للتفاوض قابلة المساهمة

 المضافة القيمة على الضريبة

 من 0 لنسبة المحروقات من الصادرات تخضع. والخدمات السلع من المحلية المشتريات على المطبقة المضافة القيمة على الضريبة
 مؤقت لدخول ماوإ مشترك حق نسبة لدفع أي المضافة القيمة على للضريبة تخضع الواردات أن إال المضافة القيمة على الضريبة
 مدونة من 91 للمادة طبقا الجمركي المجال في النظام هذا في الداخلة للسلع بالنسبة المضافة القيمة على الضريبة بتعليق

 .المحروقات

 والواردات المحلية المشتريات إلى وأضيف بها المعمول النظم حسب للتعويض قابال المضافة القيمة على للضريبة قرض كل يكون
 .التعويض لطلب الموالية يوما 90 ال خالل تعويضه التدقيق، عدب يتم،

 عند األجر على الضريبة اقتطاع
 المصدر

 حسب للضرائب العامة المدونة في المحددة األجور ضريبة العامة للخزينة ويدفعوا المصدر عند يتقطعوا أن المتعاقدين على يجب
 في النسبة سقف تحديد يتم موريتانيا، في نشاطا يمارسون الذين األجانب للعمال ةبالنسب أنه إال بها المعمول للقواعد وطبقا النسب
35.% 

 اآلخرين البتروليين والمستثمرين الباطن من المقاولين على المطبق الجبائي النظام

 للضرائب، العامة المدونة حكامأ على وخروجا الواقع في. المحروقات مدونة المتضمن 033ـ2010 رقم بالقانون 2010 سنة النظام هذا تعديل تم
 :التالية واإلجراءات الشروط ضمن المبسط الجبائي النظام من لالستفادة مقبولة المتعاقدين لحساب خدمات تقدم التي األجنبية الشركات تكون

 مقدم أو متعاقد مع وقعت لتيوا البترولية العمليات على خدماتها تقتصر التي مؤقتة بصفة الحاضرة األجنبية بالشركات خاص المبسط النظام •
 و شهرا؛ 12 عن تقد لمدة موريتانيا في البترولية للعمليات بالنسبة خدمات إليجار عقد لمتعاقد، مباشر الباطن من مقاول أو خدمات

 .الخدمات بداية قبل الضرائب دافع طلب على بناء الضرائب إدارة اعتماد على المبسط النظام يتوقف •

 :من المبسط الضريبي نظامال في الجباية تتألف

 الضرائب تحصيل التصفية وقاعدة نِّسب الجبائية اآلليات

 الصناعية األرباح
 والتجارية

 .العام الحق نسبة هي المطبقة النسبة

 يتم. التحصيل تسهيل لغرض والتجاري الصناعي الربح وعاء تبسيط تم
 في جزافية بصفة مقدر ربح أساس على والتجاري الصناعي الربح حسب
 .األعمال رقم من% 16

 الشركة به تقوم المصدر عند اقتطاع هي التحصيل طريقة
 مدة كانت مهما تستلمها خدمات فاتورة كل من البترولية
 أو مجزأة) التسديد طريقة كانت ومهما المفوترة العملية
 (.موحدة
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 الضرائب تحصيل التصفية وقاعدة نِّسب الجبائية اآلليات

 األجور ضريبة اقتطاع
 المصدر عند

 .العام الحق نسبة هي المطبقة النسبة

 تسهيل أجل من الخزينة، حقوق على المحافظة مع الوعاء، تبسيط تم
 نسبة بتقدير األجور كتلة أساس على األجور ضريبة حساب يتم التحصيل
 .  األعمال رقم من% 10 قدرها جزافية

 يتعلق فيما للمتعاقد الضرائب دافع حدده الذي المبلغ عمالاأل رقم يساوي
 عن المستلمة المبالغ باستثناء موريتانيا في األخير لهذا يقدمها التي بالخدمات
 .التعويض وعمليات موريتانيا خارج تحويالت طريق

 األساس) الضريبة تصفية عن مسؤولة البترولية الشركة تكون
 الذي المبلغ من خصم) الضريبة اعاقتط وعن ،(والحساب

 .للخزينة دفعه وعن( تسديده يتعين

 الصناعي الربح ضريبة باقتطاع سنويا المتعاقد يقوم
 المبالغ دفع ويجب الفاتورة من األجور وضريبة والتجاري
 بكشف مصحوبة الشهر من 15 يوم قبل للخزينة المقتطعة

 الفواتير من ونسخ السابق الشهر في جرت التي لالقتطاعات
 .المقابلة

 المحروقات نقل لشركات الجبائي النظام

 المحروقات، مدونة في عليه منصوص غير آخر ضمانة نشاط أي أو القنوات عبر المحروقات بنقل ومتق التي المتعاقدين غير األخرى الشركات تخضع
 .به المعمول العام للحق الجبائي للنظام

 .المحروقات مدونة في الواردة واإلعفاءات االمتيازات من لالستفادة قبولها الوزراء، مجلس في متخذ مرسوم طريق عن يمكن أنه إال

 المؤسسي راإلطا 4.2.1.4

 :التالية التنفيذية الهيئات من موريتانيا في البترولية لألنشطة المؤسسي اإلطار يتكون

 الصالحيات الهيئات

 .البترولية التراخيص من وغيرها البترولية السندات سحب أو لمنح ترخص التي العليا الهيئة هو الوزراء مجلس

 بالبترول المكلفة الوزارة
 تحصل التي العقود على الموافقة طلبات وتقدم البترولية لألنشطة المسيرة النظم وتقترح البترولية ةالسياس ترسم التي هي

 . الرخص من وغيرها االستكشاف تراخيص وتسلم بمرسوم

 للمحروقات العامة المديرية

 .الخام لمحروقاتا بقطاع المتعلقة االستراتيجيات ومتابعة وتنفيذ واعتماد بإعداد الوزارة في المكلف الجهاز هي

 لألحواض البترولية اإلمكانات وتثمين المحروقات استكشاف يخص فيما الترابية البيانات تحديث الخصوص على تتولى
 .المستكشفة غير الموريتانية الرسوبية

 المحروقات عائدات لمتابعة الوطنية اللجنة
 المتأتية الدولة مداخيل تعبئة وتدقيق ومتابعة تقدير في مهمتها وتتمثل العمومية والمحاسبة الخزينة مدير رئاسة تحت تعمل
 اإلنتاج حول تقريرا شهر كل اللجنة تنشر. الخصوص وجه على المحروقات قطاع من مباشرة غير أو مباشرة بصفة

 .1العامة الخزينة موقع على المتاحة البترولية والمداخيل والتصدير

 واألمالك للمحروقات الموريتانية الشركة
 2معدنيةال

 المكلف للوزير الفنية الوصاية تحت وتعمل ابريل 19 بتاريخ 039ـ2004 رقم المرسوم بموجب إنشاؤها تم شركة
 :خاص بوجه وتتولى والغاز البترول وتسويق وإنتاج وتطوير استكشاف ومهمتها بالمحروقات

 اإلنتاج؛ تقاسم قودع إطار في وخاصة البترولي القطاع في الوطنية المصالح وتسيير الدولة تمثيل •

 ومعالجة بإنتاج المتعلقة العمليات جميع في بالمشاركة، أو فروعها عبر مباشرة بصفة الدولة لحساب التدخل •
 المحروقات؛ ونقل وتثمين وتحويل

 حصة وكذا بها الخاصة الحصة تسويق 2006 سنة يطڨشن حقل استغالل بدء منذ المحروقات شركة تتولى •
 .مقابل أو تعويض دون الدولة لحساب المهمة هذه المحروقات شركة ديتؤ. اإلنتاج من الدولة

 غير أو مباشرة بصفة المتعلقة والمالية المنقولة وغير المنقولة والصناعية التجارية العمليات كافة إنجاز •
 .الغازية أو السائلة بالمحروقات مباشرة

  المحروقات لعائدات الوطني الصندوق

 حساب في دفعها يتم الوطنية البترولية المداخيل جميع أن على ينص الذي 008ـ2006 رقم ونيالقان باألمر إنشاؤه تم
 وفق الموريتاني المركزي للبنك الصندوق هذا تسيير المالية وزارة وفوضت األجنبية البنوك أحد في الدولة باسم مفتوح
 تحسين إطار في الصندوق إنشاء تم. 2006 مايو10 بتاريخ الوزراء مجلس عليها صادق الطرفين بين موقعة اتفاقية
 .فرنسا بنك لدى مفتوح المحروقات عائدات صندوق حساب. البترولي القطاع عائدات حكامة

 البيئية اللجنة
 للمادة طبقا 2012 مايو 22 بتاريخ 127ـ2012 رقم بالمرسوم األصل في أنشئت وزارية هيئة هي البيئية اللجنة

 الحيطة مبدأ وفق والتكفل، البيئية بالمتابعة مكلفة وهي الساحلي الحوض مناطق في اإلنتاج تقاس عقد من 6.4.2
 .البترولية باألنشطة المرتبطة البيئية باألخطار

                                                 
  #/http://www.tresor.mr/fr:العامة الخزينة موقع1
  http://w3.smhpm.mr/fr2/index.php المحروقات شركة موقع2

http://www.tresor.mr/fr/
http://w3.smhpm.mr/fr2/index.php
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 اإلصالحات 5.2.1.4

 تطوير أجل من والسنغال موريتانيا بين التعاون اتفاق على المصادقة حول 2018 سنة كبرى نصوص على المصادقة البترولي القطاع عرف
 .آحميم الكبرى السلحفاة حقل مصادر تغاللواس

 2018 فبراير 09 في الموقع الدولتين بين التعاون اتفاق

 بتطوير المتعلق الدولتين بين التعاون اتفاق على بالمصادقة الموريتاني المشرع سمح 2019 يناير 23 بتاريخ 001/19 رقم القانون أحكام بموجب
 .والسنغال موريتانيا بين آحميم الكبرى اةالسلحف الغاز حقل احتياطيات واستغالل

 واستغالل تطوير سيتم. السلحفاة لحقل المشترك واالستغالل التطوير أجل من والسنغال موريتانيا بين التعاون إطار تحديد إلى االتفاق هذا يهدف
 مطابقا يكون أن يجب الذي التطوير مخطط في لها اإلشارة تمت المنشآت من بمجموعة باالستعانة خاصة كوحدة الحقل هذا في الموجودة المحروقات

 .الدولتين من كل في به المعمول البترولي العقد لشروط

 واإلنتاج التكاليف جميع عن البترولي، وعقدها الجبائي لتشريعها طبقا ورسوم وضرائب حقوق ستستلم دولة كل أن على التعاون اتفاق ترتيبات تنص
 .لها المخصصة تالعمليا أو واألرباح والمداخيل

 للضريبة الحقيقية الكميات من الواردة المداخيل أساس على آحميم حقل باستغالل المرتبطة األرباح على دولة كل تفرضها التي الضرائب تطبيق سيتم
 .1الرسمية الجريدة في االتفاق هذا السنغالية السلطات نشرت وقد ومتعاقديها دولة لكل تخصيصها تم التي

 لرخصا وتحويل منح 3.1.4

 القانوني اإلطار 1.3.1.4

 رخصة بين المدونة تفرق الصدد، هذا في. رخصة منح أو وإنتاج استكشاف عقد إبرام بترولي، نشاط كل ممارسة في المحروقات، مدونة تشترط
 :واإلنتاج التنقيب بعقد االستكشاف

 :االستكشاف رخصة

 تخص الغرض لهذا رخصة للمحروقات استكشاف أشغال تنفيذ وتطلب والمالية يةالفن القدرات على تتوفر اعتبارية شخصية لكل يمنح أن الوزير بإمكان
 واحدة مرة للتجديد قابلة شهرا 12 أقصاها أولية لمدة االستكشاف رخصة منح يتم واإلنتاج االستغالل عقود بأحد مغطاة غير مجاالت عدة أو مجاال
 .المدة لنفس

 ذلك من تستبعد. المحدد المجال داخل وجيوفيزيائية جيولوجية طرق باستخدام االستكشاف بهذا مللقيا حصري غير حقا منها للمستفيد الرخصة تمنح
 تنقيب عقد على للحصول امتيازا صاحبها تمنح وال للتنازل قابلة غير أي شخصية الرخصة هذه تعتبر. متر 300 على عمقها يزيد التي السبر عمليات
 .وإنتاج

 قررت إذا المجال، أو كل في واإلنتاج التنقيب عقد لمنح منافسة عرض في للمشاركة دعوته هو عليه يحصل أن كنيم الذي الوحيد المحتمل االمتياز
 . 2الطريقة بهذه اإلبرام الدولة

 :واإلنتاج التنقيب عقد

 أنشطة مجال في الممارسة في يالحصر الحق الدولة متعاقد يمنح واإلنتاج للتنقيب عقد أساسا على المحروقات استغالل أو البحث أنشطة إنجاز يتم
 .باالكتشاف المتعلق التطوير مخطط على الموافقة وبعد تجاريا يعتبر اكتشاف حالة في االستغالل أنشطة وكذا البحث

 هذه على الخروج يمكن أنه إال. الوزراء مجلس يتخذه بمرسوم للمنافسة المفتوحة المناطق تحدد. منافس عرض إثر المبدأ حيث من العقد، إبرام يتم
 بالمنطقة المتعلقة المسطرة تلك مثل إلى اللجوء في المصلحة يبين بالقطاع المكلف الوزير من مسبب تقرير على بناء الوزراء مجلس بإذن المسطرة
 .المرسوم من 12 والمادة الخام المحروقات مدونة من 18 للمادة طبقا المعنية

 كل بمناسبة االختصاصات متعددة فنية لجنة إنشاء يتم البتروليين، المستثمرين بين المنافسة مسطرة قتطبي على الوزير بمساعدة أنه، على المدونة تنص
 .للمنافسة عرض

 :يلي بما الفنية اللجنة هذه تقوم

 المتنافسين؛ مشاركة قواعد يحدد الذي االلتزامات دفتر إعداد في المساهمة -

 االلتزامات؛ دفتر في الواردة والمواصفات المرسوم ترتيبات احترام من دبالتأك المنافسة عرض عملية متابعة في المشاركة ـ

 .بالمنح المتعلقة بتوصياتها وموافاته العروض تقييم في للوزير االستشارة تقديم ـ

 في للتفاوض القابلة بالصيغ المتعلقة االقتراحات حول للوزير االستشارة اللجنة تقدم منافسة، عرض دون مباشرة تفاوض بعملية األمر تعلق إذا ـ
 .واإلنتاج التنقيب عقود

 

 

 

 

                                                 
 GTA.pdf-le-sur-coop%C3%A9ration-de-content/uploads/2019/01/Accord-http://itie.sn/wp: اإللكتروني الموقع1
 المحروقات مدونة من 13 المادة 2
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 .المحروقات مدونة من 18 للمادة تطبيقا الوزراء، مجلس يتخذه بمرسوم ملحق كل وكذا عليه المصادقة وتتم الوزير توقيع واإلنتاج التنقيب عقد يحمل

 :متتاليتين فترتين إلى العقد ينقسم

 للمادة تطبيقا المتعاقد، من مسبب بطلب شهرا، 12 أقصاه استثنائي تمديد حالة في إال سنوات 10 المبدأ حيث من تتجاوز أن يمكن ال بحث فترة •
 و واإلنتاج؛ التنقيب عقد في مدتها تحدد مراحل ثالث الفترة هذه تشمل. المدونة من 21

 المتعاقد من مسبب بطلب التمديد، إمكانية على العقد نص إذا إال( الجاف الغاز) سنة 30و( البترول) سنة 25 تتجاوز أن يمكن ال استغالل فترة •
 .1تجاري استغالل إمكانية تبينت متى األصلية، االستغالل فترة إثر سنوات لعشر

 واإلنتاج التنقيب عقود الئحة وكذا موذجينال للعقد الجزئي النشر يتم. بقانون عليه يصادق نموذجي عقد أساس على واإلنتاج التنقيب عقود إعداد يتم
  www.petrole.mr.: الموقع على البتروليين والمستثمرين موريتانيا بين قعةالمو

 المنح إجراءات 2.3.1.4

 .البترولية السندات حول التطبيقي مرسمها وفي 2010 يوليو في الخام المحروقات مدونة في محددة البترولية السنداتشروط منح 

 أخرى تنازل تحويل منح البترولي السند نوع

 لديه اعتباري أو طبيعي شخص كل استكشاف رخصة
  الكافية والمالية الفنية القدرات

 المنافسة لعروض المعني يُدعى للتنازل قابل غير للتحويل قابل غير
 مجال حول المباشرة والمفاوضات

 .الرخصة موضوع المنطقة

 إذا مباشرة وبمفاوضة منافسة بعرض • وإنتاج تنقيب عقد
 .االستثناء على الحصول تم

 .ومالية فنية قدرات •

 األشغال من أدنى برنامج •

 تكاليف) ومالية اقتصادية عوامل •
 توقيع، عرون البترول، ربح بترول،
 (.األرباح على ضرائب إنتاج، عربون

 أو كليا للتنازل قابل للتحويل قابل
 جزئيا

 تشترط واإلنتاج التنقيب عقود تطور
 .حاالت عدة في الوزير موافقة فيه

  )عرض طلب( عرض منافسة

 طلب كل بمناسبة التخصصات متعددة فنية لجنة تشكيل يتم المعنى، وبهذا. المنافسة إجراء طلب بعد المبدأ حيث من إنتاج استكشاف عقود إبرام يتم
.منافسة  
من قانون المحروقات الخام، المتعلقة  29و 81و 12و 8و 7المتعلق بطريقة تطبيق الفصول  2302011من المرسوم عدد  16 للفصلووفقاً 

 اختيار معايير الشروط كراس تحدد .العروض، يتم إعداد كراس شروط وتنفيذها لتحديد معايير اختيار عروض، في حالة طلب يةحقوق النفطالب
التي تشمل الفئات الثالث التالية: العروض  

:الفنية القدرات  

 المواصفات في والمالية الفنية بالقدرة المتعلقة المعايير تحديد سيتم البحري، أو البري موقعها سيما وال المعروض، القسم نوع على اعتماًدا •
 .إلخ... 

 .بحث مرحلة كل خالل له المخطط العمل برنامج من األدنى الحد •

:واالقتصادية الفنية الطلبات معايير  

 .النفط تكاليف السترداد مخصصةال قصوى، مئوية بنسبة عنها التعبير يتم التي اإلنتاجية، الحصة •

 .والمتعاقد الدولة بين( أويل بروفيل) المتبقي اإلنتاج تقاسم •

 (.BIC) والتجارية الصناعية األرباح ضريبة معدل •

 .يةالمساح اآلتواتمبالغ  •

 .البترولية العمليات ومتابعة والتطوير بالتكوين المتعلقة السنوية المساهمة مقدار •

 التوقيع منحة •

 تاجاإلن منحة •

 .الوطنية المؤسسات لمشاركة المئوية النسبة •

عقد النموذجي لالستكشاف الذات الصلة من  األحكامغير الخاضعة للعرض في  العناصراالخرى المنطبقة على  اإلعداداتالمبالغ أو  إدراج سيتم
 وجودة ومدى قسم كل وضعية االعتبار بعين مطلوبةال العتبات تأخذ قد المختارة، المعايير لبعضفي كراس الشروط. بالنسبة  والمحددة واإلنتاج
. والمحتملة بها المتعلقة البيانات  

 برنامج منها يتكون التي المختلفة للعناصر نقاط وتخصيص المختارة المعايير بين الترجيح يتضمن ربما المعايير، لتقييم نظاًما الشروط كراس ستوفر
 .العمل

مما يجعل من الممكن إنشاء قائمة مختصرة بالمرشحين المخولين  التنافسية،التأهيل في إجراء المناقصات  على مرحلة ما قبل الشروط كراسقد تنص 
 يتم اختيارهم على أساس قدراتهم الفنية والمالية. للعطاء،

                                                 
 المحروقات مدونة من 16 المادة

http://www.petrole.mr/
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 مفاوضات مباشرة

 كل بمناسبة االختصاصات متعددة فنية لجنة شاءإن يتم الصدد، هذا وفيعقود التنقيب واإلنتاج من حيث المبدأ بعد إجراء عرض منافسة.  براميتم إ
 المكلف الوزير من مسبب تقرير على بناء النص، هذا على الخروج إمكانية على 18 مادتها في تنص المحروقات مدونة أن إال. منافسة عرض

 .الوزراء مجلس من إذن بعد بالمحروقات،

محروقات باالعتماد على الديناميكية الجديدة التي بدأت مع االكتشافات األخيرة من الغاز، مضاعفة قيمة مصادر ال إلى الراميةإطار سياسة الوزارة  في
فاوضة المباشرة اعتمدت الوزارة استراتيجية للترقية ترمي إلى جذب الشركات الدولية ذات القدرات الفنية والمالية. وفي هذا الصدد، تم اعتماد خيار الم

المحروقات، كاستراتيجية لتمكين الوزارة من اختيار الشركات التي تستجيب للمعايير الفنية والمالية والتي تسمح من مدونة  18كما نصت عليه المادة 
جذب  بتنويع خارطة السجل مع تحسين الجوانب االقتصادية والفنية لعقود التنقيب واإلنتاج وبالفعل تمكن القطاع باالعتماد على هذا الخيار من

ExxonMobil, Shell, BP وTotal .مع تحسين الشروط الفنية والمالية لعقود التنقيب واإلنتاج 

 من الرابع الفصل في المنافسة، عرض مسطرة وفق وإنتاج، تنقيب عقد لمنح العروض معايير انتقاء متطلبات وكذا العملية اإلجراءات تحديد تم
. البترولية بالحقوق المتعلق الخام، المحروقات مدونة من 29و 18و 12و 8و 7 للمواد التطبيقية لإلجراءات المحدد وأ /2011ـ 230: رقم المرسوم
 13المرسوم في المادة  يبرز كما واإلنتاج، التنقيب عقود منح عملية جميع في الوزير تساعد التي الفنية اللجنة صالحيات كذلك المرسوم هذا يحدد

منافسة، بإنشاء لجنة فنية لمساعدته في المفاوضات المباشرة حول كل عقد تنقيب  اإلمكانية بالنسبة للوزير أن يتخذ قرارا، دون اللجوء إلى عرض
 2012مارس  12وب ط م بتاريخ  /644وسير العمل بمقرر من الوزير وفق القواعد السابقة، وكان المقرر  التشكيلةوإنتاج. في هذه الحالة يتم تحديد 

 في هذا المجال تم اتخاذه بعد سريان العمل بمدونة المحروقات.المنشئ للجنة الفنية للمفاوضات المباشرة، أول مقرر 

 الضرورية التوضيحات كافة وتطلب. إنجازها على الفنية وقدراته العالم عبر الحالية ومشاريعه المحتمل للمستثمر المالية التقاريراللجنة الفنية  تدرس
 اللجنة تناقش. المستثمر مع النقاشات متابعة عدم أو متابعة يخص فيما للوزير االستشارة وتقديم قدرته من التأكد من الفنية اللجنة لتمكين المستثمر من

 .به المعمول النظامي اإلطار في محددة عتبات حدود في للتفاوض القابلة واالقتصادية والمالية الفنية الصيغ الفنية

العامة للمحروقات على موقع اللجنة  المديرية نتاج التي تم نشرها من طرف إ استكشافوفقًا لمصفوفة المعايير الفنية والمالية المستخدمة لمنح عقد 
تطبق اللجنة الفنية المعايير التالية: العملية،من الناحية  ذلك،، ال توجد معايير تنظيمية سارية. ومع االستخراجيةالوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات   

 المعايير المالية:

 دى السنوات الثالث الماضية.على م رقم األعمالمتوسط  ➢
 اإلدراج في سوق األوراق المالية. ➢
 الميزانية العمومية للمجموعة. ➢
 الخزينة. ➢

 المعايير الفنية:

 هوية الشركة وتاريخها ➢
  اإلقليميالحضور  ➢
 عدد المشاريع ➢
 الخبرة المحددة ➢
 معدل اإلنتاج في اليوم  ➢
 الحضور المحلي ➢
  االستكشافاتعدد  ➢

يتم إجراء التقييم عالمًيا من قبل أعضاء لجنة التفاوض. كل حالة لها خصوصيتها. ذلك،. ومع هذه المعايير غير مرجحة  
الرابط  على للمحروقاتالعامة  المديرية تم نشر مذكرة كاملة حول إجراءات منح عقود االستكشاف واإلنتاج وفقًا ألسلوب التفاوض المباشر من قبل  

 التالي:
http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/dgh_procedure_d_octroi_du_cep_vf.pdf. 

 :التالي الجدول في المستثمر اقتراح قيمة لتحديد الجوهرية المعايير تلخيص والمعادن، والطاقة البترول وزارة من الواردة البيانات وفق يمكن،

 اآلجال

 أمريكي دوالر س التوقيع مقابل

 اإلنتاج عربون
25Kbpod : 50        أ د سKbopd : 100       أ د سKbopd :  أ د س          

  150Kbopd: أ د س 

  األشغال

 1 المرحلة
  سنة س: المدة
 2D et 3D  الحجم
 اآلبار عدد

 2المرحلة
  سنة س: المدة
 2D et 3D  الحجم
 اآلبار عدد

 3 المرحلة
  سنة س: المدة
 2D et 3D  الحجم
 اآلبار عدد

 زغا %بترولوس %س البترول تكلفة
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 اآلجال

 %س ,%س ,%س ,%س ,%س ,%س البترول أرباح

 %س الرسوم

 (استغالل)أ د س (استكشاف) أ سد التكوين

 (استغالل)أ ود س أ سد :3 المرحلة ,أ سد :2 المرحلة  ,أ سد :1 المرحلة المساحات إتاوات

 %س المحروقات شركة مشاركة

 السنة في أ د س  القدرات تعزيز

 (تسويق) أ د س( استغالل)أ د س (كشافاست) أ سد البيئية اللجنة

 الحجز حساب تغذية آلية الترك

 يلي تلخيص لهذه المسطرة: فيما 

 .األقسام/القسم لمنحها المحروقات عن المسؤولة الوزارة من الشركة طلب: 1المرحلة  •

 .3 المرحلة إلى ننتقل لتفاوض،با االستمرار بشأن قرار اتخاذ حالة في. للشركة والمالية الفنية القدرة تقييم: 2 المرحلة •

 المنافسة؛ عرض مسطرة على بالخروج الوزراء مجلس من صادر بمرسوم الترخيص: 3 المرحلة •

 المتفق الصيغ يحدد البيان هذا أن إلى اإلشارة تجدر المفاوضة، موضوع وإنتاج تنقيب عقد توقيع لطلب الوزير من بيان: 4 المرحلة •
 العقد؛ هذا في عليها

 المصادقة؛ أجل من الوزراء لمجلس تقديمه يتعين الذي واإلنتاج، التنقيب عقد على الموافقة المتضمن المرسوم مشروع :5 المرحلة •

 و الرسمية؛ الجريدة في المصادقة مرسوم نشر وتاريخ العقد مفعول سريان تاريخ6: المرحلة •

 .المفعول سريان لتاريخ واليةالم الدورة في إلعالمه البرلمان إلى لتقرير الحكومة إحالة: 7 المرحلة •

 التحويل إجراءات 3.3.1.4

 الوزير موافقة على حصول بشرط المحروقات، مدونة من 47 المادة عليه نصت كما ممكنا، البترولية العقود أو السندات عن التنازل أو التحويل يكون
 .بالمحروقات المكلف

 وااللتزامات الحقوق نقل يمكن ال" أنه على 22.1 فصله في ينص إنتاج استكشاف عقد نفإ)التنازل(،  البترولية المصالح بنقل يتعلق فيما أنهيشار إلى 
 من يُطلب وبالمثل،. " الوزير من مسبقة موافقة دون المتعاقد تشكل التي الكيانات من أي قبل من جزئيًا أو كليًا ثالث، طرف إلى العقد هذا عن الناشئة
 جديد توزيع طريق عن الخصوص وجه على يؤدي، أن يمكن مشروع ألي الوزير من المسبقة للموافقة بطلب ميتقد أن المتعاقد من كيان أي أو المتعاقد
 .المعني المتعاقد للطرف أو المتعاقد للطرف المباشر التحكم في تغيير إلى االجتماعية للسندات

ً  الوزير، لموافقة يخضع المشغل في تغيير أيكما أن   إنتاج استكشاف قدع من 6.2 الفصل لمقتضيات طبقا

 مصحوبا يكون أن يجب الطلب أن على تنص النموذجي واإلنتاج التنقيب عقد من 22 المادة ولكن الموافقة على الحصول شروط المدونة تحدد ال
 التنازل أن على كذلك المادة نفس تنص. التنازل وإجراءات شروط وكذا التنازل من للمستفيد والمالية الفنية القدرات إلثبات الضرورية بالمعلومات

 .الطلب تاريخ من اعتبارا أشهر 3 أجل في المسبب اعتراضه عن الوزير يعبر لم إذا عليه موافقا يعتبر

 الفنية المعايير لنفس وفقًا للتحويل المقترحة الشركة بفحص الفنية اللجنة تقوم للوزير، الموجه التنازل بمشروع مصحوبا التنازل طلب استالم عند
.األولية الشركة شروط نفس تستوفي المقترحة الشركة أن من للتأكد األولية الشركة على المطبقة والمالية  

 األولى الدرجة من عالمي بنك من مقدمة األول، للطلب مصرفية لضمانة تخضع التعاقدية وااللتزامات األعمال جميع أن إلى اإلشارة تجدر ذلك، ومع
 الموريتانية الحكومة عن نيابة

  2018في والتحويل المنح عمليات 4.3.1.4

 المنح عمليات

 :بها المرتبطة واإلنتاج التنقيب عقود وتوقيع التالية البترولية المقاطع منح 2018 سنة في تم

 المنح إجراء المنح تاريخ المستثمر القطاعات

C-10 SHELL 30/08/2018 
 تغشأ 29 بتاريخ 133 - 2018 رقم بمرسوم بها مصرح مباشرة مفاوضة
2018 

C-19 SHELL 30/08/2018 
 تغشأ 29 بتاريخ 134 - 134 رقم بمرسوم بها مصرح مباشرة مفاوضة
2018 

بالنسبة لكل واحد من المقاطع السابقة، حددت فيها  واإلنتاج التنقيب عقودالعامة للمحروقات مذكرة توضيحية حول إجراءات منح  المديرية  نشرت
امية والمعايير الفنية والمالية المعتمدة من أجل منح الرخص. تم نشر المذكرات على موقع وزارة البترول اختيار مقاربة االنتقاء واإلجراءات النظ

 والطاقة والمعادن:

 http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/dgh_procedure_d_octroi_des_ceps_c10_et_c19_itie_vf.pdf
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 التحويل عمليات

 .2018في  واإلنتاج التنقيب عقودال توجد تحويالت لـ للمحروقات،العامة  ةالمديري  نشرتها وفقًا للبيانات التي

 الرخص سجل 4.1.4

 المكلف الوزير من بمقرر ومحتواه إجراءاته تحديد يتم الذي 1البترولي السجل في البترولية السندات تسجيل يتم المحروقات مدونة من 7 للمادة طبقا
 .الرسمية الجريدة في وينشر ومكتوبا مسببا طلب، فضبر أو بمنح قرار كل يكون أن يجب. بالمحروقات

 تحتفظ بطاقات على وتستنسخ تحديد وهي الممنوحة البترولية للسندات العمومي السجل عن مسؤولة الوزارة في البترولي بالسجل المكلفة الهيئة تكون
 .بترولية سندات على الحصول فيها يمكن التي المساحات حدود بها،

 موقع في الجغرافية اإلحداثيات وعلى البيانات هذه على االطالع يمكن. 4و 3 الملحقين في البترولية المقاطع وخريطة البترولية صالرخ الئحة توجد
 .2والطاقة والنفط البترول وزارة

 فإن المباشر، المنح آلية لىع تقوم الوزارة سياسة أن باعتبار للمحروقات العامة المديرية  شرحت. الرخص طلب تاريخ المنشورة البيانات تشمل ال
 محضر موضوع تكون المباشرة المفاوضة عملية أن إال. صريح طلب وجود دون تنطلق أن يمكن العملية ألن مناسبا ذلك مع يكون ال الطلب تاريخ
 .النظامي المسار عبر الدولة مصادقة على المعروضة والفنية االقتصادية الصيغ يذكر الطلبين بين موقع

 دالعقو نشر 5.1.4

وإما في عقود تنقيب وإنتاج خاضعة  151ـ88تتعلق باألمر القانون  إنتاج تقاسم عقود في إما البتروليين والمستثمرين الدولة بين التعاقدية العالقة تتجسد
مدونة الجديدة وإصدار ال 2010. عقد تقاسم اإلنتاج هو الصيغة التعاقدية المعمول بها قبل إصالح اإلطار القانوني سنة 033ـ2010للقانون 

 ( لقد كان يخضع للمصادقة التشريعية ويُقدم للبرلمان من أجل المصادقة عليه.033ـ2010للمحروقات )القانون 

 .مستثمر كل مع عليها االتفاق يتم خاصة بنود ويتضمن العريضة الخطوط يبين نموذجي وإنتاج تنقيب عقد على 2010 منذ العقود تقوم

 ينبغي كان إذا ما تختار أن لألخيرة الحكومة تترك للمشغل، االقتصادية الشروط بعض لحساسية ونظرا البترول، ودعق عن باإلفصاح يتعلق فيما
 بواسطة KOSMOS Energy إنرجي كوزموس مع الموقع إنتاج استكشاف عقد نشر يتم المثال، سبيل على. ال أم المذكور العقد عن الكشف
 األخيرة

 العقد نشر عدم أو نشر خيار للمتعاقدين تترك الحكومة فإن للمستثمر بالنسبة االقتصادية الصيغ بعض لحساسية فنظرا منتظما، العقود نشر ليس
 .المذكور

 عقد كل بشأن تقريرا للبرلمان تقدم بأن ملزمة الحكومة وتكون الوزراء مجلس عن صادرة بمراسيم الموقعة واإلنتاج التنقيب عقود على المصادقة تتم
 اإلسالمية للجمهورية الرسمية الجريدة في واإلنتاج التنقيب بعقود المتعلقة المراسيم مختلف نشر يتم. عليه المصادقة تلي التي لدورةا خالل تنقيب

 .الموريتاني

:التالي الرابط على متاحة وهي عقًدا 26 نشر تم العملية، الناحية من ينبغي كان  
https://resourcecontracts.org/search?q=mauritania. 

 الوطنية اللجنة موقع علىكوزموس إنرجي  وشركة والبترول الغاز وإنتاج الستخراج طوطال شركة مع الموقعة العقود نشر يتم ذلك، إلى باإلضافة
االستخراجية الصناعات في الشفافية لمبادرة  

 النشر الرابط
 نهاية اريخت

 الصالحية
 الشركات الكتلة النفاذ تاريخ

http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/bloc-c7 psc_mai-2017_1.pdf 15/06/2017 14/06/2026 نعم C7 

Total 

http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/bloc-c18 psc_2012.pdf 15/06/2012 14/06/2022 نعم C18 

http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/bloc_c15 

psc_decembre_2018_1.pdf 
 C15 30/01/2019 29/01/2028 نعم

 http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/bloc-c31 

psc_decembre-2018_1.pdf  
 C31 30/01/2019 29/01/2028 نعم

 C9 30/01/2012 29/01/2022 ال  

http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/bloc_c8.pdf 15/06/2012 14/06/2022 نعم C8 

BP 
http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/bloc_c12.pdf 15/06/2012 14/06/2022 نعم C12 

http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/bloc_c13.pdf 15/06/2012 14/06/2022 نعم C13 

http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/bloc_c6-2.pdf 28/10/2016 27/10/2026 نعم C6 

 C14 ExxonMobil 30/12/2017 29/12/2026 ال  

                                                 
http://www.petrole.gov.mr/MinesIndustrie/Documents/Contrats/listedescontrats.htm : 1 مصدر  

 .mr/spip.php?article690#http://www.petrole.gov: اإللكتروني الموقع 2

https://resourcecontracts.org/search?q=mauritania
http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/bloc-c7%20psc_mai-2017_1.pdf
http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/bloc-c18%20psc_2012.pdf
http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/bloc_c15psc_decembre_2018_1.pdf
http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/bloc_c15psc_decembre_2018_1.pdf
http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/bloc-c31psc_decembre-2018_1.pdf
http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/bloc-c31psc_decembre-2018_1.pdf
http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/bloc_c8.pdf
http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/bloc_c12.pdf
http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/bloc_c13.pdf
http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/bloc_c6-2.pdf
http://www.petrole.gov.mr/MinesIndustrie/Documents/Contrats/listedescontrats.htm
http://www.petrole.gov.mr/spip.php?article690
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 نهاية اريخت النشر الرابط
 الصالحية

 الشركات الكتلة النفاذ تاريخ

 C17 30/12/2017 29/12/2026 ال 

 C22 30/12/2017 29/12/2026 ال  

 C10 30/08/2018 29/08/2027 ال  
Shell 

 C19 30/08/2018 29/08/2027 ال  

 C3 Tullow Oil 28/06/2013 27/06/2023 ال  

االستخراجيةاللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات  موقع على النفط عقود عن الكشف بشأن الحكومة سياسة حول مذكرة نشر تم  

 الدولة مشاركة 6.1.4

 واإلنتاج التنقيب عقود في الدولة مشاركة إطار 1.6.1.4

 الموريتانية ةكالشر طريق عن البترولية العقود في مباشرة غير أو مباشرة فوائد أخذ خالل من أساسا المحروقات قطاع في مشاركتها الدولة تمارس
 .المعدنية واألمالك اتقللمحرو

 شركة إنشاء المتضمن 2014 يناير 6 بتاريخ 001ـ2014 رقم بالمرسوم معدل هو كما 2009 مايو 3 بتاريخ 168ـ2009 رقم المرسوم وفق
 هذه في الخاص لحسابها المشاركة أخذ وكذا البترولية العقود في األخيرة هذه مشاركة وتسيير الدولة لتمثيل مخولة الشركة هذه فإن ت،المحروقا
 من المستخرجة الخام المحرقات من الدولة حصة لتسويق المرسوم بنفس أخرى أمور بين من مخولة، وهي البترولية، الرابطات وفي الشركات،
 .مجالها في الداخلة بالقطاعات أنشطتها تتعلق شركات في مشاركات أخذ أو فروع إنشاء كذلك الشركة بإمكان بترولية،ال المناجم

 اإلنتاج تقاسم عقود أن على( ،يطڨشن حالة، 2010 قبل الموقعة اإلنتاج تقاسم)عقود  القديمة البترولية العقود يحكم الذي 151.88 القانون األمر ينص
 تقاسم عقد توقيع عند المشاركة لهذه الجديد السقف على التفاوض يتم .للتسويق قابل اكتشاف كل في الدولة مشاركة خيار على تبوب أن يجب المذكورة
 .يطڨشن لحالة بالنسبة% 12 وهو اإلنتاج

 يحكم الذي، 2015و 2011 في معدل هو كما 2010 يوليو 20 بتاريخ 033ـ2010 رقم بالقانون عليها المصادق الخام المحروقات مدونة تنص
ب أن يجب العقود هذه أن على( واإلنتاج التنقيب)عقود  الجديدة البترولية العقود  وفي التنقيب فترة في% 10 نسبتها للدولة منتظمة مشاركة على تُبوِّ
 .واإلنتاج التنقيب عقد توقيع عند%، 10 عن يقل ال الذي الجديد، سقفه على التفاوض يتم. للتسويق قابل اكتشاف كل في للمشاركة خيار االستغالل فترة

 حقوق يحدد( مشرك استغالل)اتفاق  مشاركة عقد(، 21)المادة  واإلنتاج التنقيب لعقود طبقا المستثمرون والمتعاقدون المحروقات شركة توقع
 شخصية ذات قانونية هيئة المشترك غاللاالست عقد يخلق ال. البترولي العقد موضوع إطار في المشتركين بين والعالقات مشترك كل والتزامات
 .المشاركين بين اعتبارية

%( في عقود التنقيب واإلنتاج فترة التنقيب بمعنى أن الشركة ال تدفع أي حصة من التكاليف البترولية 10تتحمل شركة المحروقات المشاركة بنسبة ) ال
 ألن المتعاقدين المستثمرين يتحملون وحدهم مخاطر التنقيب. 

 خالل المستثمر إبالغ عليها يجب فإنه للتسويق، قابال المستثمرون يعتبره اكتشاف في المشاركة خيار ممارسة االستغالل فترة في الدولة أرادت إذا
 :إذن الشركة على فإن وإال. المذكور االكتشاف استغالل رخصة لمنح الموالية الستة األشهر

 بمجال صلة ذات هي التي أو فقط المتعلقة ولكن الخيار رفع تاريخ قبل الحاصلة، والتطوير موالتقيي التنقيب تكاليف من حصتها تعود أن( 1)
 النقدي التعويض خيار على المحروقات شركة تتوفر. واإلنتاج التنقيب عقد أو اإلنتاج تقاسم عقد في مسبقا عليها متفاوض بنسبة مزيدة االكتشاف،

 .الغرض الهذ المحروقات من حصة تخصيص عبر العيني أو

( الدفع، حسب نفس الشروط، مع الشركاء اآلخرين، لحصتها في طلبات المساهمة الصادرة عن المستثمر انطالقا من تاريخ ممارسة الخيار 2)  
 والتي تتعلق بتكاليف التطوير واالستغالل والترك.

 .روقات المتأتية من االكتشاف الجديد( االستفادة، ضمن نفس الشروط، مع الشركاء اآلخرين، من حصتها من إنتاج المح3)  

 واألمالك المعدنية ـ شركة للدولة    للمحروقات الموريتانية الشركة 2.6.1.4

المؤسسات العمومية العاملة في قطاع المحروقات، تم اعتبار شركة المحروقات وحدها كشركة دولة عاملة في األنشطة البترولية لحساب  الئحة بين من
 )أ(. 6.2ي الشرط رقم: الدولة بالمعنى المقصود ف

 المحروقات لشركة القانوني اإلطار

 09ـ90% ويحكمها األمر القانوني رقم 100هي شركة وطنية تمتلك الدولة رأس مالها بنسبة  المعدنية واألمالك للمحروقات الموريتانية الشركة
 الذي يحكم عالقاتها مع الدولة.المتضمن نظام المؤسسات والشركات ذات رأس المال العمومي و 1990ابريل  9بتاريخ 

 09ـ90 رقم القانون األمر. الدولة وصاية وكذا العمومية والشركات العمومية المؤسسات أنواع مختلف وينظم 1990 سنة الصادر القانون األمر يحدد
 المختلفة الممارسة هيئات تطبيقه حقل يشمل. الموريتاني العمومي شبه للقطاع القانونية المنظومة في المركزي النص هو 1990 ابريل 4 بتاريخ

 المؤسسات اإلداري؛ الطابع ذات العمومية المؤسسات: التالية الهيئات بين القانون األمر يميز. والعقوبات الرقابة وكذا الوصاية سلطة مع والعالقات
 19 بتاريخ الصادر 118ـ90 رقم بالمرسوم لمكمَّ  األمر العمومية، األموال رؤوس ذات والشركات والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية
 الصناعي الطابع ذات العمومية والمؤسسات اإلداري الطابع ذات العمومية المؤسسات عمل وسير ونظام تشكيلة يحدد الذي 1990 أغسطس
 .والتجاري
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 وشركات% 100 بنسبة الدولة تمتلكها دماعن الوطنية، الشركات تسمى العمومية، األموال الرؤوس ذات للشركات نظام على القانوني األمر ينص
 تجاريا أو صناعيا نشاطا تمارس األسماء مخفية شركات هي العمومية األموال الرؤوس ذات الشركات .جزئيا الدولة تمتلكها عندما مختلط اقتصاد
 لمستثمرين مملوك اآلخر الجزء باعتبار لالما رأس من جزء وإما( وطنية)شركات  المال رأس مجموع إما مؤسساتها إحدىأو /و الدولة فيه تمتلك

 (.مختلط اقتصاد)شركات  خصوصيين

 المعدنية واألمالك للمحروقات الموريتانية الشركةوصالحيات  مأمورية

 الدولة كتمتل التي المعدنية واألمالك للمحروقات الموريتانية الشركةالدولة مشاركتها في عقود التنقيب واإلنتاج من خالل شركة الدولة،  تمارس
 %.100 بنسبة مالها رأس الموريتانية

عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تم إنشاؤها لتسيير مشاركة الدولة الموريتانية في حقول االستغالل، التي  مؤسساتمن  المحروقات شركة انتقلت
من المشاريع  عشر ا متعاقدا في خمسةطرف 2019وضع شركة وطنية أصبحت سنة  إلى، يطڨشنيوجد منها واحد فقط في ذلك الوقت هو حقل 

 النقل وتدعم الوطني السوق من% 80 قرابة تمون التي البترولية المنتجات من العمومية للودائع ومسيرا معدنية مشاريع عشرة في ومساهماالمشتركة 
 .1التونسي أم الدولي نواكشوط مطار منصة مستوى على الجوي

 :في المحروقات شركة مهمة تتمثل

 وتسويق وتحويل ومعالجة ونقل وتخزين واإلنتاج والتطوير والتقييم التنقيب ذلك في بما والغازية البترولية األنشطة كافة ةممارس •
 الخام؛ المحروقات

 المعدنية؛ والتراكمات االكتشافات واستغالل وتسيير وتطوير وترقية تثمين •

 وقود ذلك في بما البترولية المواد لجميع واإليداع التخزين تجهيزاتو والمنشآت التحتية والبنى المستودعات وتسيير واستغالل بناء •
 الطائرات؛

الدولة وتسيير مشاركتها في العقود البترولية وشركات االستغالل المعدني وكذا أخذ المشاركة لحسابها الخاص في هذه الشركات، في  تمثيل •
 البترولية؛ المشاركاتالخامات المعدنية أو في 

 وأعمال والهندسة، والدراسات اللوجستيك مثل والمعدنية البترولية الخدمات جميع وتقديم األخرى والجهات الدولة لصالح يةالفن المساعدة •
 و إلخ؛ المشاريع، متابعة وتسيير الحفر

 تقديم االستشارة للدولة في البداية والنهاية في قطاعات المحروقات وفي قطاع المعادن.  •

 الموريتانية للشركة المنشئ 2014 يناير 6 بتاريخ 001ـ2014 رقم بالمرسوم معدل هو كما 2009 مايو 3 بتاريخ 168ـ2009 رقم المرسوم وفقد
في العقود البترولية وكذا أخذ المشاركة لحسابها الخاص في هذه  مشاركاتها وتسيير الدولة لتمثيل مخَولة األخيرة هذه فإن المعدنية واألمالك للمحروقات

شتراكات البترولية. وهي مخولة من بين أمور أخرى بنفس المرسوم لتسويق حصة الدولة من المحروقات الخام المستخرجة من الشركات وفي اال
 المناجم البترولية. بإمكان الشركة أيضا إنشاء فروع أو أخذ مشاركات في شركات ترتبط أنشطتها بقطاعات عملها.

 وشركة الدولة بين العالقة تحكم اتفاقية اليوم لحد يوجد ال أنه يلي، فيما والمذكور للشركة المنشئ رسومالم في ذُكر ما باستثناء أنه، إلى اإلشارة تجدر
 .المحروقات إنتاج في وحصصها الدولة مشاركات تسيير أجل من الشركة لهذه المخولة الصالحيات وتفصل المحروقات

 :المزدوج دورها خالل من الخصوص وجه على موريتانيا في المحروقات لقطاع المؤسسية المنظومة في هاما دورا المحروقات شركة تلعب

 سوق بشروط شحنة كل سعر حول تفاوض وبالتالي واإلنتاج التنقيب عقود بموجب المحروقات من الدولة حصص تسويق مهمة تتولى فهي •
 و ؛المحروقات لعائدات الوطني الصندوق في مباشرة التسويق مقابل دفع ويتم البترول

 شركات مع الشراكة اتفاقيات وتوقيع البترولية المقاطع واقتناء الدعاية حمالت عبر الوطنية البترولية اإلمكانات تثمين دور أيضا الديه •
 .المشاركات وأخذ القطاع

 الحكامة

 الموريتانية للشركة جديدال األساسي النظام على المصادقة المتضمن 02/09/2014 بتاريخ 132ـ2014 رقم والمرسوم القانوني األمر هذا بموجب
 بمرسوم يعينون أعضاء 7 من المكون اإلدارة مجلس ورقابة ودفع توجيه تحت يعمل عام مدير ويديرها تجاري شكل ذات األخيرة هذه فإن للمحروقات

 .الوزراء مجلس في صادر

 بالنسبة العامة الجمعية سلطات المالية وزير إدارة تحت اإلدارة مجلس يمارس الواقع، في. عامة جمعيات عقد ضرورة على النصوص تبوب ال
 .الوطنية للشركات

 توجيه سلطة على يتوفر المجلس أن على القانوني األمر وينص اإلدارة مجالس عمل به المرتبطة والمراسيم 1990 الصادر القانوني األمر ينظم
 وكذا اإلدارة مجالس عمل وسير تنظيم الوزراء مجلس يحدد الية،والم الفنية الوصاية جهات سلطة تحت العمومية شبه للمنظمة األنشطة ورقابة

 .أعضائها تعويضات

 :ب المتعلقة السلطات على الشركة إدارة مجلس يتوفر

 للنشاط؛ السنوي والتقرير المالية السنة حسابات على المصادقة •

 الشركة؛ خطط •

 الميزانيات؛ على المصادقة •

 نات؛والضما والكفاالت لقروض لعمليات الترخيص •

 الثابتة؛ األصول بيع في الترخيص •

 العام؛ والمدير العمال أجور تحديد قواعد تحديد •

                                                 
 http://w3.smhpm.mr/fr2/index.php/component/content/article?id=65المصدر: 1

http://w3.smhpm.mr/fr2/index.php/component/content/article?id=65
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 الدولة؛ مع التعاقدية البرامج على المصادقة •

 المالية؛ المشاركة أخذ في الترخيص •

 و اإلجراءات؛ ودليل العمال؛ ونظام اإلدارية الهيكلية على المصادقة •

 .صفقاتال للجنة الداخلي النظام على المصادقة •

 . المالية السنة نتيجة وتوزيع الميزانيات على المصادقة المالية، الوصاية يتولى الذي للوزير 09ـ90 القانوني لألمر التطبيقية المراسيم تمنح

 التدقيق وعمليات المحاسبة

 .الخاصة المحاسبة قواعد العمومي المال رأس ذات الشركات تطبق

 الذي الرئيس المحاسب. مالي مدير أو رئيس محاسب بذلك ويقوم التجارية المحاسبة لمبادئ طبقا العمومي المال رأس ذات الشركات محاسبة تجري
 وأن اليومية الدفاتر ومسك المحاسبة إجراءات عن العمومية، للمحاسبة العام النظام المتضمن القانوني لألمر طبقا المسؤول، هو اإلدارة مجلس يعينه
 .للشركة والمحاسبية المالية الوثائق كافة المطلوبة، اآلجال في يقدم،

 والمالية، االقتصاد وزير الغرض لهذا يعينهما حسابات مفوضي لرقابة المعدنية واألمالك للمحروقات الموريتانية للشركة السنوية المالية اللوائح تخضع
 على التدقيق تقارير نشر يتم. للتجديد قابلة سنوات ثالث من موريةلمأ الموريتانيين، المحاسبة خبراء سلك قائمة على الموجودان المفوضان، هذان يعين
 .  1الشركة موقع

 الدولة مشاركة مستوى 3.6.1.4

 الحصص هذه وضعية وتظهر. واإلنتاج التنقيب عقود في حصصا الدولة تمتلك%، 100 بنسبة المحروقات شركة مال لرأس امتالكها إلى باإلضافة
 :يلي كما 2018 ديسمبر 31 في

 2018 ديسمبر 31 بتاريخ البترولية العقود في الدولة تمتلكها التي الحصص وضعية: 10 الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2018 سنة خالل الدولة تمتلكها التي للفوائد المئوية النسب في تغيير أي 2017 ديسمبر في الوضعية مع المقارنة تظهر لم

 . التمهيدي القطاع في الشركات العاملة مال برأس مباشرة غير أو ةمباشر بمشاركات المحروقات شركة وال الدولة تصرح لم المشاركات، هذه خارج

 المعدنية واألمالك للمحروقات الموريتانية والشركة الدولة بين المالية العالقات 4.6.1.4

 المحروقات وشركة الدولة بين المالية العالقات تحكم التي الممارسة

 بين العالقة تحكم اتفاقية اليوم لحد توجد ال أعاله، لها والمشاروم المنشئ لشركة المحروقات اإلشارات الواردة في المرس باستثناء أنه إلى اإلشارة تجدر
 مشروع يكون أن نتفهم المحروقات، إنتاج في وحصصها الدولة مشاركات تسيير في الشركة هذه اختصاصات وتفصل المحروقات وشركة الدولة
 .اإلعداد قيد األخيرة هذه صالحيات ويحدد روقاتالمح وشركة الدولة بين العالقة يحكم تعاقدي برنامج

 تأتي. مقابل دفع عليها يترتب ال الفنية، المساعدة أو المشاركات تسيير إطار في الدولة لحساب المحروقات شركة تقدمها التي الخدمات تكون أن نتفهم

                                                 
 PDF-CAC-http://w3.smhpm.mr/fr2/RAPPORT.2017 اإللكترونيالموقع  1

   القطاع المستثمر الشركة حصص المالحظة

 اإلنتاج B المنطقة Pétronas %12 مدفوعة

لة  Shell C-10 %10 ُمتحم 

 التنقيب

لة  Shell C-19 %10 ُمتحم 

لة  BP C-8 %10 ُمتحم 

لة  ExxonMobil C-17 %10 ُمتحم 

لة  Total E&P C-7 %10 ُمتحم 

لة  BP C-12 %10 ُمتحم 

لة  BP C-13 %10 ُمتحم 

لة  ExxonMobil C-14 %10 ُمتحم 

لة  Total E&P C-9 %10 ُمتحم 

لة  SIPEX Ta-1 %13 ُمتحم 

لة  Total E&P Ta-29 %10 ُمتحم 

لة  Tullow Oil C-3 %10 ُمتحم 

لة  Total E&P C-18 %10 ُمتحم 

لة  ExxonMobil C-22 %10 ُمتحم 

لة  BP C-6 %10 ُمتحم 

http://w3.smhpm.mr/fr2/RAPPORT-CAC-2017.PDF
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 المرتبطة التحتية البنى بإتاحة المرتبطة الخدمات وتقديم البترولية الحقول في الخاصة حصصها بيع عائدات من أساسا المحروقات شركة مداخيل
 .بالقطاع

 األسهم المدفوعة للدولة  أرباح

دفعته الدولة بالكامل باعتبارها المساهم  جديدةأوقية  000 200 132 رؤوس األموال الخاصة للشركة أساسا من رأس المال االجتماعي بمبلغ  تتشكل
 .2017زيع لألرباح لصالح الدولة، ويعود ذلك إلى كون القوائم لشركة المحروقات قد سجلت خسارات في سنة الوحيد. لن تقوم الشركة بأية تو

 الدولة إلى المحول التسويق عائدات

صندوق لعائدات المحروقات ويقابل هذا المبلغ حصة ل جديدةأوقية مليون  132,32شركة المحروقات، في إطار مأموريتها التسويقية، مبلغ  حولت
 التسويقية مأموريتها إطار في المحروقات شركة حصلتها التي العينية للتسديدات تفصيل 5.4. يوجد في القسم 2018برسم سنة  يطڨشنالدولة في حقل 

 .الدولة لحساب

الكتتاب وسيط تسويق  إثر إجراء عرض مناقصة على السوق الدولي ،بما في ذلك الدولة يطڨشنالتي اختارها شركاء حقل  Vitolالتسويق شركة  تتولى
لتسويق الخام طيلة الفترتين  Vitolعلى السوق الدولي. تم اختيار الوسيط  يطڨشنيتوفر على القدرات الفنية والمالية من أجل مضاعفة مبيعات خام حقل 

 .2018و 2017

حن، تطور القيم المتعلقة بالخامات األخرى المشابهة عقد التسويق، يلتزم الوسيط بأن يقدم شهريا إلى الشركة تحليال كامال للسوق )تكلفة الش بموجب
% على األقل من األعضاء. تنطلق عملية 70، الزبائن المحتملين، اتجاه السوق ...(. يتم اتخاذ القرار النهائي للبيع داخل الشركة إذا وافق يطڨشنل

للبيع تفرضه سعة  اضطراري( ومن أجل تفادي اتخاذ قرار ريالبح النقلالتسويق عادة، شهرين قبل استخراج الشحنة ألسباب لوجستية )الشحن، 
 (.distressed cargoالتخزين المحدودة وتقلبات السوق )

 .التسويقية مأموريتها بموجب الخاص لحسابها مقابل أي تقتطع ال المحروقات شركة كون نتفهم

 .االستخراجيةنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات اللج موقع على"شنقيط"  حقل إنتاج لبيع عروض طلب عملية حول مذكرة نشر تم

 الدولة استلمتها التي التمويالت

 .2018 سنة خالل المفعول سارية ضمانة أو إعانة أوكل اتفاق قرض  بتأجيل طلباالخزينة العمومية وشركة المحروقات  تلقت

 المحروقات شركة مقر قرض

ركة المحروقات بالجزء غير المسدد حتى اآلن من ثمن التنازل عن المبنى الذي يحتضن مقر الشركة، يتعلق القرض الوحيد الذي قدمته الدولة لش يتعلق
 000 000 100  لتتخذه الشركة مقرا، مقابل مبلغ  2011األمر فعال بعقد تنازل الحكومة الموريتانية عن مبنى لصالح شركة المحروقات موقع سنة 

 ومية على النحو التالي:، يسدد للخزينة العم جديدةأوقية 

 ؛ جديدةأوقية  000 000 50أول يبلغ  قسط •

، يسدد خالل عشر سنوات اعتبارا من تاريخ سريان مفعول عقد التنازل، يتعلق القسط بفوائد جديدةأوقية  000 000 50ثان يبلغ  قسط •
 .Libor  +1سنوية بنسبة متوسطة سنوية 

 :يلي كما المحروقات شركة قدمتها التي البيانات قوف 2018 ديسمبر 31 في القرض هذا وضعية تبدو

 2018 ديسمبر 31 في المحروقات شركة مقر قرض وضعية: 11 الجدول

  
 المبلغ
 (جديدة) باألوقية

 باألوقية المدفوع المبلغ
 (جديدة)

 (جديدة)باألوقية  المبلغ
  فوائد
باألوقية  2018
 (جديدة)

-2011 الفترة فوائد
 (جديدة) باألوقية 2018

 - - 000 000 25 000 000 25 000 000 50 القصير المدى حصة

 250 118 6 500 416 1 000 000 50   000 000 50 الطويل المدى حصة

 الطويل،بالنسبة لحصة المدى  جديدةأوقية  000 000 50، 31/12/2018القوائم المالية لشركة المحروقات يصل المبلغ غير المسدد في  وفق
لم  جديدةأوقية  250 118 6بالنسبة لحصة المدى القصير. ونستنتج من ذلك أن الفوائد المترتبة والمستحقة بمبلغ  جديدةأوقية  941,49 050 31و

 .31/12/2018تكن قد دفعت للخزينة في تاريخ 

 . 2018برسم سنة  ضمان منحتمويل آخر أو  أيالدولة  منهذا القرض، لم تتلق شركة المحروقات  خارج

 والرسم ائبالضر تسديد

 الدنيا الجزافية الضريبة عن مبالغ 2018 سنة دفعت وقد بها المعمول القوانين في عليها المنصوص والرسوم الضرائب لدفع المحروقات شركة تخضع
 .جديدة أوقية 150 525 مبلغ وصلت

 الضريبية شبه النفقات

 مسطرة حسب وخارجية اجتماعية نفقات الدولة شركات بواسطتها تجري تيال العقود الشفافية، مبادرة معيار وفق الضريبية، شبه النفقات تشمل
 .الوطنية الميزانية

 شركة تصرح ولم الجبائية، شبه النفقات بشأن الشفافية مبادرة لمعيار المطلوبة البيانات لجمع خاصة استمارات بتعبئة طلبا المحروقات شركة تلقت
 .2018 سنة برسم جبائية شبه نفقة بأية المحروقات
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 أخرى جهة من االستخراجية والشركات جهة من المحروقات وشركة الدولة بين المالية العالقة 5.6.1.4

 Sterling Energy Plcتمويل مع  عقد

 .التجاري لالستغالل قابل اكتشاف كل في البترولية العمليات ونتائج مخاطر في المشاركة خيار للدولة موريتانيا في اإلنتاج تقاسم عقد يتيح

 عبر% 12 حدود في الخيار هذا تمارس أن 2004 سنة الدولة قررت يطڨشن حقل وإنتاج تطوير مخطط على المصادقة وبعد اإلطار اهذ وفي
 .المعدنية واألمالك للمحروقات الموريتانية الشركة إلى بعد فيما تحولت التي ،يطڨشن مشروع مجموعة

في أول  يطڨشنمن أجل تمويل مشاركة مجموعة مشروع  ،Sterling Energy Plcمع شركة  2004نوفمبر  18توقيع عقد تمويل بتاريخ  تم
 . يطڨشناكتشاف في 

 (.CAPEX) يطڨشنفي تمويل حصة المجموع في تكاليف تطوير  Sterlingالتزام  يتمثل

 في يطڨشن مشروع مجموعة حصة من مئوية نسبة الفعلي، للحقل المتراكم اإلنتاج لمستوى بالنسبة ،Sterlingعن تحمل تلك التكاليف، تتحمل  وفضال
 (.Abex) الحقل ترك تكاليف في المجموعة حصة من مئوية نسبة وكذا( Opex) االستغالل تكاليف

مقابل هذه االلتزامات نسب مئوية محددة في العقد من حصة ربح النفط وتكاليف النفط العائدة للمجموعة. برسم مشاركتها في حقل  Sterling تتلقى
 .يطڨشن

دوالر أمريكي العائد لشركة  567 748 2دوال أمريكي من أصل مبلغ  007 904مبلغ  2018سنة  Sterling Energyشركة  متاستل
 . يطڨشنالمحروقات باعتباره حصة من ربح النفط وتكاليف النفط في حقل 

تحت اسم الشركة الموريتانية للمحروقات، مهام مجموعة  2005نوفمبر  7إنشائها بتاريخ  عند المعدنيةالموريتانية للمحروقات واألمالك  الشركة تولت
 Sterling. معفي هذا العقد  يطڨشنمشروع 

 Sterling Energy Plc، تم بالتراضي فسخ اتفاق التمويل الذي يربط يطڨشن، وإثر القرار الذي اتخذته بتروناس بترك حقل 2018يناير  وفي
 لمبلغ يماثل الحصة العائدة لها من تكاليف ترك الحقل. Sterlingبشركة المحروقات بعد مفاوضات مقابل تسديد 

اللجنة الوطنية لمبادرة  موقع على Plcسترلنغ إنرجي  وشركةالمعدنية  واألمالكللمحروقات  الموريتانيةبعقد التمويل بين الشركة  تتعلق مذكرة نشر تم
 االستخراجيةالشفافية في الصناعات 

 المحروقات مجال في النقل 7.1.4

 المرتبطة للجباية الحسبان في األخذ ضمنيا ويتم الشركات تلك أنشطة إطار في إذن النشاط هذا يُفرض. القطاع في النقل البتروليون المستثمرون يتولى
 .المستثمرين لدى الدولة تحصلها التي العائدات ضمن به

 .موريتانيا في حروقاتالم قطاع على 2019 لعام الشفافية مبادرة لمعيار 4.4 المطلب ينطبق، ال وعليه،

 المقايضة واتفاقيات التحتية البنى إتاحة 8.1.4

 للحقوق كلي أو جزئي تبادل في خدمات أو سلع األخيرة هذه بموجبها تقدم االستخراجية والشركات الدولة بين اتفاقيات إبرام الحاالت بعض في يتم
 .مقايضة اتفاق أو تحتية بنى إلتاحة كاتفاق االتفاقات من النوع هذا يعتبر أولية لمواد المادي التسليم أجل من أو المعدنية أو البترولية

وإلجراءات المتفق عليها مع اللجنة الوطنية للمبادرة، ُطلب من الشركات المعتمدة في مجال  2019 لعام الشفافية مبادرة لمعيار 4.3 للمطلب طبقا
دون تطبيق عتبة للمادية وباستخدام  2018ديسمبر  31فاقيات المقايضة سارية المفعول في المقارنة أن تؤجل كافة اتفاقيات إتاحة البنى التحتية و/أو ات

 ة المتبادلة.نموذج اإلبالغ للمبادرة. يشتمل النموذج على معلومات حول صيغ االتفاق وطبيعة السلع والخدمات المقدمة وكذا قيمة أشغال البنية التحتي

 اتفاقيات حول ببيانات المحروقات، شركة ذلك في بما اختيارها، تم التي الشركات من واحدة أية تصريح لم للمبادرة، السابقة التقارير غرار وعلى
 .2019 لعام المبادرة لمعيار 4.3 المطلب في المقصود بالمعنى لمقايضة أو تحتية لبنية محتملة

 االجتماعية والنفقات المحلي المحتوى 9.1.4

 :أدناهوريتاني على مجموعة متنوعة من اآلليات االقتصادية والمالية الموضحة يعتمد المحتوى المحلي في قطاع النفط الم

i. اآلليات االقتصادية واالجتماعية 

 األفضلية للشركات الموريتانية •

على جميع يجب على المقاول في سياق العمليات البترولية إعطاء األفضلية للشركات الموريتانية منه على أنه " 34ينص قانون المحروقات في المادة 
 ". عقود البناء أو التوريد أو تقديم الخدمات بشروط معادلة من حيث الجودة والكمية واألسعار والتسليم وشروط الدفع

 األفضلية للعمال الموريتانيين •

يعمل في الموظفين  أن متساوية،بمؤهالت  البترولية،في إطار العمليات  المقاول،يجب على منه على أنه " 34ينص قانون المحروقات في المادة 
االستكشاف. الموريتانيين ذوي األولوية وأن يضمن التدريب المهني للمديرين التنفيذيين والفنيين الموريتانيين وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد 

 ".ءإنتاج

ii. الجبائيةليات اآل 

 المساهمات في صندوق التدريب )مساهمة إدارية( •
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ومراقبة  الوزارة،وتدريب موظفي  للتكوينيتحمل المقاولون مسؤولية المساهمة السنوية الموجهة  الخام،النفط  من قانون 82و 81و 80تطبيقا للمواد 
 (.CEP)العمليات البترولية وتعزيز القطاع النفطي. يتم تحديد مبلغ المساهمة والقواعد المتعلقة باستردادها من خالل عقد االستكشاف واإلنتاج 

 بلة للخصم إلنشاء ضريبة دخل وهي تكلفة نفطية غير قابلة لالسترداد.تشكل المساهمة رسوًما قا

 لعائدات الوطني الصندوق. تم استرداد هذه المساهمة من حساب أوقية جديدة071 916 142ب 2018يبلغ مبلغ المساهمة في صندوق التدريب لعام 
 .المحروقات

 مساهمات لبناء القدرات •

على دفع  الوطنية،بخالف الشركة  المقاول،يوافق  قدراتها،"لمساعدة الشركة الوطنية في بناء ئة على ما يلي: من قانون حماية البي 21تنص المادة 
يتم دفع مبلغ سنوي )محدد في قانون  البحث،الشركة الوطنية عن كل سنة تقويمية خالل فترة البحث بأكملها وحتى اإلنتاج التجاري األول من منطقة 

 ."قبل الشركة الوطنية في حالة االستغالل القادم من منطقة البحث القانونية( من اإلجراآت

مليون دوالر أمريكي لبناء  2.900جديدة أي ما يعادل  أوقية مليار 0.103، جمعت الشركة الموريتانية للمحروقات واألمالك المعدنية 2018في عام 
 القدرات

 اإلنفاق االجتماعي •

( أو في تطبيق RSEماعية أو أعمال البنية التحتية طواعية كجزء من سياسة المسؤولية االجتماعية للشركات )تساهم الشركات في تمويل البرامج االجت
 ; االتفاقات المبرمة مع السلطات المحلية أو السكان

 5.7 القسم في المقارنة مجال في المعتمدة البترولية الشركات أدتها التي االجتماعية النفقات تفصيل يوجد

 البيئية االلتزامات 10.1.4

 المنصوص عليها في قانون البيئة االلتزامات 1.10.1.4

 األنشطة كافة تكون(، 105-2007 و 094-2004 )المرسومين البيئية االنعكاسات بدراسات المتعلقة التطبيقية ولمراسيمها البيئة لمدونة طبقا
 تشمل التي: )األنشطة أن على 105ـ2007 المرسوم نم 1 الملحق في 9 الباب تحت 4 المادة تنص. البيئية لالنعكاسات دراسة موضوع البترولية
 (.البيئية لالنعكاسات دراسة موضوع تكون" حفرأو /و زلزالية طرق باستخدام الطبيعي والغاز البترول عن"التنقيب 

 .للمشروع البيئية واإلجازة التسيير على المستدامة والتنمية البيئة وزارة تشرف

 البترولية العمليات أثناء المتعاقد على: "يجب أنه على البترولية العمليات إدارة في المتعاقد التزامات حول اإلنتاجو التنقيب عقد من 4-6 المادة تنص
 المعمول القوانين وفق مسبق ترخيص فيها يشترط بترولية عملية لكل بالنسبة خاص، بوجه عليه ويجب البيئة، لحماية الضرورية اإلجراءات كافة اتخاذ
 اإلجراءات يطبق أن العمليات، من الصنف هذا في المطلوبة البيئية االنعكاسات كشوف أو دراسات الحالة، حسب للوزير، يقدم أن لبيئة،ا مجال ف بها

 مجال في المطبقة القوانين في الواردة الرقابة لعمليات ويمتثل التصريحات ويقدم البيئي التسيير مخطط في ف الواردة التعليمات ويحترم  الضرورية
 ".البيئية

 لرقابة ستخضع البترولية: "العمليات أن على والسرية األنشطة وتقارير البترولية العمليات مراقبة حول واإلنتاج التنقيب عقد من 1-8 المادة تنص
 بمراقبة الخصوص وجه ىعل يقوموا أن للشروط، طبقا المكلفين الوزارة ممثلي على وسيكون المحروقات مدونة من الثامن الباب ألحكام طبقا الوزارة
 ...". واللوازم والتجهيزات المنشآت وتفتيش البترولية العمليات

 المرتبطة المهام لمختلف اليومية المتابعة على الزلزالية، والسفن المنصات متن على ممثليها خالل من والطاقة، والمعادن البترول وزارة تسهر
 .الجوي أو البحري التلوث أشكال مختلف عبر بيئيال الجانب خاصة ومنها التنقيبأو /و باالستغالل

 :في المتابعة هذه تتجسد

 و التنقيب؛ عمليات متابعة على( الصيد البيئة،)البترول،  المعنية للقطاعات ممثلون يسهر: الموقع على فعلي حضور •

 .المستثمر يقدمها التي البيانات على ترتكز وسنوية وشهرية وأسبوعية يومية تقارير •

 :البحر عرض في البترولية للعمليات البيئية المتابعة أنماط اآلتية لنقاطا تلخص

 (:بالحفر أو)الزلزالي  البترولي التنقيب أنشطة •
 الحفر وركام الطين -
 والسائلة الصلبة النفايات معالجة -
 الجو في االنبعاثات ـ
 المستخدمة الكيميائية المواد ـ
 المفرغة المواد ورواسب ماء ـ
 البحرية الثدييات مالحظة ـ

 (يطڨشنأنشطة اإلنتاج البترولي )حقول  •
 والمفرغة المنتجة المياه ـ
 الجو في االنبعاثات ـ
 المستخدمة الكيميائية المواد ـ
 .البترولية األنشطة على المترتبة الصلبة النفايات ـ
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 المنصوص عليها في قانون البيئة االلتزامات 2.10.1.4

لجنة بيئية على مستوى قطاع النفط الموريتاني مسؤولة عن تحديد االستراتيجيات  2014ي وقع تنقيحه في الذ 2012أنشأ المرسوم المؤرخ في ماي 
من بين أهدافها ضمان التحسن المستمر في اإلدارة البيئية لألنشطة البترولية في البحر. والتيوالبرامج وخطط العمل   

عقد تقاسم اإلنتاج للمناطق من الحوض الساحلي والتي تشمل حقل نفط شنقيط في مرحلة  من 6.4.2يندرج اعتماد هذا المرسوم في إطار تطبيق النقطة 
، التي كانت تدير حقل وودسايدبعد نزاع بين حكومة موريتانيا وشركة النفط األسترالية  2006التخلي. تم تنقيح عقد تقاسم اإلنتاج في جوان يونيو 

2005شنقيط في ذلك الوقت في   

بإنشاء لجنة بيئية تكون مهمتها الرئيسية المراقبة البيئية باإلضافة إلى تولي  عقد تقاسم اإلنتاجه النقطة على قيام األطراف في تنص هذ الواقع،في 
 مسؤولية السيطرة على المخاطر البيئية المرتبطة باستغالل النفط البحري والتكاليف المتعلقة بتأهيل مواقع استغالل النفط.

والذي يحتوي عنصرين  2017ديسمبر لصادر بتاريخ ا 155-2017بالمرسوم رقم  2014 المعدل سنة 2012وم سنة تم استبدال وإلغاء مرس
 أساسيين

(i) ى توسيع نطاق تدخل اللجنة في جميع عقود تقاسم اإلنتاج وعقود استغالل اإلنتاج، دون تحديد ما إذا كان هذا سيغطي عقود النفط المبرمة عل
 قط أم ستعنى بالحوضين الساحلي والقاري وكتل تقع في الحوض الساحلي ف

(ii)  :طبيعة موارد اللجنة والتي تتكون من فئتين 

 الموارد العادية والتي تتكون من مساهمات سنوية من الشركات البترولية و .أ

 من ميزانية الدولة واإلعانات المالية والهبات والتركة. تتأتىالموارد االستثنائية والتي  .ب

نوية للشركات البترولية يتم تحديدها على أساس تقييم التأثير البيئي المقدم من قبل الشركة ويتم تضمينه في عقد استغالل اإلنتاج نتفهم أن المساهمات الس
 الموقع مع الحكومة

لق بالبيئة في المتع اإلطاري٪ من مساهمات الشركات البترولية في صندوق التدخل البيئي الذي أنشأه القانون 30، سيتم إيداع االستغاللفي طور 
. ويعتبر هذا االيداع مساهمة من قطاع البترول في تمويل هذا الصندوق2000جويلية )يوليو(   

، فإن لجنة البيئة مسؤولة عن:2017-155من المرسوم  2طبقا للفصل   

المناطق التي تغطيها عقود تقاسم اإلنتاج  المتابعة البيئية وكذلك التكفل وفقًا لمبدأ الوقاية بالمخاطر البيئية المرتبطة باألنشطة البترولية في •
 وعقود استكشاف اإلنتاج.

 أعاله،إعداد االستراتيجيات والبرامج وخطط العمل التي تضمن التحسين المستمر لإلدارة البيئية لألنشطة البترولية في المناطق المذكورة  •
 ي ووال سيما تلك المتعلقة باالستكشاف والتقييم والتنمية والتشغيل والتخل

 تقديم المشورة للوزير المكلف بالبترول بناء على طلب األخير.  •

 البحري الصيدالمكلفة ب والوزارة البترولالمكلفة بوهم الوزارة  البترولية،عن مختلف األقسام المعنية بالجانب البيئي لألنشطة  ممثلين منتتكون اللجنة 
ترولية. يترأسها المدير المسؤول عن المحروقات على مستوى وزارة البترول. توكل األمانة وممثلين عن الشركات الب البيئة،المسؤولة عن  والوزارة

 واألمالكالمعدنية. يقوم بدور المنسق المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات  واألمالكالعامة الدائمة لللجنة للشركة الموريتانية للمحروقات 
 المعدنية

المعدنية واألمالكالموريتانية للمحروقات  والشركةفنية حيث يتم تمثيل وزارات النفط والبيئة والصيد البحري تتضمن األمانة الدائمة لجنة   

التمويل: تخضع اللجنة البيئية للمرسوم رقم 2017-155 الذي يحدد مهامها وأساليب عملها. يخضع التحصيل وإدارة العائدات الناشئة عن موارد 
 وتوقعيفرض على األخيرة تقديم تقارير  الذي المحروقاتالمتعلق بعائدات  020 -2008لميزانية الدولة إلى القانون التحويالت وتنظيمالمحروقات 

 مراقبة لهذه األنشطة.

 مساهمات القانونال تغطي إيرادات الدولة التي تم وضعها على مستوى الصندوق الوطني لعائدات المحروقات الموصوفة في الفصل الثالث من 
هيئة ال تندرج ميزانيتها في ميزانية الدولة والتي يخضع تسييرها لمرسوم خاص يحدد أشكال تنفيذ ميزانيتها وطرق  وهيت في اللجنة البيئية الشركا

 التحكم في حساباتها من قبل خبراء محاسبين مستقلين.

من المساهمة السنوية لشركات العقود. يتم إيداع هذه المساهمات في عادية وموارد استثنائية. تتكون الموارد للجنة البيئية  موارد البيئيةتمتلك اللجنة 
 حساب مفتوح لدى البنك المركزي الموريتاني.

الميزانية: من أجل تحقيق أهدافها وتنفيذ المهام الموكلة إليها، تحدد اللجنة البيئية من كل سنة قبل 1 ديسمبر ميزانيتها السنوية طبقا ألحكام المرسوم رقم 
2017-515  

الشركة الموريتانية تخضع قرارات ميزانية اللجنة البيئية لموافقة الوزير المكلف بالبترول. تخضع اللجنة البيئية لنفس األحكام القانونية والتنظيمية مثل 
.مجال ابرام الصفقات في المعدنية واألمالكللمحروقات   

 

تدقيق الحسابات - المحاسبة - المراجعة المالية المستقلة: يتم تدقيق حسابات لجنة البيئة كل عام من قبل مدقق حسابات مسجل في القائمة الوطنية 
 للخبراء المحاسبين.

.االستخراجيةالعامة للمحروقات على موقع اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات  المديريةيتم نشر مذكرة حول اللجنة البيئية من قبل   
للشركات البترولية والمدفوعات إلى اللجنة البيئية كما يلي: االستخراجيةات مبادرة الشفافية في الصناعات وفقًا لهذه المذكرة، فإن تصريح  
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2018: مدفوعات لللجنة البيئة لسنة  12الجدول  

 الكتل الشركات (األمريكي بالدوالر) المساهمات الدفع تاريخ

16/01/18 900 000 ExxonMobil C14, C17, et C22 

26/01/18 300 000 TOTAL C18 

26/01/18 300 000 TOTAL C7 

19/06/18 300 000 TOTAL C15 

19/06/18 300 000 TOTAL C31 

27/06/18 100 000 BP C6 

12/08/18 900 000 ExxonMobil C14, C17, et C22 

 المجموع   000 100 3  

 المعادن قطاع 2.4

 القطاع عن عامة لمحة 1.2.4

 الدولة مداخيل ثلث نحو ويدر للبلد االقتصادي للنمو الرئيسية المصادر أحد وهو موريتانيا في للتنمية الرئيسية القطاعات حدأ المعادن استغالل يعتبر
 لألسعار قوية لتقلبات عرضة كان وبالتالي( والنحاس)الذهب  أخرى ومناجم الحديد منجم استخراج على اليوم، لحد المعدني، االستغالل تمحور وقد
 يتم إذن كبير فجزء البلد داخل تصنيعها يتم ما ونادرا مباشرة بصف أغلبها تصدير يتم موريتانيا في المستخرجة المواد أن كما الدولي، السوق على

 .الفقر تخفيف في منه المنتظر بالقدر يساهم ال المعدني االستغالل أن ذلك ويعني الخارج في تصنيعه

من المؤشرات المعدنية والمنجمية المسجلة وتتوفر على إمكانات قوية لتصبح فاعال رئيسيا في  900ثر من موريتانيا بثروات معدنية هامة مع أك تزخر
 :1هياإلنتاج العالمي من المعادن. الحديد هو المصدر األكثر وفرة يليه النحاس فالذهب، وتقع أهم المنجم في خمس واليات رئيسية 

 اليورانيوم؛ مجال في مهمة آفاق كذلك فيه وتظهر والحديد الذهب من كبيرة ناتمخزو ويحتوي البالد شمال الواقع اركيبات ظهر ▪
 والنحاس الحديد وخامات( بوزريبية امبود، كاديار اغرغر،)فرع  الذهب مخزونات وتحتوي الغربي الوسط في الواقعة الموريتانيد سلسلة ▪

 (؛اكرين أم)كلب 
 والفوفسات؛ بالبترول غني الشاطئ، الحوض ▪
 و واليورانيوم؛ والزنك والذهب النحاس تعدين إمكانات فيه وتظهر الحديد بمناجم غني للبلد، الشرقي الوسط في يتاودن حوض ▪
 .والبترول الحديد مناجم إمكانات فيه وتظهر البالد شمال في لتيندوف الرسوبي الحوض ▪

 ولكونه اركيبات اظهر هامش على موقعه بسبب وريتانيام في كبرى جيولوجية وحدة يعتبر ال الحوض هذا أن إلى ذلك مع نشير أن المناسب من
 .كبير حد إلى مجهوال

 .2موريتانيا في جيولوجية مجموعات خمس أكبر الخريطة تمثل

                                                 
1 .USGS 2012 Minerals Yearbook Mauritania 
   http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/focus_mauritania_he_mokhouna_minister_oil_energy_mines.pdf المصدر 2
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 الحديد مناجم

ا وتم بناء الستغالل خامات منجم الحديد في منطقة كدية الجل في شمال موريتاني 1952سنة  (MIFERMA)إنشاء شركة مناجم حديد موريتانيا  تم
شاطئ المحيط األطلسي، يتوفر كل منهما على محطات كهربائية وتربطهما سكة حديدية  على نواذيبومركز معدني في ازويرات ومنشآت مينائية في 

 كلم. 700بطول 

 والباقي أسهمها من% 78 اليوم نيةالموريتا الحكومة تمتلك اسنيم، والمناجم، للصناعة الوطنية الشركة إنشاء إلى 1974 سنة ميفارما شركة تأميم أدى
مليون طن في السنة، وقد تمت المحافظة عموما على هذا المستوى من  12إلى  11وقد زاد اإلنتاج بسرعة ليصل  عربية، ومعدنية مالية هيئات تمتلكه

 .للمنشآتاإلنتاج بفضل العصرنة المستمرة 

نتائج دراسة جدوائية أولية أنجزتها حول مشروعها في منجم حديد كلب  2014سنة  Sphere Minerals األستراليةجهة أخرى، أعلنت الشركة  من
 سنة. 200العوج في موريتانيا، أظهرت أن مدة المشروع هي 

 الذهب

 يوليو في اكرين أم كلب في والذهب النحاس معدن من انطالقاكلغ(  322أولى من الذهب ) كمية MCM de First Quantum شركة أنتجت
 .كلغ 2200 تناهز للمعدن االسمية السعة نتوكا. 2006

الموجود مقرها في كندا، هذه األشغال حول تطوير معدن ذهب تازيازت وأعلنت عن مراجعة  ،Rio Narcea Gold Mines Ltdشركة تابعت
مليون طن بنسبة  8.9ابق بنحو غرام للطن المتري من الذهب بالمقارنة مع تقدير س 2.7مليون طن مع نسبة  12تقدير المصادر المعدنية في نحو 

 األصولنفقات  وبلغتكلغ في السنة خالل فترة ثمان سنوات.  3300غرام في الطن المتري من الذهب. وكان من المنتظر أن ينتج المنجم نحو  3.08
 .1دوالر مليون 73 لتازيازت بالنسبة المقررة الثابتة

 النحاس

الكندية أول كمية مركزة من النحاس من منجم النحاس والذهب في كلب أم  First Quantum Minerals Ltd. du Canadaشركة  أنتجت
 250كلب أم اكرين في والية إنشيري قرب مدينة اكجوجت على بعد يناهز  منجم . يقع2006وبدأ اإلنتاج التجاري في اكتوبر  2006اكرين في يوليو

طن متري في السنة من النحاس المركز عند النصف األول  000 30لغ طاقة المنجم كلم إلى الشمال الشرقي من انواكشوط وكان من المنتظر أن تب
% من المنجم في First Quantum 80مليون طن تمتلك  23.7. وقد بلغت المصادر التي تم قياسها وإعالنها في كلب أم اكرين 2007من سنة 

 .2% المتبقية20حين يمتلك مشروع كلب أم اكرين لمعادن اكجوجب ش م ال 

 اليورانيوم

    على خمس رخص تنقيب عن اليورانيوم تغطي مساحة قدرها األستراليةالواقع مقرها في مدينة برثي  Murchison United nLشركة  حصلت
عمال كلم مربع في بين النار وفي بير ام اكرين وتنتظر مصادقة الحكومة على ثالث رخص أخرى للتنقيب على اليورانيوم. قامت الشركة بأ 766 6

وكان من المنتظر أيضا أن تجري تحليالت نتائج هذه الدراسات  استكشاف على األرض إلعداد دراسات إشعاعية مترية مفصلة حول خمس تشكالت.
 في نهاية السنة.

 Mauritania % في شركة50البريطانية مشاركة على نسبة  Alba Mineral Resources plcحصلت شركة  2006نوفمبر  8 في
Ventures Limited (MvL)  وكانت هذه األخيرة تمتلك رخصتين للتنقيب عن اليورانيوم في شمال موريتانيا، طلبت شركةAlba  رخصة ثالثة

كلم مربع واقعة قرب مساحات التنقيب عن اليورانيوم.  000 6في شمال البلد ورخص للتنقيب عن الذهب والمعادن المشتركة لمساحة تناهز  للتنقيب
 .3ك خمس رخص للتنقيب عن النحاس والذهب وأكسيد الحديد في جنوب البالدكذل Albaطلب 

 الفوسفات

عن الشروع في استغالل منجم هام للفوسفات في بوفال، الواقع جنوب شرق البالد وهو مشروع قديم يعود  2018السلطات الموريتانية سنة  أعلنت
 .2019 سنة األولى رالتصدي عملياتلعقود سابقة كان من المنتظر أن تترتب عليه 

 معدني مؤتمر هامش على السنغال مع الحدود قرب نواكشوط شرق جنوب كلم 470 بعد على الواقعة بوفال خامات استغالل في البدء عن اإلعالن تم
 .الموريتاني الرئيس افتتحه

 BPدا من بينها الشركتان الرائدتان البريطانية في هذا المؤتمر نحو مائة من شركات االستكشاف واإلنتاج البترولي قادمة من ثالثين بل شارك
 والفرنسية توتال.

 صرح ما حسب طن مليون 100 ب تقدر باحتياطات مربع، كلم 945 اإلجمالية مساحته تبلغ الذي بوفال، منجم من مربع كلم 48 نحو استغالل سيتم
 .4االستغالل تتولى التي للفوسفات السعودية يتانيةالمور المختلطة للشركة العام المدير الرئيس الفرنسية األنباء لوكالة به

                                                 
 tania and Niger". 2006 Minerals Yearbook. USGS (June 2008)Lugo. "The Mineral Industries of Mauri-mayra Bermúdez: المصدر1
 Lugo. "The Mineral Industries of Mauritania and Niger". 2006 Minerals Yearbook. USGS (June 2008)-mayra Bermúdez: المصدر2
 r". 2006 Minerals Yearbook. USGS (June 2008)Lugo. "The Mineral Industries of Mauritania and Nige-mayra Bermúdez: المصدر3
 phosphate-de-vente-la-et-lexploitation-dans-lance-se-mauritanie-https://afrique.lalibre.be/28909/la:المصدر4

https://afrique.lalibre.be/28909/la-mauritanie-se-lance-dans-lexploitation-et-la-vente-de-phosphate/
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 الجباية ونظام القانوني اإلطار 2.2.4

 واالستراتيجي السياسي السياق 1.2.2.4

 عنها، المستغلة والمواد المستثمرين تنويع عبر المعدني القطاع نتائج مضاعفة إلى يرمي المعدنية للسياسة إعالنا 1997 منذ الموريتانية كومةالح أعدت
 على انفتاح وتشجيع االقتصاد ليبرالية واعتماد العالمي االقتصاد في اندماجه وتعزيز البلد القتصاد المنسجمة التنمية هدف ضمن اإلعالن هذا يندرج

 .1995 ابريل 30 في الخاص القطاع لتنمية العامة السياسة رسالة في جاء لما طبقا وذلك الخارجيين المستثمرين

لتوزيع األدوار بين الدولة والقطاع الخاص على أن تكتفي الدولة بممارسة المهام التنظيمية عبر  إستراتيجيةعالن في الخطوط العريضة لهذا اإل تتمثل
 تحديد إطار قانوني ومؤسسي يضبط ويؤمن االستغالل المعدني، على أن يتولى القطاع الخاص تطوير القطاع عبر البحث وتعبئة االستثمارات.

يتعلق بمضاعفة استغالل القطاع، ترغب الحكومة في تصحيحها  فيماالحاصلة من تنفيذ إعالن السياسة المعدنية نواقص هيكلية أظهر تقييم النتائج  لقد
 شاملة للقطاع المعدني. إستراتيجيةبدعم من التعاون األلماني من خالل إعداد 

الرائجة حاليا  للطريقة الحسبان في واألخذ المحروقات خارج للقطاع ةوالمؤسسي التنظيمية كالجوانب متنوعة ميادين الشاملة االستراتيجية هذه ستغطي
 بوجه خاص الجوانب اآلتية: اإلستراتيجيةعلى المستوى االقتصادي المتمثل في إدخال مفهوم التنمية المستدامة في تنمية قطاع المعادن وستستهدف هذه 

 المعدني؛ لقطاعل التنظيمية النصوص وتحيين مراجعة خالل من التنظيمي الجانب •

 وتطبيق وإقامة وتنمية التقليدي الصناعي القطاع بتأطير وأيضا الجيولوجية التحتية البنية وتحسين الوزارة قدرات بدعم: المؤسسي الجانب •
 و الصحية؛ السالمة قواعد

 .القطاع تنمية وفي المعدنية الشركات التزام في المستدامة التنمية مفهوم إدراج •

  القانوني اإلطار  2.2.2.4

العامة للمعادن تنفيذ السياسة المنبثقة  المديرية المعدنية في موريتانيا. تتولى  األنشطة تنظيمهي الجهة المسؤولة عن  والمعادن والطاقة البترول وزارة
 عن ذلك وباألخص تشجيع االستثمارات في القطاع المعدني.

 بتاريخ 026ـ2009 رقم بالقانون والمعدل 2008 ابريل 27 بتاريخ الصادرة نيةالمعد المدونة المتضمن 11ـ2008 رقم القانون المعادن قطاع يحكم
 .2014 ابريل 29 بتاريخ 008ـ2014 رقم والقانون 2012 فبراير 22 بتاريخ 14ـ2012 رقم بالقانون أيضا والمعدل، 2009 ابريل 7

 عليها الحصول شروط وتحدد المعدنية السندات من متنوعة أصناف على تنص وهي المعدني الميدان في للتدخل القانوني اإلطار المعدنية المدونة تشكل
 .والمقالع المعادن سندات من صنف كل وخصائص الممنوحة والحصول

 إلى المعدنية االتفاقية تنضاف. الرخصة على الحائز مع الدولة تبرمها معدنية باتفاقية مشفوعة تكون رخصة كل فإن، 2012ـ012 رقم للقانون طبقا
اتفاقية معدنية نموذجية. تشكل هذه الصيغة النموذجية اإلطار المرجعي اإللزامي بالنسبة  012-12012 رقم القانون كرس. المعدنية المدونة اتترتيب

والجبائية ة للمفاوضة والتوقيع والمصادقة على االتفاقيات المعدنية وفق بنود القانون المذكور. موضوع االتفاقية هو تحديد الشروط العامة القانوني
ستغالل تم واالقتصادية واإلدارية والجمركية واالجتماعية التي تباشر فيها الشركة أشغال البحث و/أو االستغالل داخل المجال في رخصة البحث أو اال

 .(www.petrole.gov.mr) نشر صيغة االتفاقية المعدنية النموذجية على موقع وزارة البترول والطاقة والمعادن

 ومدونة للضرائب العامة المدونة منها المعدني القطاع تحكم أخرى تشريعية نصوص توجد النموذجية، المعدنية واالتفاقية المعدنية المدونة إلى باإلضافة
 .االستثمارات ومدونة الجمارك

دنية، أبرز اإلضافات الجديدة التي أدخلتها الترتيبات الجديدة تتعلق ب "مراجعة على العديد من تعديالت المدونة المع 2012الحكومة سنة  صادقت
 المعدنية المواد أسعار مع أكثر انسجام أجل من حسابها مقياس بتعديل( حديد نحاس،)ذهب،  الثمينةنسبة اإلتاوات المفروضة على المنتجات المعدنية 

 ".األولية

 .المعدنية المدونة راجعةلم مشروع تنفيذ على العمل حاليا فهمتن

 هذه المعدنية وتستفيد واإلتفاقية القانون بموجب ، وبالتالي. والجمركي الضريبي النظام تتمتع ببند استقرار الشركات بعض أن نالحظ ، ذلك ومع
 .االستقرار هذا بعد تحدث قد مالءمة أكثر قانونية قاعدة أي من الشركات
 واإلتفاقية 1999 المدونة المعدنية لسنة هو المثال، سبيل على ، MAURITANIE Ltd SA TASIAST على المطبق النظام فإن ، وبالتالي

 في فقط أي ،. للغاية محدودة بضفة إال ، 2014 و 2012 و 2009 في المعدل ، 2008 و ال تطبق عليها مدونة 2002 المعدنية النموذجية لسنة
 .المستقر نظامها من مالءمة أكثر فيها شركة تازيازت أن البند تعتبر التي الحاالت

 

                                                 
 http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/convention_2012_fr.compressed.pdf: المصدر1

http://www.petrole.gov.mr/
http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/convention_2012_fr.compressed.pdf
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 الجبائي النظام 3.2.2.4

 :التالية النصوص موريتانيا في المعدنية الجباية تحكم

 المدونة المتضمن 1999يونيو 23 بتاريخ 99.013 رقم القانون محل وحل ألغى الذي المعدنية، المدونة المتضمن 11ـ2008 رقم القانون •
 المعدنية؛

 و النموذجية؛ المعدنية لالتفاقية المتضمن 2002 يناير 20 بتاريخ 2002.02 رقم القانون •

 يعدل الذي ،1996 اكتوبر 9 بتاريخ 96.067 رقم المرسوم ترتيبات بعض ويُكمل يُعدل الذي ص وم /وأ/002ـ2003 رقم المرسوم •
 .المعدنية واإلتاوات للرسوم المحدد 1980 يونيو 9 بتاريخ 80.121 رقم المرسوم ترتيبات بعض

 واالستغالل البحث برخص المرتبطة والبيئية والجمركية والجبائية القانونية الشروط استقرار الدولة تضمن، 011ـ2008 القانون من 141 لمادةا وفق
 .المعدنية االتفاقية حاملي مع يوقع الغرض ولهذا 011ـ2008 رقم القانون في الشروط هذه وردت كما الصناعي، المقلع وبرخصة

 .االستقرار هذا بعد تطرأ قد أكثر تخدمه قانونية قاعدة كل من يستفيد أن وقعها معدنية اتفاقية لىع الحائز بإمكان

 العام الحقورسوم واردة في  ضرائب

 التصفية وقاعدة نسبة الجبائية اآلليات

 والصناعي التجاري الربح

 المالية السنة تلي التي الثالثة المالية السنة اختتام لغاية والتجاري الصناعي الربح على إعفاء من االستغالل شركات تستفيد
 (.المعدنية باالتفاقيات المتعلق 2002/02 القانون من 6)المادة  لالستغالل األولى رخصتها خاللها ُمنِّحت التي

 من تستهل شهرا، 36حامل رخصة لالستغالل أو إذن الستغالل مقلع صناعي من إعفاء من هذه الضريبة لمدة  يستفيد
 والنظام المعدنية بالمدونة المتعلق 2008/011 القانون 3.113". )المادة الجبائية"الراحة  المسماة الفرعية المرحلة بداية

 (.المعدنية بالمدونة المتعلق 013 99 القانون من 2.90 المادة المعدني القطاع على المطبق والجبائي القانوني

 القانون من 1.113)المادة  االتفاقية مدة لكامل بالنسبة% 25 في محددة والتجاري الصناعي الربح على الضريبة نسبة
 (.المعدنية باالتفاقيات المتعلق 2002/02 القانون من 7 والمادة المعدنية بالمدونة المتعلق 2008/011

 الدنيا الجزافية الضريبة

 أو بيع عملية كل على الدنيا لجزافيةا الضريبة من االستغالل رخصة حامل يعفى المعدنية، المدونة من 115 للمادة تطبيقا
 ".الجبائية"الراحة  المسماة الفرعية المرحلة بداية من تستهل شهرا، 36 فترة خالل تتم تصدير

 معدل نصف المبيعات على المطبق الدنيا الجزافية للضريبة السنوي المعدل يبلغ أعاله، المذكورة اإلعفاء فترة انتهاء عند
 ٪.1.75 يتجاوز أن دون المالية القائمة في وفالموص الجزافية الضريبة

 مبيعاته أو صادراته على صناعي لمقلع استغالل إذن أو استغالل رخصة حامل سددها التي الدنيا الجزافية الضريبة تكون
 .يةالمال السنة لنفس والتجارية الصناعية األرباح على الضريبة من فقط للخصم قابلة الفقرة، هذه بموجب مالية سنة في

 للتنازل اإلضافية القيمة على الرسم

 على جديدة 43 مادةال في المعدنية المدونة أحكام بعض تعديل المتضمن 2012 فبراير 22 بتاريخ 2012 القانون ينص
 للخزينة يسدد اإلضافية القيمة على لرسم خاضعة تكون استغالل، رخصة عن تنازل على مترتبة إضافية قيمة كل أن

 من أعلى التنازل سعر يكون عندما للتنازل إضافية قيمة وتوجد االستغالل رخصة عن بالتنازل التصريح ءأثنا العمومية
 سند عن التنازل عند المنجزة اإلضافية القيمة وتعتبر االستغالل رخصة موضع المجال في المنفذة االستثمارات تكاليف

 مدونة ولترتيبات الموريتاني المحاسبي للمخطط طبقا ضافيةاإل القيمة تحديد يتم. المنقولة القيمة من كدخل لالستغالل
 %.10 بنسبة عليا عتبة في محددة وهي الضرائب

 المضافة القيمةيبة على رالض

 المقررة النسب على مترتبة المضافة القيمة على الضريبة تكون(، 02ـ2002)القانون  النموذجية المعدنية االتفاقية وفق
 رقم على الضريبة من معفيان االستغالل شركة أو الرخصة صاحب فإن ذلك عن فضال ائبللضر العاملة المدونة في

 .االستهالك وضريبة. األعمال

 رخص أو البحث رخص، تخضع الصادرات والواردات التي يجريها أصحاب 002ـ2003من المرسوم  10المادة  وفق
 %.0ا، خاضعة لنسبة % من إنتاجه90نسبة تزيد على  تصدير سيتم أو تم التي االستغالل

 .االستغالل رخص أو البحث رخص أصحاب من خصمها يتعين التي الحقوق على النسبة هذه تؤثر ال

 مراعاة مع والمقالع المعدني النشاط على للضرائب العامة المدونة في الواردة المضافة القيمة على الضريبة قواعد تطبق
 حالة في األسبقية لها تكون التي 011ـ2008 القانون من 112و 111 ةالماد في يلي فيما لها المشار الخاصة القواعد

 .التعارض

 (.011ـ2008 القانون من 11)المادة  صفر بنسبة المضافة القيمة لضريبة المصدرة المعدنية المواد تخضع

 معدني استغالل ورخصة االستغالل ورخصة البحث رخصة أصحاب يخض 011ـ2008 القانون من 112 المادة وقف
 بالقانون الملحق 2 الجدول إلجراءات طبقا الواردات على المضافة القيمة لضريبة صناعي مقلع استغالل إذن أو صغير
 .011ـ2008

رخصة البحث ورخصة االستغالل ورخصة استغالل معدني صغير أو إذن استغالل مقلع صناعي  أصحاب يخضع
 طبقا والخدمات السلع من المحلية المشتريات على لمضافةا القيمة لضريبة تقليدي صناعي مقلع استغاللوصاحب إذن 

 .011ـ2008 بالقانون المحلق 3 الجدول إجراءات

 موجه الوقود يكون عندماتطبيق هذه المادة، فإنه يتم تعليق ضريبة القيمة المضافة التي يتعين تسديدها  ألغراض
 .الحالة حسب للمقلع، أو المعدني النشاط إطار في تستخدم متحركة غير أو متحركة ثقيالت لتجهيزات

 بعد المضافة القيمة لضريبة قرض كل تعوض الدولة فإن المقلع، إنتاج أو المعدني اإلنتاج تصدير فيها يتم التي الحالة في
 استغالل ورخصة االستغالل ورخصة البحث رخصة أصحاب يخضع .الطلب تاريخ بعد شهور 3 أقصاه أجل في التدقيق
 المحلق 2 الجدول إلجراءات طبقا الواردات على المضافة القيمة لضريبة صناعي مقلع استغالل ذنإ أو صغير معدني
 .011ـ2008 بالقانون

 االمتيازات من 011ـ2008 القانون في المحدد بالمعني المباشرون الباطن من والمقاولون المباشرون المتعاقدون يستفيد
 .001ـ2008 القانون من 112 المادة عليها نصت التي
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 التصفية وقاعدة نسبة الجبائية اآلليات

 األموال رؤوس عائدات على الضريبة
 المنقولة

أرباح األسهم التي أعاد صاحب رخصة البحث أو االستغالل  الضريبة من تُعفى 013ـ99 القانون من 91 المادة وفق
 % على أرباح األسهم المصدرة.16وكذا شركاؤه ومقاولوه من الباطن. يطبق اقتطاع ضريبي بنسبة 

 أال على التسديد وقت بها المعمول بالنسبة حسابه يتم ضريبي اقتطاع يطبق 011ـ2008 نونالقا من 114 المادة وفق
 أو االستغالل رخصة أو البحث رخصة صاحب يسددها التي األسهم أرباح على يطبق%، 10 النسبة سقف يتجاوز
 أو متعاونة لشركة دفوعم أسهم بربح األمر تعلق إذا إال صناعي، مقلع استقالل إذن أو صغير معدني استغالل رخصة
 األسهم أرباح تسديد على الضريبي االقتطاع نسبة تكون الحالة هذه في. الموريتانية القوانين حسب تأسست قد أم شركة
 .معدومة

 النشاط مرحلة طيلة تجري التي األسهم أرباح تسديدات على السابقة الفقرة في الوارد األسهم أرباح من االقتطاع يطبق
 .011ـ2008 القانون من 103 المادة من 2 الفقرة في وصوفةالم المعدني

 واألجور الرواتب على الضريبة

 والمعاشات واألجور العالوات ضريبة تكون للضرائب، العامة للمدونة وطبقا 002ـ2003 المرسوم من 25 المادة وفق
 رخصة حامل طرفموريتانيا من  والمعاشات المستحقة على دخل الوافدين المقيمين والموظفين في الحياة ومعاشات
 .بالنصف تخفض المطبق الضريبية النسب أن إال موريتانيا، في االستغالل رخصة أو البحث

 اتفاقية أبرام الذي الرخصة صاحب لدى مباشرة العاملين األجانب العمال فإن 011ـ2008 القانون من 116 المادة وفق
 في واألجور العالوات لضريبة يخضعون للمتعاقد مباشر الباطن من مقاول أو مباشر متعاقد خدمة في العاملين أو معدنية
 تطبق%. 20 يكون النسبة لهذه األعلى السقف أن إال بالنصف، مخفضة التشغيل سنة في المطبقة العادية النسبة مستوى

 .العمل رب هايمنح التي العينية االمتيازات قيمة مبلغ من% 40 وعلى نقدا المدفوعة األجور على النسبة هذه

 المصدر عند االقتطاع
 المصدر عند القتطاع موريتانيا في دائمة بصفة يقيمون ال اعتباريين أو طبيعيين ألشخاص المسددة المبالغ كافة تخضع
 %.15 بنسبة

 متنوعة أخرى ورسوم ضرائب

 البحث رخص أصحاب ضعيخ أعاله المذكورة والرسوم الضرائب خارج(، 2002) النموذجية المعدنية االتفاقية وفق
 كافة لدفع تقليدي، صناعي ومقلع صناعي مقلع استغالل وإذن الصغير المعدني االستغالل ورخص االستغالل ورخص
 .للضرائب العامة المدونة ألحكام طبقا األخرى والرسوم الضرائب

 األمر خاصة ب:  يتعلق

 اإلتاوة؛ -

 العقارية؛ الضريبة ـ

 ؛محركال ذات السيارات على الرسم ـ

 .إلخ العقارية، العائدات على الضريبة ـ

 معدنية وإتاوات رسوم

 التصفية وقاعدة نسبة الجبائية اآلليات

 جزائية ضريبة

 يحدد القانون المعدني مبلغها وتحصل في الظروف التالية: جزائية ضريبةتحصيل  يتم

 2002/02 القانون من 1.31 المادة وفق .جديدة أوقية 000 800: البحث رخصة تحويل أو تجديد أو تسليم عند)أ( 
 400 ب المبلغ هذا يحدد المعدنية بالمدونة المتعلق 99-013 القانون من 1.86 المادة أن إال المعدنية، باالتفاقية المتعلق

 ؛جديدة أوقية 000

 المادة وفق ةجديد أوقية 000 500 2: االستغالل لرخصة شركة في المساهمة أو تحويل أو تجديد أو تسليم عند)ب( 
 .المعدنية بالمدونة المتعلق 013ـ99 القانون من 2.86 والمادة المعدنية، بالمدونة المتعلق 2002/02 القانون من 2.31

 013ـ99 القانون من 3.86)المادة  جديدة أوقية 000 000 1: صغير معدني استغالل رخصة وتجديد تسليم)جـ( 
 (؛المعدنية بالمدونة المتعلق

 المتعلق 013ـ99 القانون من 4.86: )المادة جديدة أوقية 000 500 1: واسع نطاق على مقلع باستغالل حالتصري)د( 
 (؛المعدنية بالمدونة

 .المعدنية واإلتاوات بالرسوم المتعلق المرسوم في محددة الرسوم هذه تحصيل طريقة

 المساحة إتاوة

 ترتيبات مبلغها تُحدد المساحة على إتاوة بتسديد مالية ةسن كل نهاية في استغالل أو بحث رخصة على حائز كل يُلزم
 :يلي كما الموريتاني القانون

 :البحث رخصة( أ

 مربع. كلم / جديدةأوقية  250: للصالحيةالفترة األولى  -     

 / كلم مربع. جديدةأوقية  500ـ الفترة الثانية للصالحية:      

 مربع. كلم / جديدةية أوق 1000 :للصالحيةـ الفترة الثالثة      

 .مربع كلم/  جديدة أوقية 000 25: االستغالل رخصة)ب( 

 .المعدنية واإلتاوات بالرسوم المتعلق المرسوم في محددة اإلتاوة هذه تحصيل طرق
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 التصفية وقاعدة نسبة الجبائية اآلليات

 المعدنية اإلتاوة

 المنتج بيع سعر نم حسابها يتم معدنية إتاوة بتسديد االستغالل رخصة حامل يُلزم، 013ـ99 القانون من 88 المادة وفق
 اعتبارا جرت التي المبيعات جميع عن اإلتاوة هذه يدفع. موريتانيا في الخام المادة تحويل من مرحلة آخر من الحاصل

 .المنتج تسويق بداية من

 :يلي كما محددة اإلتاوة هذه نسبة

 %؛7 إلى 3: 7و 6 للمجموعتين بالنسبة -

 %؛3: الزخرفة صخور أو الصناعية الصخور رجخا 5و 3 المجموعتين ومواد للذهب بالنسبة ـ

 %؛2.5 إلى 1.5: 4و( الذهب)غير  2و 1 المجموعتين لمواد بالنسبة ـ

 %؛1.5 إلى 1: الزخرفة صخور أو الصناعية للصخور بالنسبة -

 (.المعدنية بالمدونة المتعلق 013ـ99 القانون من 88% )المادة 0: للمقالع بالنسبة ـ

رخصة االستغالل ورخصة استغالل معدني صغير أو إذن  أصحاب يخضع، 011ـ2008 قانونال من 108 المادة وفق
 لتصنيع مرحلة آخر من الحاصل المنتج بيع ثمن أساس على حسابها يتم استغالل إتاوة لدفعاستغالل مقلع صناعي 

 وقيمة البيع سعر بين الجمع ميير. بيعه قبل يصدر الخام كان إذا السفينة متن مجانية قيمة من أو موريتانيا في الخامات
 مجموعات حسب اإلتاوة هذه تحدد. المادة هذه تطبيق ألغراض" للضريبة الخاضعة"القيمة  تحديد إلى يرمي المتن مجانية
 :يلي كما المواد

 %.2: الفاناديوم الكروم،)صخري(  تيتان مانغنيز، حديد،: 1 المجموعة ـ

 تنكستن، األتين، الموليبدن، تلور، سلنيوم، انديوم، الجرمانيوم، لكادميوم،ا الزنك، الرصاص، النحاس،: 2 المجموعة ـ
 بيسموث، آرسنيك، سوفر، الفلور، البور، الباريوم، آنتيموان، المغنزيوم، الفضة، ابالتيوايد، الكوبالت، النيكل،

 %.EGP 4و لذهبا باستنثاء% 3: النادرة التربة)الرملي(،  والزيركونيوم التيتان الزئبق، استرونتيوم،

 ؛%1.50: لالحتراق القابلة األحفورية األخرى والمواد الكربون: 3 المجموعة ـ

 %؛3.50: اإلشعاعية األخرى والعناصر اليورانيوم: 4 المجموعة ـ

 وكل الترابي القلوي السلفات غير السلفاة األليون، والبوتاسيوم، الصوديوم أمالح البوكسيت، الفوسفات،: 5 المجموعة ـ
 للمقلع المعدنية المواد باستثناء زخرفية أو صناعية صخر كل الصناعية؛ لالستخدامات مستغلة صلبة معدنية أخرى ادةم

 والكالسدوان ولونيكس والبيروفيليت والكوالين والكرافيت والميكا والتالك اآلميانت، مثل المعدني لالستخدام المستغلة
 %؛2.50: واألوبال

 %؛5: الثمينة شبه األكثر األحجار كل وكذا والتوباز والبريل والكرنات والزمرد السافيرو الروبيس: 6 المجموعة ـ

 %. 6: الماس: 7المجموعة  ـ

 .نقديا وتُسدد العام الحق من تعتبر جباية أن إلىاإلشارة  تجدر

 والمناجم للصناعة الوطنية للشركة الخاص النظام

. يمكن 2018ثم  1998وتم تجديدها سنة  1979اتفاقية خاصة موقعة سنة  SNIMللصناعة والمناجم النظام الجبائي الخاص بالشركة الوطنية  تحكم
. تستفيد الشركة بموجب هذه االتفاقية من امتيازات متنوعة؛ فهي 1االطالع على الصيغة األخيرة لالتفاقية على موقع اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية

 البنود أهم يلي فيما المعدن؛ الستغالل حصريا المستخدمةلى القيمة المضافة بالنسبة لسعل التجهيزات على وجه الخصوص معفاة من الضريبة ع
 :االتفاقية هذه في الواردة الجبائية

 الوصف SNIMالجبائي ل  النظام

عمول بها في تاريخ على النظام الجبائي والجمركي لحقوق الدخول والخروج والضرائب المباشرة وغير المباشرة الم خروجا اإلعفاء
من اإلعفاء الشامل والتام من جميع الحقوق الجمركية ورسوم  طيلة مدة هذه االتفاقية SNIMمفعول هذه االتفاقية، تستفيد سريان 

 التوريد والرسوم المشابهة كذا جميع الضرائب والحقوق والرسوم واإلتاوات من كل نوع مباشرة أو غير مباشرة وطنية ومحلية.

 شامل إعفاء من المضافة، القيمة بضريبة المتعلقة اآلتية 2.19 الماد ترتيبات مراعاة مع االتفاقية، هذه مدة طيلة ،SNIM تستفيد االستغالل مجال في عفاءاإل نظام
 :وتام

 نوع كل من تواألدوا التجهيز وسلع واللوازم والمواد المنتجات، جميع توريد عند المشابهة والرسوم الجمركية الحقوق كافة من)أ( 

 .الشركة عمال يستخدمها التي االستهالك ومنتجات هي كما للبيع المخصصة المنتجات باستثناء الشركة، لعمل المخصصة

 حقوق ذلك في بما ومحلية وطنية مباشرة وغير مباشرة نوع كل من واإلتاوات)ب( من جميع الضرائب والحقوق والرسوم 

 .ستتحملها الشركة كانت التي المشابهة والرسوم أشكاله افةبك العقاري واإلشهار والطابع التسجيل

 ذات المباني وجميع المساكن استغالل بسبب الخصوص على وذلك للشركة االجتماعية األنشطة على أيضا اإلعفاء هذا يطبق
 والترفيهية الثقافية ألنشطةا وتنظيم والفني المهني التكوين ومراكز واالستشفائية المدرسية المؤسسات عمل وسير االجتماعي الطابع

 .السكنية أحيائها وسكان الشركة لعمال

)ج( جميع الحقوق الجمركية والرسوم المشابهة وتصدير المنتجات والبضائع والمواد واللوازم المتأتية من عمليات االستغالل لدى 
 .SNIMشركة 

 مراعاة معوالخدمات،  السلع من المشتريات لجميع بالنسبةيبة على القيمة المضافة للنظام المشترك للضر SNIM( تخضع أ القيمة المضافة ضريبة تطبيق نظام
 .والتسديدات والخصم المضافة القيمة على الضريبة بمجال المتعلقةالترتيبات الخاصة اآلتية 

ات السلع الضريبة على القيمة المضافة عن الواردات والمشتريات من السوق المحلية، باستثناء مشتري SNIM( تدفع ب
من  1والتجهيزات وصفقات األشغال الخاصة بنشاطها. توجد هذه السلع والتجهيزات وصفقات األشغال الخاصة في الملحق 

 .SNIMإعادة تحيين هذه الالئحة في حالة تغيير أنشطة  يمكن. الوثيقةهذا 

 التصريح يتم والتي الشركة على تطبيقها عن الناتجة المضافة القيمة ضريبة لقروض أشهر ثالثة كل المنتظم الخصم سيتم( ج

                                                 
 snim.pdf-fr/images/textes/convention-http://www.cnitie.mr/itieالموقع اإللكتروني: 1

http://www.cnitie.mr/itie-fr/images/textes/convention-snim.pdf
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 الوصف SNIMالجبائي ل  النظام

 .الخاصة االتفاقية من 23 المادة في الواردة الموحدة اإلتاوة من بانتظام بها

المواد واألدوات والمواد المستهلكة التي تستوردها الشركات أو مقاولوها من الباطن والمخصصة لألشغال المنفذة لحساب  تعتبر من الباطن  SNIMمقاولي نظام
داخلة في اإلعفاء من جميع الحقوق الجمركية والرسوم المشابهة ما دامت تم تحديد قيمتها وكميتها في الصفقات  ،SNIMة شرك

 .SNIMوالعقود المبرمة مع شركة 

 في تدخل ،SNIMلوازم الشركة القابلة إلعادة التصدير التي تستوردها الشركات أو مقاولوها لتنفيذ صفقات أشغال لشركة  تدخل
 .الكفالة من اإلعفاء مع المشابهة والرسوم الجمركية للحقوق الكامل للتعليق االستثنائي المؤقت القبول منظا

من الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين ومن كافة الرسوم األخرى أرباح األسهم الموزعة على مالكها غير المقيمين  تعفى األسهم أرباح
 . SNIMتائج عمليات االقتراض التي تجريها شركة والفوائد ون SNIMونتيجة تصفية شركة 

 من معفية المقيمين غير اإلدارة مجلس ألعضاء الممنوحة التعويضات من وغيرها عليها المتفق والنسب الحضور عالوات تكون
 .األخرى الرسوم جميع ومن الطبيعيين األشخاص دخل على الضريبة

 والمصاريف والرسوم الحقوق كافة من معفية المال، رأس وزيادات ج و ب المجموعتين في لمساهمينا أسهم عن التنازالت تكون األسهم عن التنازل
 .والتسجيل الطابع حقوق ذلك في بما

 .الحديد خام تصدير عن المنجزةFOB% من رقم األعمال 9للدولة إتاوة سنوية موحدة تساوي  SNIM. تدفع شركة 1 الموحدة السنوية اإلتاوة

أوقية جديدة، يمثل مجموع ضرائب  000 000 8للدولة مبلغا جزافيا سنويا قدره  SNIMإلتاوة السابقة، تدفع . فضال عن ا2
 لعمالها. SNIMمقاصات الضرائب والرسوم على االمتيازات العينية التي تمنحها شركة 

والزيادات المترتبة على ديون  . يجري التعويض عن رأس المال والقروض التي يجريها المستثمرون األجانب وتسديد الفوائد3
 رؤوس بين عالقة أي ذلك يعني أن دون أعاله 1 الفقرة في الواردة اإلتاوة تسديدات ضمن األولوية حسب دائما ،SNIMشركة 
 .المقترضة األموال ورؤوس الخاصة األموال

 

 المؤسسي اإلطار 4.2.2.4

 تسديدات تجري جانب ومن والمعادن، والطاقة البترول وزارة الخصوص على منها حكومية هيئات عدة المعادن قطاع على واإلشراف التنظيم تتولى
 :يلي كما مفصلة توجد أدوارها وكذا االستخراجي القطاع في المتدخلة الهيئات أهم المالية، وزير وصاية تعمل مالية إدارات لدى المعدنية الشركات

 دورها الهيآت

 مصلحة يكتسي معدني موضوع كل في ويبت. الوطني التراب على معدني نشاط كل بشأن القرار تخاذا سلطة صاحبة العليا الهيئة هو الوزراء مجلس
 .1المعدنية الرخص من وغيرها المعدنية السندات سحب أو منح سلطة الخصوص وجه على ولديه وطنية

 والطاقة البترول وزارة
 والمعادن

مركزية تنفيذ سياسة الوزارة  إدارات تتولى. البلد تراب على المعدني القطاع شطةأن كافة وتنسيق المعدنية المدونة تطبيق عن المسؤولة هي
وهي إدارة السجل المعدني والجيولوجيا، إدارة رقابة ومتابعة المستثمرين، يستفيد القطاع من دعم مؤسسي بمساعدة البنك العالمي ويتبع 

 لوصاية الوزارة المكتب الموريتاني لألبحاث الجيولوجية.

 المعدني السجل ريةمدي
 والجيولوجيا

 القطاع هذا في المحتملين المستثمرين متناول في جعلها أجل من موريتانيا في والمعدنية الجيولوجية المعلومات مركزةالمديرية   هذه تتولى
 السجل إلدارة الرئيسية وارواألد المسؤوليات الموريتانية، المعدنية األمالك وتطوير تسيير في نشطا دورا وتلعب القطاع بترقية وتقوم

 في والمشاركة المشاريع وتطوير: "خلق يلي كما 2013 نوفمبر  13 بتاريخ 199/2013 رقم المرسوم في محددة والجيولوجيا المعدني
 لوماتالمع وتوزيع بمركزة وتقوم البيئة حماية وكذا المواد ومعالجة واالستغالل واالستكشاف البحث ميادين في الرخص ومنح التشريع

 ". الجمهور على والمعدنية الجيولوجية

 ومتابعة التنظيم مصلحة: مصالح ثالث من تتكون( والجيولوجيا المعادن إدارة سابقا تسمى كانت)التي  والجيولوجيا المعدني السجل مديرية
 .المعدني السجل ومصلحة الجيولوجيا مصلحة االلتزامات،

 المعلومات أنظمة
 والمعدنية الجيولوجية

 مثل مواضعها إلى جيولوجيا الموَجهة المعلومات أنواع مختلف يضم نظام عن عبارة وهي الجيولوجيا مصلحة في مندمجة هيئة هي
 األقمار وصور والجيوفيزيائية التحتية والبنية الخرائط وعلم المياه عن والبحث المعدني واالستغالل المعدنية واألشكال والخامات الجيولوجيا
 .إلخ الببليوغرافية، والبيانات جيوكيمائيةوال الصناعية

 ومتابعة رقابة مديرية
 المستثمرين

 احترام في والتدقيق والمتابعة المعدنيين المستثمرين وتفتيش: "رقابة تتولى الصفة وبهذه المعدنية، األنشطة ومتابعة برقابة مكلفة وهي
 2"الميدانية الرقابة مجال في واإلجراءات اييرالمع تدقيق قائمة وتحديد اللتزاماتهم المعدنيين المستثمرين

 للصناعة الوطنية الشركة
 والمناجم

. تستغل شركة 3%78.35وهي شركة تمتلكها الدولة بنسبة  1952سنة  SNIMإنشاء الشركة الوطنية للصناعة والمناجم  تم
SNIMمن الصادرات  4%41 بنسبة الشركة تساهم انيا،موريت شمال في الزمور تيرس منطقة في( والمغنتيت)الهيماتيت  خامات باألساس

% 8% من ميزانية الدولة من خالل مداخيل جبائية وشبه جبائية، وتساهم في حدود 25بنحو  تساهمالموريتانية. حسب البيانات المسجلة 
د معلومات أكثر حول نشاط وظيفة عمل. وتضم فروع مختلفة تعمل في عدة قطاعات لألنشطة. توج069 5 وتوفرمن الناتج الداخلي الخام 

 :الشركة موقع على المالية وتقاريرهاSNIMشرطة 

.media/publications.html-a-http://www.snim.com/index.php/news 

 الموريتانية الشركة
 واألمالك للمحروقات
 المعدنية

إلى الشركة الموريتانية للمحروقات واألمالك المعدنية  2014الشركة الموريتانية للمحروقات واألمالك المعدنية ابتداء من سنة  حولتت
 الذي وسع مهام الشركة لتشمل تسيير األمالك المعدنية باإلضافة إلى قطاع المحروقات. 001ـ2014بموجب المرسوم رقم 

 أشغال تنفيذ تطلب أو تنفذ الغرض ولهذا الصلبة المعدنية المصادر عن البحث ترقية مهمتها إداري طابع ذات عمومية مؤسسة هو المكتب الموريتاني المكتب

                                                 
 المعدنية المدونة من 19 المادة 1
 .المعادن بشرطة المتعلق م ص و / وأ 131 ـ 2009 رقم المرسوم 2

 :www.snim.com/index.php/societe/actionnariat.html//http المصدر 3
 presse.html-de-communique-media/news/39-a-http://www.snim.com/index.php/news: اإللكتروني الموقع4

http://www.snim.com/index.php/news-a-media/publications.html
http://www.snim.com/index.php/societe/actionnariat.html
http://www.snim.com/index.php/news-a-media/news/39-communique-de-presse.html
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 دورها الهيآت

 :خاصة بصفة مهمتها وتغطي. والمعدني الجيولوجي البحث لجيولوجيةا لألبحاث

 القاعدية؛ العلمية المبادئ ضبط أجل من األساسي الجيولوجي البحث •

 و للبلد؛ المعدنية اإلمكانات لمعرفة المعدني البحث •

 .المستثمرين لدى المعدنية مصادرنا ترقية •

 الوطني؛ التراب على الحاضرين المستثمرين مواكبة •

 . 1المعدني سجل بوابة على للمكتب المخصصة البحث مناطق على االطالع يمكن •

 اإلصالحات 5.2.2.4

 2018 سنة في موريتانيا في التعدين قطاعل والجبائي القانوني اإلطار تحكم إصالحات توجد ال أنه ندرك

 الرخص ونقل منح 3.2.4

 القانوني اإلطار 1.3.2.4

 المرسوم وكذا المعدنية السندات وتسيير منح إلجراءات وصفا 2014و 2012، 2009 سنوات المعدلة 2008 لسنة المعدنية المدونة ترتيبات تقدم
 .2017 سنة المعدل 2008 لسنة المعدنية بالسندات المتعلق التطبيقي

 من يستفيد أن يمكنه نطاقه في حقا يمنحه سند على بالمعادن المكلفة السلطة من مسبقة بصفة يحصل أن المستفيد منكل ممارسة معدنية  تتطلب
 فبراير 12 بتاريخ 012ـ2012 للقانون طبقا الرخصة وحامل الدولة من موقعة معدنية باتفاقية دائما مصحوبة الرخصة تكون. المخصصة الترتيبات
2012. 

هي اإلطار المرجعي للمفاوضة وتوقيع االتفاقيات المعدنية بين الدولة والمستثمرين المعدنيين وهي توضح اآللية القانونية  2النموذجية المعدنية االتفاقية
اعية التي سيباشر فيها المتعاقد للمدونة المعدنية. وموضوعها تحديد الشروط العامة والقانونية والجبائية واالقتصادية واإلدارية والجمركية واالجتم

 أعمال البحث و/أو االستغالل داخل المجال المحدد في رخصة البحث أو االستغالل.

 .مقبوال المعادن مديرية اعتبرته معدني لسند طلب إيداع بعد المعدنية االتفاقية ويوقعون األطراف يتفاوض

 يتضمن ببند مشفوعة، 012ـ2012 القانون من 3 المادة ترتيبات حسب ية،الصناع المقالع و تراخيص االستغالل ورخص البحث رخص تكون
 .للرخصة المقابلة المعدنية االتفاقية على المصادقة

 المعدنية السندات 2.3.2.4

 :يلي فيما الئحتهاالمدونة المعدنية رزمة متنوعة من السندات تترتب عليها حقوق والتزامات خاصة توجد  تقدم

                                                 
 /http://portals.flexicadastre.com/Mauritania/FR: كترونياإللالموقع  1
 http://www.petrole.gov.mr/spip.php?article29الموقع اإللكتروني: 2

http://portals.flexicadastre.com/Mauritania/FR/
http://www.petrole.gov.mr/spip.php?article29
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 ذلك غير الدمج/  التنازل /النقل التحويل/  التجديد منحال شروط المعدني السند صنف

 االستكشاف إذن

 بالطلب يتقدم اعتباري أو طبيعي شخص لكل يُمنح •

 بالتطبيق مكلفة وهي الوزارة تقديرها تتولى التي والمالية الفنية القدرة إثباتات •

 

 للتنازل قابل غير للنقل قابل غير للتجديد قابل
 يمنح وال معدنيا سندا يعتبر ال

 بموجبه للحصول حق أي صاحبه
 .معدني سند على

 البحث رخص

 .المحددة واإلتاوات حقوق تسديد مقابل اعتباريا أو كان طبيعيا شخصا طلب، أول لصاحب القانون بقوة تُمنح •

 .المزمعة لألشغال بالنسبة النفقات من أدنى حد عن يُعلن •

 .حرة مناطق •

 .المشاركين األشخاص قائمة •

 .المشروع لرئيس المهنية والتجربة اءاتالكف وصف •

 .المزمعة األشغال وبرنامج الفنية الوسائل وصف •

 .النفقات من أدنى لمستوى التزام •

 .المبرمجة األشغال مبلغ من 1/3 األقل على تمثل تنفيذ حسن ضمانات أو مصرفية تصريحات •

 .التجاري السجل في تقييد أو األخيرة الثالث المالية السنوات قوائم من األصل طبق مصدقة نسخة •

 المجال ولكن) للقسمة قابل غير •
 بعض حسب للقسمة قابل

 (الشروط

 للتعديل قابل غير •

 مساهمة موضوع يكون أن يمكن •
 شركة في

 توسعة موضوع يكون أن يمكن •
 تقليص أو

 شروط حسب يمكن
 :محددة

 عنه التنازل •

 نقله •

 دمجه •

 اعتباري أو طبيعي لشخص يمكن ال
 من أكثر امنةمتز بصفة يمتلك أن

 رخص خمس

 االستغالل رخص

 :فنيا لالستغالل وقابل اقتصاديا مجدي منجمي اكتشاف حالة في •

 يتعين الذي البحث رخصة نفاد تاريخ قبل األقل على أشهر 6 االستغالل، رخصة منح لطلب الرسمية االستمارة تقديم •
 .استغالل إلى تحويله

 أو للتكاليف أدنى حد على األقل على تشتمل المنجزة لألشغال بالمعادن كلفةالم اإلدارة من صادرة إثباتية وثيقة تقديم •
 .التكاليف هذه ثلث يمثل العامة للخزينة مبلغ دفع إثبات

 المشروع لرئيس المهنية والتجربة كفاءات وصف •

 المزمعة األشغال وبرنامج الفنية للوسائل وصف •

  ولمبلغه االستثمار لمخطط وصف •

 مصرفية تصاريح •

 .االقتضاء عند النتيجة وحسابات األخيرة الثالث للحصيالت األصل طبق مصدقة نسخة •

 جدوائية دراسة •

 التأهيل إعادة ومخطط التخفيف مخطط مع EIEواستغالل استثمار دراسة •

  المتوقعة اإلنتاج سعة •

 .االقتضاء عند للمساحة، الخاص المالك موافقة •

 للتجديد قابل •

 المجال ولكن) للقسمة قابل غير •
 بعض حسب للقسمة لقاب

 (الشروط

 مساهمة موضوع يكون أن يمكن •
 شركة في

 توسعة موضوع يكون أن يمكن •
 .تقليص أو

 

 شروط حسب يمكن
 :محددة

 عنه التنازل •

 نقله •

 دمجه •

  تعديله •

 رهنه •

 

 

 الصغير االستغالل رخص

  االستالم حقوق تسديد وصل •

 يمثله من أو الطلب صاحب وسكن هوية •

 .لزواياه UTM داثياتوإح المطلوب المجال موقع •

 المطلوبة المساحة •

 المطلوبة المواد مجموعة •

 لإلمكانات تقييم: ضمنها من شهرا 12 يتجاوز ال أجل في بإنجازها المستثمر يلتزم التي لألشغال مفصل برنامج •
 المنطقة في الجيولوجية

 .الستغالله الضرورية والمالية المادية والوسائل المعدن بنية مخطط •

 للتجديد قابل •

 مساهمة موضوع يكون أن يمكن •
 شركة في

 شروط حسب يمكن
 :محددة

 نقله •

 معلمته •

 عنه التنازل •

 مستوى كان إذا ما حالة في
 بمدة يوحي المعدنية االحتياطيات

 الكاملة الصالحية مدة من أطول
 أو( سنوات 9) المدونة في لمقبولةا

 على يقع أن يمكن استغالل حالة في
 يكون متر 150 على يزيد عمق

 تحويلها في الحق الرخصة لصاحب
 بالحجم استغالل رخصة إلى

 .عليه المتعارف
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 ذلك غير الدمج/  التنازل /النقل التحويل/  التجديد منحال شروط المعدني السند صنف

  الخامات معالجة لطريقة وصف •

 .للمنح األولى للشروط االستجابة حالة في البيئية لالنعكاسات كشف •

 المقالع استغالل رخص

 .المشاركين األشخاص قائمة •

 .المشروع لرئيس المهنية والتجربة الكفاءات وصف •

 .الوصف لفهم الضرورية والمقاطع والمخططات والوثائق مع المزمعة األشغال وبرنامج الفنية سائلالو وصف •

 االستغالل ومدة واستخدامها ونوعيتها للمواد السنوية االستخراج لعمليات تقديرات •

 الدولة ألمالك الموقع تبعية إفادة أو األرض شغل سندات •

 المشروع إلنجاز المتوقعة النفقات •

 صرفيةم تصاريح •

 .والحسابات األخيرة الثالث للحصيالت األصل طبق مصدقة نسخة •

 التجاري؛ السجل في تقييد انعدامها، حالة في أو النتائج، •

  EIE واستغالل استثمار دراسة •

 للتجديد قابل •

 شروط حسب يمكن
 :محددة

 عنه التنازل •

 نقله •

 دمجه •

  تعديله •

 رهنه •

 

 خاصة تطوير مناطق

 وميعم وطني لمستثمر فقط تمنح •

 .المنح قيد أو ممنوحة لمقلع أو معدنية سندات على تؤثر ال •

 بحث لرخصة جديد كطلب المعدني السجل مستوى على دراستها تتم •

 حلول أو إعادتها أو إلغائها أو مدتها انقضاء أو معدنية سندات فسخ من المتاحة جلية قيمة تبرز التي للمساحات يمكن •
 .بمرسوم حدودها رسم يتم خاصة مناطق تشكل أن أجلها،

 حسب بحث رخص منح وسيتم المناطق هذه في المنجزة األشغال ونتائج البيانات عن اإلعالن سيتم
 محلها ستحل التي األول الطلب لصاحب المنح إلزامية باستثناء القانون عليها نص التي الشروط
 .منافسة في الوضع إلزامية

 .الخاصة للمناطق التابعة للمساحات افسةالمن في الوضع شروط نفس حسب معدنية تسليم سيتم

 إلخ العسكرية، والمناطق والمحميات الطبيعية الحظائر حول مناطق .المعدنية العمليات من مستثناة محجوزة، مناطق تحدد أن الوطني بالدفاع أو البيئة بحماية تتعلق ألسباب الدولة، بإمكان محجوزة مناطق

 حصرية رخص
 والتقاط لالستكشاف

 هبالذ

 االستغالل بقايا معالجة باستثناء شركاؤهم أو موريتانية جنسية من الطبيعيين األشخاص غير يمارسها أن يمكن ال •
 .للذهب التقليدي الصناعي

 وطنية هوية بطاقة •

 شمسية صور أربع •

  جمركته ووصل المعادن لكشف صغير جهاز •

 العامة للخزينة وعمدف جديدة أوقية ألف مائة بمبلغ األجر رسم لتسديد مخالصة وصل •

  معدنيا سندا تعتبر ال

 نقلها يمكن ال
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 البحث رخص منح إجراءات 3.3.2.4

 رقم وبالقانون موريتانيا في المعدنية بالمدونة المتعلق 011ـ2008 بالقانون المعدل 013ـ99 رقم للقانون واألذون الرخص وتسيير منح يخضع
 :اوكذ. النموذجية المعدنية باالتفاقية المتعلق 012ـ2012

 طلب أول على بناء المعدني البحث رخص منح إجراءات

 أن على المرسوم من 14 المادة نصت الغرض ولهذا 2008 نوفمبر 4 بتاريخ 159ـ2008 رقم المرسوم من الثاني الباب ترتيبات اإلجراءات تحكم
 ويوضح االستالم رسوم تسديد يثبت أن مقبوال، طلبه نيكو لكي يجب المعدني، السجل إلى للطلب تقديمه عند المحتمل، ممثله أو الرخصة طلب صاحب
 .المطلوبة المساحة إحداثيات ويبين الطلب صاحب وعنوان هوية

 حيث من األشغال برامج ومطابقة المقدمة المعلومات واقعية عن فضال. يوما 15 مهلة على المعدني السجل مصالح تتوفر الطلب دراسة أجل من
 .الطلب لصاحب المسلمة البحث رخص عدد في السجل مصالح تدقق انونية،الق الدنيا التكاليف احترام
 كل رفض يتم الملف بدراسة المتعلق النهائي القرار لغاية أنه ذلك على ويترتب السجل خارطة على مؤقتا تسجيله يتم الطلب، مطابقة من التأكد بعد
 .المطلوبة المساحات بعض أو كل حول جديد رخصة طلب

 :التالية الفنية العناصر التدقيق عملية تتناول

 تتعلق ال المطلوبة الرخصة كانت إذا ما أو الدراسة قيد أخرى طلبات مع منافسة في االشتراك عدم أو أخرى رخص مع التداخل عدم •
 تطوير؛ مناطق أو محجوزة بمناطق

  لألشغال؛ المقدم البرنامج •

 تابعة صالحيتها انتهاء أو تجديدها عدم أو فسخها أو عنها التنازل تم رخصة موضوع( جزئيا أو بكاملها) المطلوبة المساحة تكن لم إذا •
 .الطلب لتاريخ السابقة الثالثة األشهر خالل الطلب لصاحب

 حالةال في مسببة رفض رسالة إعداد يباشر أو القانونية للشروط مطابقا الطلب اعتبار تم إذا المرسوم مشروع إعداد السجل يباشر التدقيق، مسطرة إثر
 وبعد الوزراء مجلس في المنح مرسوم مشروع الوزير يقدم الموافقة، حالة في. الوزير إلى الحالة حسب الرسالة أو المرسوم مشروع ويقدم المخالفة
 .الطلب تسجيل تاريخ من اعتبارا أشهر أربعة أجل في الطلب صاحب إلى إبالغه ليتم المعدني السجل إلى المرسوم إحالة تتم توقيعه

 جملة من المعلومات. الطلب لصاحب إشعارهالمعدني أن يذكر في رسالة  السجل على يتعين المرسوم، من 23 المادة لترتيبات تطبيقا

. المساحة وإتاوة التعويض حق مبالغ وتسديد بالمرسوم اإلشعار من اعتبارا يوما 15 خالل الغرض لهذا للسجل اإلثباتات وتقديم بالتسديد األمر يتعلق
. البحث رخصة مفعول سريان بداية تاريخها تعتبر استالم رسالة للسجل يوقع الطلب صاحب فإن المحددة يوما 15 أجل في الحقوق تسديد تم ىومت
 .البحث رخص سجل وفي السجل خريطة على الرخصة ويقيد المؤقت التسجيل بشطب المرسوم من 24 للمادة تطبيقا السجل يقوم

 لهذا قانونا عليها المنصوص المناسبة واإلشراف الرقابة أعمال مباشرة أجل من والجيولوجيا المعادن مدير السجل دارةإ تبلغ اإلجراء، لهذا تبعا
 .الغرض

 المنافسة عبر المعدنية السندات منح إجراءات

 .التطوير مناطق في البحث سندات لمنح اإلجراء إنه

 وطني مستثمر داخلها سينجز الدولة أنشأتها منطقة كل 011ـ2008 المعدني القانون نم األولى للمادة تطبيقا التطوير، منطقة من نفهم أن يجب
 .محددة فترة خالل واستكشاف اطالع أعمال عمومي

 الجمهور تصرف تحت األشغالالذي تسعى له الدولة في هذه الظرفية هو ترقية وتطوير الصناعة المعدنية وستوضع النتائج الحاصلة إثر هذه  الهدف
 .المعني

 حدود تراعي أن ويجب. مربع كلم 5000 تتجاوز أن يمكن ال وبمساحة سنوات ثالث أقصاها لمدة الوزير من مقرر إلى التطوير منطقة إنشاء يعود
 .الوطني التراب امتداد على واحدة منطقة في التطوير مناطق عدد يقتصر. السجل في المحددة المعالم لزوما المنطقة

 عبر القانونية للشروط وفقًا االستكشاف رخص منح سيتم ذلك، بعد. للعموم عليها الحصول تم التي النتائج نشر يتم المنطقة، في عملها فترة نهاية في
 سناد لمقدم الطلب األول.اإل إجبارية استبعادشراء تنافسية عبر  عملية

 التصاريح،باتباع اإلجراء المنصوص عليه لتسجيل طلبات  إنشائها،اإلشارة إلى أن هيئة المساحة تدرس طلب اقتراح إنشاء منطقة ترويجية قبل  وتجدر
لنة سابقًا. يجب تفعيل المنطقة الترويجية وأيًضا تأكيد عدم وجود منطقة ترويجية مع المعلقة،وذلك لتجنب التعدي على التصاريح األخرى. أو الطلبات 

ستقوم هيئة المساحة بإزالة البطاقات وإعالن المنطقة مجانًا الستالم طلبات التصاريح  ذلك،وفي حالة فشل  المرسوم،في غضون ثالثة أشهر من 
 الجديدة

 اسم السجل يقيد مختومة، ظروف في السجل وىمست على التطوير، منطقة في الرخص منح بإجراءات المتعلقة المستثمرين عروض مركزة تتم
 أو الطلب وصاحب المعدني السجل مسؤول من كل مشتركة بصفة سيوقعه الذي التسجيل دفتر في والدقيقة بالساعة الطلب تقديم وتوقيت الطلب صاحب
 .ممثله

 يقوم العروض، فتح تاريخ لغاية المعدني السجل مستوى على االلتزام، حقوق تسديد ووصل العرض وثائق يحتوي الذي المختوم بالظرف االحتفاظ يتم
 علنية جلسة في العروض فتح تباشر التي للتقييم، الفني الدعم لجنة إلى الواردة العروض مجموع بتقديم العروض، فتح تاريخ بحلول المعدني السجل
 .العروض أفضل اعتماد عن اإلعالن ويتم المناقصة في مشاركينال من تكميلية معلومات تطلب وقد المقبولة العروض بتقييم اللجنة تقوم. وتدقيقها

 الموالية الخمسة األيام خالل المعدني، السجل ويُعد. المصادقة أجل من الوزير إلى تأخير دون اللجنة تقرير إحالة تتم المرسوم من 74 للمادة طبقا
 للمشاركين الرسالة هذه تبين اآلخرين، للمتنافسين بالنسبة الرفض ورسائل للفائزين البحث رخصة منح مرسوم مشروع العروض، تقييم تقرير الستالم

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 .المناقصة عرض ملف خالل من أصال إبالغهم آخر جانب من عليها بناء تم والتي التقييم أثناء المستخدمة المعايير تفاصيل المنافسة في

 مشروع النطالق األدنى المالي وااللتزام الرخص، منح أجل من المستخدمة يةوالمال الفنية المعايير بوضوح المعدنية السندات منح إجراءات تبين ال
 بطلبات المتقدمين بين المنصفة والمعالجة والمقالع المعدنية السندات تسيير في المطلوبة الشفافية الكافي بالقدر يضمن ال ما وهو المعدني، البحث

 .الرخص

 التي هي بالسجل المكلفة المديرية  وحدها األول الطلب ملف تقييم إجراء في بالمعادن، المكلفة يةالمدير  البحث مرحلة في تشترك ال ذلك، عن فضال
 المعدنية االستغالل عمليات حول 2017 سنة له المعدل والنص المعدنية بالسندات المتعلق 2008 مرسوم ترتيبات حسب والمالية الفنية القدرات تقيم

 .الصغيرة

 أجل من أيضا بها االستعانة تتم. والمتابعة الرقابة تدخالت تفعيل أجل من البحث رخصة منح بعد بها واالستعانة بالمعادن لفةالمك المديرية إبالغ يتم
 .المعدني السند يعرفها قد التي األخرى والتطورات التجديد طلبات تقييم

 إدارة عن حصرية وبصفة وحدها المسؤولة الوزارة داخل داريةاإل الهيئة هو المعدني السجل أن تبين المذكور المرسوم من 6 المادة أن والحال
 رخص فيها ستمثل التي العقاري السجل خرائط ذلك في )بما الملحقة السجالت على المحافظة وعن والمقالع المعدنية بالسندات المتعلقة اإلجراءات

 .والمقالع المعدنية للسندات المؤقتة الصالحية ورقابة( المحجوزة والمناطق التطوير ومناطق الدراسة قيد والطلبات بها العمل يجري التي المقالع وأذون

 .التطوير مناطق تحرير أجل من المناقصة عروض تنظيم أيضا المعدني السجل يتولى

 داخل للعمل المطلوبة اءاتوالكف بها المرتبطة والتكاليف المعدني البحث أشغال طبيعة للتقييم بالذات المؤهلة األخرى المعدنية اإلدارة هيئات وحدها
 .المطلوبة المناطق

 احترام تقييم أجل من اآلجال حول اإلحصائيات تشمل تفسيرية مذكرة إعداد الضروري ومن الرخص، طلبات دراسة آجال في النظر إعادة تتعين
 .بها المعمول القانونية الترتيبات

 التراخيص بمنح تتعلق االستخراجية الصناعات في الشفافية لمبادرة الوطنية للجنةا موقع على للمحروقات العامة المديرية طرف من مذكرة نشر تم
 .العروض طلب عملية عبر

 االستغالل رخص منح إجراءات. 4.3.2.4

فإن إجراءات تسليم الرخص  2008ابريل  27بتاريخ  011ـ2008كان نظام االستغالل المعدني خاضعا ألحكام الباب الثالث من القانون المعدني  إذا
 .2008 نوفمبر 4 بتاريخ 159ـ2008 المرسوم من الرابع الباب بترتيبات تطويرها ميت

 رخصة القانون، بقوة سيمنح، فإنه المجال، بهذا المتعلقة االلتزامات سينفذ البحث رخصة حامل دام ما أنه على المعدني القانون من 41 المادة تنص
 .استغالل

 تستجيب ال والمالية الفنية قدرته أن ثبتت فإذا األشغال، انطالق إذن وقبل االستغالل رخصة منح بعد مستفيدلل والمالية الفنية للقدرات تقييم وسيجري
 عن التنازل وإما الموريتاني للقانون خاضعة جديدة هيئة في اعتباري شخص مع اشتراكه إما فيه يشترط قد االستغالل في حقه فإن المطلوبة، للمعايير
 .للمعايير تستجيب الموريتاني للقانون خاضعة اعتبارية لشخصية االستغالل رخصة

 .المعدني االستغالل أشغال الرخصة منح من اعتبارا شهرا 24 خالل يباشر أن الرخصة حامل على يجب

 ندس تحويل البحث رخصة انتهاء تاريخ قبل األقل على أشهر 6 يطلب، أن لالستغالل رخصته على يحصل لكي البحث، رخصة صاحب على يجب
 .استغالل رخصة إلى البحث

 إذا مسببة رفض رسالة أو إيجابية الدراسة نتيجة كانت إذا مرسوم صدور إلى إما وتؤدي البحث لرخصة كما نفسها هي بالسجل المتعلقة اإلجراءات
 .القانونية اآلجال في تقديمها يتم لم أو ناقصة المعلومات كانت
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 زلوالتنا والنقل والتوسيع التجديد إجراءات 5.3.2.4

 االستغالل رخص البحث رخص 

 الرخصة صالحية انتهاء تاريخ قبل أشهر أربعة المعدني السجل إلى الطلب يُقدم أن يجب - تجديد

 األصلي للطلب بالنسبة قدمها قد كان التي العناصر عن فضال تقديمه، يتعين الذي الملف يضم -
 مبلغ تسديد على دليل أو والجيولوجيا لمعادنا إدارة من مسلمة المنجزة لألشغال إثباتية ووثيقة الهوية رقم

 الخزينة إلى التكاليف هذه ثلث يساوي

 يمنح المرسوم من 29)المادة  المنح طلب إجراءات نفسها هي التجديد طلب دراسة إجراءات -

 .للشروط استجاب الذي لصاحبها الرخصة تجديد القانون، بقوة

 الشيء نفس

 تاريخ تجديده أشهر قبل  6تقديم الطلب في أجل  يجب

 المتبعة اإلجراءات نفس حسب الطلب دراسة تتم. التجديد تاريخ قبل أشهر 6 الطلب تقديم يجب - التوسيع
 .التجديد طلب في

 مهما أخرى برخصة المغطى المجال تحيط البحث رخصة كانت إذا أنه إلى اإلشارة تجدر -
 يشملها أن في الحق له سيكون محيطةال الرخصة صاحب فإن فسخها تم أو حل أجلها ولكن طبيعتها كانت

 .الرخصة فسخ أو الصالحية انتهاء تاريخ من انطالقا أشهر 3 أجل في تقديمه تم قد طلبه دام ما رخصته في

 الشيء نفس

 

 :التالية العناصر وتقديم التنازل لحقوق المخالصة وصل تقديم الطلب قبول في يشترك تنازل/  نقل

ل والمتن هوية •  ازل له؛ وسكن المتنازِّ

 بالرخصة؛ الخاص الرقم •

ل  الطرفين اتفاقية من نسخة •  (؛له والمتنازل)المتنازِّ

 الخزينة؛ لدى دفع وصل أو األشغال إثباتات •

 األشغال؛  برنامج ومواصلةمكتوب وموقع من المتنازل له باحترام  التزام •

 وصف للكفاءات والتجربة المهنية لرئيس المشروع؛  •

 المزمعة؛ األشغال امجوبرن الفنية للوسائل وصف •

 النفقات؛ من مستوى أقل بإنجاز له المتنازل من وموقع مكتوب التزام •

 له؛ للمتنازل المصرفية التصريحات •

 عدم حالة وفي له للمتنازل األخيرة الثالث للسنوات المالية للوائح األصل طبق مصدقة نسخة •
 .التجاري السجل في تسجيل ذلك

 فإن 2009 فبراير 4 بتاريخ 051ـ2009 بالمرسوم معدل هو كما 159ـ2008 المرسوم لترتيبات طبقا
 على أن هي وحيدة فروق مع األصلي الطلب في المتبعة المسطرة نفسها هي التحويل طلب دراسة مسطرة
 30 أجل في التحويل طلب تقديم يتم أن يجب. المنح وتاريخ التنازل وثيقة توقيع تاريخ يدقق أن المعدني السجل
 وبدون الرخصة منح تاريخ من شهرا 12 أجل وفي المعدني القانون من 17 للمادة طبقا التنازل تاريخ من يوما

 .الطلب رفض يتم ذلك

 له المتنازل إلى السند تحويل مقرر إبالغ يتم إيجابيا ردا الطلب تلقى إذا مقرر طريق عن بالتحويل السماح يتم

 .الطلب إيداع تاريخ من انطالقا شهرين أجل في المستفيد

 15 وأجل المعدني القانون من 106 المادة في المقررة الجزائية الحقوق بمبلغ له المتنازل اإلشعار رسالة تبلغ
 .الرسم لهذا تسديد وصل المعدني السجل إلى ليقدم اإلشعار تاريخ من انطالقا يوما

عول. يتم بعد تسجيل االسم رسالة االستالم وقت تقديم وصل التسديد يجعل تحويل الرخصة ساري المف توقيع
 عمليات لتباشر والجيولوجياالكامل وعناوين المتنازل له على سجل رخص البحث، يتم إبالغ إدارة المعادن 

 .واإلشراف الرقابة

 إلى ذلك إبالغ ويتم ملغى يكون اإلذن فإن اإلشعار، رسالة في المحددة اآلجال في له المتنازل يحضر لم إذا
 .األصلي صاحبها باسم المفعول سارية ةالرخص وتبقى المعني

 الشيء نفس

 

 لتوقيع الموالية يوما 30 ال خالل ذلك ويكون الرخصة، صالحية انتهاء تاريخ قبل سنة الطلب تقديم يجب
 .التنازل وثيقة

 .التطلب ملف مع مرفقا التعديل أو التنازل عقد يكون أن يجب

. 
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 االستغالل رخص البحث رخص 

 صاحب تنفيذ على لتسهر المعادن إدارة بإعالم البحث رخصة مدة انتهاء لقب شهرين المعدني، السجل يقوم المدة انتهاء
 .المعدنية المدونة لترتيبات طبقا اإلغالق ألشغال الرخصة

 من الرخصة صاحب الرسالة هذه تعفي وال. المدة انتهاء رسالة بإعداد الرخصة مدة انتهاء بعد السجل، يقوم
 .التأهيل إعادة بأشغال القيام مسؤولية

 الشيء سنف

 .العقد فسخ تاريخ قبل شهرا 18 أجل في الطلب تقديم يجب

 مخالفات حالة في بالرخصة، المتعلقة األشغال تعليق الفنية، المصالح من مسبب رأي على بناء الوزارة تستطيع الرخصة وإلغاء تعليق
 .المعدنية المدونة لترتيبات خطيرة

 في الوارد التكاليف من األدنى الحد دون الرخصة مجال في ةالمنجز األشغال كانت إذا الرخصة إلغاء ويمكن
 بمبلغ يماثل ثلث هذه التكاليف.  الخزينة لدى التسديد عدم بسبب أو المرسوم من 26 المادة

 بالنسبة وكذا السنوية المساحة إلتاوة المقابلة للمبالغ المحددة، اآلجال في التسديد، لعدم بالنسبة الشيء ونفس
 .بحث رخصة مجال في االستغالل أنشطة لتطوير

 الشيء نفس
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  2018سنة والنقل المنح عمليات 6.3.2.4

 :يلي كما بحث رخصة 19 صدور 2018 سنة عرفت للمعادن، العامة المديريةالبيانات الواردة من  حسب

 2018 سنة الممنوحة البحث رخص الئحة: 13 رقم الجدول

 المنح إجراءات المنح تاريخ الشركة الخاص الرقم

1155B4 AGRINEQ S.a 20/03/2018 الطلب على بناء 

2219B1 SURICATE - Sarl 29/01/2018 الطلب على بناء 

2220B1 SURICATE - Sarl 29/01/2018 الطلب على بناء 

2242B4 NEJAH TP Sarl 07/03/2018 الطلب على بناء 
2254B1 Société de Négociation et de Prestations-Sarl (SONEP-SARL) 08/03/2018 الطلب على بناء 
2365B4 Aura Energy Ltd 21/02/2018 الطلب على بناء 
2366B4 Aura Energy Ltd 21/02/2018 الطلب على بناء 

2413B5 SIMCO LTD 05/04/2018 الطلب على بناء 
2482B1 Wafa Mining & Petroleum (WMP - S.a) 21/02/2018 الطلب على بناء 
2499B2 DIRCOMA Sarl 30/01/2018 الطلب على بناء 

2500B2 DIRCOMA Sarl 30/01/2018 الطلب على بناء 
2503B2 QUARK 74 23/07/2018 الطلب على بناء 
2504B2 Wafa Mining & Petroleum (WMP - S.a) 22/01/2018 الطلب على بناء 
2505B2 Wafa Mining & Petroleum (WMP - S.a) 22/01/2018 الطلب على بناء 
2508B2 QUARK 74 19/01/2018 الطلب على بناء 
2513B2 RECA-Sarl 23/01/2018 الطلب على بناء 

2517B2 RECA-Sarl 23/01/2018 الطلب على بناء 

2518B2 INOS CORPORATION SA 13/02/2018 الطلب على بناء 

2525B2 SMEPO-SARL 05/06/2018 الطلب على بناء 

 نح رخص االستغاللم 2018لم تشهد سنة 

 2008 مرسومي وخاصة بها المعمول المعادن قوانين حددتها التي تلك هي الرخصة منح في المطبقة اإلجراءات فإن للمعادن العامة المديرية  حسب
 خاصة ومالية فنية عاييرم اإلجراءات هذه تشمل ال القطاع، جاذبية أجل من فإنه اإلدارة، هذه حسب ودائما والمقالع المعدنية السندات حول 2009و

 .أعاله والموصوفة التنظيمية النصوص في المذكورة تلك خارج

الرابط التالي:  على المعدني السجل بمصلحة المتعلقة المذكرة على وكذا اإلجراءات هذه على االطالع يمكن
http://www.petrole.gov.mr/spip.php?article498 

 تمت قد الحالي، التقييم موضوع 2018 فترات خالل الرخص منح عمليات جميع بأن للمعادن العامة المديرية  من تأكيد بريدجهة أخرى، تلقينا  من
 هذه بتدقيق مستوانا على نقم لم. والمقالع المعدنية بالسندات المتعلقة 2009و 2008 مراسيم وخاصة بها المعمول التنظيمية النصوص أساس على

 .المعلومة

 .2018سنة معدنية لرخص نقل أو تنازل حصول بعدم للمعادن العامة المديرية  من تأكيدا أيضا تلقينا

. االستخراجية الصناعات في الشفافية لمبادرة الوطنية اللجنة موقع على للمحروقات العامة المديرية  قبل من والفنية المالية المعايير مصفوفة نشر تم
 هو كما الطلب لقبول معايير سوى توجد ال. العمل بها الجاري للتشريعات وفقًا التعدين سندات لمنح وتقنية مالية معايير توجد ال المصفوفة، لهذه وفقًا

 .4.2.3.3 القسم في موضح

 الرخص سجل 4.2.3

 يتم .المعدني القانون بموجب الممنوحة والمقالع المعدنية للسندات العمومي السجل مسك عن المسؤولة هي الوزارة في المعدني بالسجل المكلفة الهيئة
 الرقم معدني سند لكل بالنسبة السجل في يُقيد. الوزير من بمقرر ومحتواه إجراءات تحديد يتم عمومي سجل في والمقالع المعدنية السندات تسجيل
 أجل من مفتوح هذه، أيامنا إلى 1998 من الفترة يغطي الذي السجل هذا. السند منح مرسم ورقم مساحة الوالية، والمنح الطلب تواريخ بالسند الخاص
 .عليه االطالع

" )السجل المرن( تسمح باالطالع عبر الشبكة على البيانات المتعلقة Flexicadastre" هي جديدة منصة إلى 2017 سنة المعدني السجل انتقل
 بوضعية السجل )السندات المعدنية سارية المفعول(: 

http://portals.flexicadastre.com/Mauritania/FR/ : 

 :يلي ما الموقع على المتاحة بياناتال تشمل

 السند؛ صنف -
 المعدنية؛ السندات أصحاب هوية -
 المنح؛ تاريخ -
 المدة؛ انتهاء تاريخ -
 و الجغرافية؛ واإلحداثيات المساحة -
 .المادة -
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 :متاحة على موقع الوزارةتاريخ طلب السندات إال أن هذه المعلومة موجودة على قائمة السندات المعدنية ال "Flexicadastre"يظهر في منصة  وال

2018.pdf-http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/situation_cadastral_2017 

 :رخصال توزيع التالي الجدول يبين. استغالل رخصة 17و رخصة 66 موريتانيا في البحث رخص عدد وصل، 2018 ديسمبر 31 تاريخ في

 االستغالل رخص 

 6 الحديد

 6 الذهب

 1 النحاس

 1 الملح

 1 الكوارتز

 1 السوداء التربة

 1 الفوسفات

 17 المجموع

 العقود نشر 5.2.4

 في نشرها يتم. عليها المصادقة وبعد الحكومة تقدمه قانون مشروع صيغة في الوطنية الجمعية في علنية جلسة في تناقش المعدنية االتفاقيات تحال
 .للدولة كقانون وتنفيذها الموريتانية اإلسالمية للجمهورية الرسمية الجريدة

أو عدم المناسب أن نشير إلى أن النصوص التنظيمية ال تضع عقبات بالنسبة لنشر االتفاقيات بعد توقيعها. فلدى المستثمر خيار إعالنها للجمهور  من
 نشر العقود المعدنية للعموم. يتمذلك. وفي العادة، ال 

أن الوزارة، ضمن سياستها لنشر المعلومات المتعلقة بالقطاع، تعكف على استكمال إنشاء بوابة جيولوجية علمية سيتم من خاللها نشر كافة  إال
 :1وفر االتفاقيات الثالث التاليةتت حاليا،المعلومات المتعلقة بالقطاع وخاصة االتفاقيات المعدنية الموقعة مع المستثمرين المعدنيين. 

 (؛SNIM) والمناجماتفاقية خاصة بين الجمهورية اإلسالمية الموريتانية والشركة الوطنية للصناعة  •

 TASIAST MAURITANIE Ltd SA المحدودة تازيازت موريتانيا وشركةاتفاقية خاصة بين الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  •

 (االسم)شركة خفية  Mauritanie Copper Minesموريتانيا كوبر ماينز  وشركةاإلسالمية الموريتانية  اتفاقية خاصة بين الجمهورية •

تتعلق بسياسة الحكومة  االستخراجيةموقع اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات  على للمحروقاتالعامة  المديرية تم نشر مذكرة من طرف 
 .2بشأن الكشف عن عقود التعدين

 الدولة  اركةمش 6.2.4

 القانوني اإلطار  1.6.2.4

 االستغالل شركات في الدولة مساهمات تسيير يسندان اللذين 132ـ2014و 001ـ2014 المرسومين ترتيبات المعدني القطاع في الدولة مشاركة تحكم
 مع المفاوضات في المعدني، لالمجا في المشاركة بهدف، 2015 منذ شرعت التي المعدنية، واألمالك للمحروقات الموريتانية للشركة المعدني

 شركات في المساهمين والتزامات حقوق بتحديد تسمح مساهمين معاهدات لتوقع استغالل رخص على حصلوا الذين المشاريع في المستثمرين
 .الرخص تلك على الحائزين االستغالل

ل( 20 إلى 10 بين ما تمتلك أن المعدنية واألمالك للمحروقات الموريتانية الشركة على يعين أنه وبما  من المستفيدة الشركات أسهم من% )متحمَّ
 ترتيبات لبعض المعدل، 2014 ابريل 29 بتاريخ 008ـ2014 رقم)القانون  ذلك بعد معدلة كما 2008 لسنة المعدنية للمدونة طبقا االستغالل رخص
 فبراير 22 بتاريخ 014ـ2012و 2009 ابريل 7 بتاريخ 026ـ 2009 رقم بالقانونين المعدل، 2008 ابريل 27 بتاريخ 011ـ2008 رقم القانون
 من مساهمتها مع تتناسب حصة، تنتظر ولكنها الشركات هذه تمويل في تساهم ال الشركة فإن(، جديدة 38 المادة المعدنية، المدونة المتعلق 2012
 .إيجابية استغالل نتيجة حالة في توزيعها سيتم التي األسهم أرباح

 الدولة شركات  2.6.2.4

 أغلبها أو حصريًا تنتمي شركة هي الدولة مؤسسة فإن، 2019 لسنة االستخراجية الصناعات في الشفافيةمبادرة  معيارمن  6.2معنى مقتضيات  لىع
 مناقشة على المتعددين المصلحة أصحاب مجموعة تشجيع يتم المقتضيات، نفس بموجب. الدولة لحساب استخراجية أنشطة في وتشارك الدولة إلى
 .الحكومية والهياكل الوطني القانون مراعاة مع" الدولة مؤسسة" لمصطلح تعريفها يقوتوث

 ."حكومية مؤسسة" لمصطلح الخاص تعريفها تضع لم االستخراجية الصناعات في الشفافية لمبادرة الوطنية اللجنة أن نتفهم

                                                 
1 http://portailmines.gov.mr/mauritanie/index.php/cadre-legal 
2 http://www.cnitie.mr/itie-fr/images/textes/Note-sur-la-politique-du-gouvernement--divulgation-des-contrats.pdf 

http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/situation_cadastral_2017-2018.pdf
http://portailmines.gov.mr/mauritanie/index.php/cadre-legal
http://www.cnitie.mr/itie-fr/images/textes/Note-sur-la-politique-du-gouvernement--divulgation-des-contrats.pdf
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عتبارهما للدولة تعمالن في األنشطة المعدنية بالمعنى الذي يقتضيه اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية شركتين با حددت
 .والمناجم للصناعة الوطنية والشركة المعدنية واألمالك للمحروقات الموريتانية الشركة)ا(. يتعلق األمر  6.2الشرط 

 (SNIM) والمناجم للصناعة الوطنية الشركة

 القانونية الوضعية

المتعلق  2000يناير  18شركة مخفية االسم تابعة للقانون الموريتاني يحكمها القانون الصادر بتاريخ  SNIMاجم الوطنية للصناعة والمن الشركة
 .نفسها للشركة المنشئ 1978 ابريل 15 بتاريخ 104ـ78 رقم والقانون التجارة بمدونة

الوطنية للصناعة والمناجم" )لتحل محل  تحت اسم "الشركة 15.04.1978بتاريخ  104ـ78بموجب القانون رقم  SNIMإنشاء شركة  تم
MIFERMA  من رأس مال شركة 78.35(. تمتلك الدولة نسبة 1952معادن حديد موريتانيا المنشأة في سنة %SNIM .المال رأس من والباقي 

 .1الشركة موقع على تفاصيلهم على االطالع يمكن آخرين خصوصيين ومساهمين لممولين أساسا يتبع

باستقاللية مالية ويتم تحويل المبالغ إلى الدولة في شكل جباية أو أرباح أسهم. يتم توزيع أرباح األسهم حسب النتيجة القابلة  SNIMشركة  تتمتع
 تنمية الشركة وتدفع للخزينة العمومية. وخطةللتوزيع 

 األنشطة

 مدينة تربط التي البلد في الوحيدة الحديدية السكة ضاأي الشركة وتسير الحديد خامات وتسويق ونقل وتثمين استخراج أساسا الشركة نشاط يغطي
 .الحديد خامات نقل في أساسا وتستخدم انواذيبو بميناء ازويرات

جميع مراحل اإلنتاج  SNIMهي أكبر شركة صناعية في البلد وتصدر مجموع إنتاجها خاصة إلى أوربا واليابان. تشمل أنشطة شركة  SNIM شركة
 الميناء.انطالقا من المنجم حتى 

 الحكامة

مجلس إدارة تعينه الجمعية العامة العادية. ويعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه إداريا مديرا عاما مكلفا بالتسيير الجاري للشركة.  SNIMشركة  يدير
نية واإلدارات التي تسمى اإلدارات العامة في مختلف مهامها مجموعة من اإلدارات تغطي كافة أنشطة الشركة من ضمنها اإلدارات الف المديرية تساعد 
 الداعمة.

 التدقيق وأعمال المحاسبة

 مفوض حسابات عضو في السلك الوطني لخبراء المحاسبة ومفوضي الحسابات الموريتانيين. SNIMتدقيق حسابات شركة  يتولى

 .2إللكترونيا موقعها على، 2017 لسنة المالية اللوائح ذلك في بما للشركة، المالية التقارير نشر يتم

 المعنية واألمالك للمحروقات الموريتانية الشركة

 استغالل رخص على الحائزة المعنية الشركات في الدولة مشاركات تسيير، 2014 منذ ،الشركة الموريتانية للمحروقات واألمالك المعنية تتولى
 الوضعية حول تفاصيل توجد. المحولة المشاركات من الحاصلة األسهم أرباح تحصيل ذلك مقابل الشركة على ويتعين. الجدية المعدنية المدونة بموجب
 .التقرير هذا من 4.1.6.2 القسم في للشركة القانونية

 الدولة مشاركة مستوى 3.6.2.4

 المعدني القطاع في الدولة مشاركة

في رأس مال  SNIMو المحروقات شركتي بواسطة مباشرة، غير أو مباشرة مساهمات أخذ عبر رئيسية بصفة المعدني القطاع في الدولة مشاركة تتم
 الشركات المعدنية. يوجد تفصيل هذه المشاركات في الجدول التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 mlhttp://www.snim.com/index.php/societe/actionnariat.ht: اإللكتروني الموقع1
 media/publications.html-a-https://www.snim.com/index.php/news: اإللكتروني الموقع2

http://www.snim.com/index.php/societe/actionnariat.html
https://www.snim.com/index.php/news-a-media/publications.html
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 2018 ديسمبر 31 بتاريخ المعدنية المشاريع في الدولة مشاركات: 14 رقم الجدول

 المعدن الرخص االستخراجية الشركات
 31 في للمشاركة% 

 2018ديسمبر
 31 في للمشاركة% 

 2017ديسمبر

   للدولة المباشرة المشاركات

SNIM (**)   78,35 %78,35 حديد% 

 SNIMشركة  مشاركات

El Aouj Mining Company SA (**)  50,0 %50,0 حديد% 

Tazadit Underground Mine (TUM) 
(**) 

 
 %65,0 %65,0 حديد

 SMHPM شركة عبر المشاركات

Quartz Inc Mauritania SA (QIM 
SA) (*) 

N° 1788 10,0 %10,0 الكوارتز% 

Ferro-Quartz Mauritania SA 
(FQM-SA) (*) 

N°2405 C5 
N°2406 C5 

 %10,0 %10,0 الكوارتز

Mauritania Titanium Ressources 
SA (MTR-SA) (*) 

N°2119 20,0 %20,0 السوداء التربة% 

Sphere Mauritania SA (*) N°1620 10,0 %10,0  حديد% 

Legleitate Iron Ore SA (LIM sa) (*) N°2138 C1 20,0 %20,0 حديد% 

Société d’Extraction du Nord 
d’Inchiri SA (SENI SA) (*) 

N°2018 C2 
N°2019 C2 

 %10,0 %10,0 ذهب

TIREX SA (*) N°2480 C2 15,0 %15,0 ذهب% 

TIRIS RESSOURCES SA (*) 
N°2491 C4 
N°2492 C4 

 %15,0 %15,0 يورانيوم

Mauritano-Saoudienne pour le 
Phosphate (MSP SA) (*) 

N°2493 C5 20,0 %20,0 فوسفات% 

 المجانية بعد منح رخصة االستغالل  المشاركة(*)

 محررة مشاركة(**)

، فإنها قد وقعت معاهدة أن كل المشاركات المملوكة عبر شركة المحروقات هي مشاركات مجانية كما نتفهم أنه في إطار المهمة الجدية للشركة نتفهم
يتعين أن يكون الباقي من المشاركات موضوع توقيع لمعاهدة  TIRIS-SAو MTR SA, FQM SA, QIM SA مساهمات في إطار شركات  

 مساهمين.

 للسنة المحروقات ركةش تدقيق تقرير في نقرأ أننا إال الشركة أصول في تسجيلها إعادة تجب المحروقات شركة تسيرها التي المشاركات أن نتفهم كما

 .12018 ديسمبر 31 لغاية تجر لم النقل عملية أن 2018 المالية

 والشركة(SNIM) والمناجم للصناعة الوطنية والشركة الدولة تمتلكها التي المساهمة مستوى على تغيير أي يوجد ال أنه نالحظ ذلك، على عالوة
 .2018و 2017 سنتي بين االستخراجية الشركات مال رأسالمعدنية في  واألمالكالموريتانية للمحروقات 

 SNIMالمالية بين الدولة وشركة  العالقات 4.6.2.4

 SNIMالتي تحكم العالقات المالية بين الدولة وشركة  الممارسة

الضمانات القانونية الدولة الموريتانية والشركة وتسرد االتفاقية مجموعة من  بين الموقعة2والدولة لالتفاقية الخاصة SNIMالعالقة بين شركة  تخضع
 :التالي النحو على خصتتل SNIMواالقتصادية والمالية تمنحها الدولة لشركة 

 الوصف الضمانات

يتعلق بتسيير وتحويل  فيماطيلة مدة االتفاقية أي تعديل يخالف قوانين ونظم الشركات خاصة  SNIMيمكن أن تطبق على شركة  ال القانونية الضمانات
 تصفية الشركة ومجموع العالقات القائمة بين الشركة والمساهمين فيها من مجموعتي ب وج.وانفصال ودمج وحل و

 التجاري النشاط شروط استقرار والمالية االقتصادية الضمانات

 ال استثنائية ظروف تفرضه حكومي قرار واحتمال موريتانيا في المطبقة الخارجية التجارية النظم مراعاة ومع االتفاقية مدة طيلة
 :من يحد إجراء أي تطبيق يمكن

 SNIMحرية اختيار موردي ومقاولي شركة  -

استيراد اللوازم والماكينات والتجهيزات وقطع الغيار والمواد المستهلكة والبضائع من كل نوع مهما كان مصدرها المخصصة  ـ
 SNIMلشركة 

 .SNIMيات االستغالل لدى شركة تنقل اللوازم والمنتجات المشار لها أعاله وكذا جميع مواد عمل حرية ـ

                                                 
 )http://dtf.gov.mr/images/2018/SMHPM2018.pdf (:وقاتالمحر شركة ،31/12/2018 في المختتمة المالية القوائم حول الحسابات لمفوضي والخاص العام التقرير1
  )http://www.petrole.gov.mr/spip.php?article29(االتفاقية الخاصة بين الجمهورية اإلسالمية الموريتانية والشركة الوطنية للصناعة والمناجم 2

http://dtf.gov.mr/images/2018/SMHPM2018.pdf
http://www.petrole.gov.mr/spip.php?article29
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 الوصف الضمانات

باالستعانة بالدرجة األولى  SNIMأنه، في ظروف مشابهة من حيث السعر، الجودة وأجل إنجاز هذه العمليات، تلتزم  إال
 بمؤسسات األشغال واألدوات والخدمات التي تمارس نشاطها في موريتانيا.

 األموال رؤوس حركات

 :خالل من مضمونة

لمورديها الخارجيين والمفوضين والوسطاء غير المقيمين  SNIMوريتانيا، لمبالغ المستحقة على شركة خارج م التحويل، ـ
اآلتية من هذه  16والمساهمين األجانب والعمال األجانب الذين تستخدمهم الشركة بانتظام وبصفة عامة ومع مراعاة المادة 

للمبالغ  SNIMعمالت الصعبة المقابلة وكذا حرية استقبال شركة بال صفة بأية SNIMاالتفاقية، المبالغ المستحقة على شركة 
 المستحقة لها في أية صفة كانت بالعمالت الصعبة المقابلة. 

لرؤوس األموال التي استخدمتها والتي تتبع لغير المقيمين بالمعنى المقصود في قوانين الصرف، تحويل  SNIMترحيل شركة  -
أو مساهميها  SNIMاألجنبية إلنجاز هذه األخيرة وتصفيتها وتحويل فوائد القروض لتقوم شركة ناتج األسهم وإهالك االستثمارات 

 األجانب بهذه التحويالت.

 :ب الدولة تلتزم والعقارية اإلدارية الضمانات

 اصلالح التنازل موضوع استغالل حرية حاليا، بها المعمول القوانين في المحددة الشروط حسب ،SNIM لشركةأن تترك  -
 وكذا الكدية هذه في لالستغالل القابلة المخزونات نفاد لغاية، 1958 اكتوبر 30 بتاريخ م، ص م ت و/  373 رقم المقرر بموجب
 في 1979 سبتمبر 24 بتاريخ 253.79 بالمرسوم الممنوحة ب الفئة من االستغالل رخصة خاصة الجارية، االستغالل رخصا
 .الزمو تيرس والية

 .SNIMوقت، ضمن إطار القانون المعدني المعمول به ألعمال البحث المعدني التي تقوم به شركة  كل فيالتسهيل،   -

وتحافظ، طيلة المدة الكاملة لالتفاقية، جميع اإلجراءات اإلدارية الضرورية  SNIMالدولة بأن تتخذ، بناء على طلب شركة  تلتزم 
 .المياه احتياطيات واستغالل المساحات وشغل منح عملياتيعني  فيماألنشطة الشركة وباألخص 

الدولة، على الخصوص، مع مراعاة بنود وشروط االنتعاش المحتمل المذكورة في قرارات التنازل، بأن تمنح وتبقي، طيلة  تلتزم 
 .SNIMمدة االتفاقية، على سندات ملكية وتأجير وشغل المساحات التي توجد أو ستوجد بحوزة شركة 

وتحت مسؤولية هذه األخيرة حرية التصرف في الميناء المعدني ومنطقته بما في ذلك  ،SNIMأن تترك لشركة الدولة ب تلتزم 
المنشآت المخصصة الستقبال السفن البترولي المجاورة للنقطة المركزية في انواذيبو وحرية استغالل منشآت السكة الحديدية 

 SNIMبتلبية كافة احتياجات الشركة، تلتزم الدولة أيضا بأن تترك لشركة الضرورية لتصدير مواد المنجم وعمليات النقل الخاصة 
 .المنشآت هذه إيجار عقود نصوص في الواردة الشروط حسب الحديدة، السكة طول على المؤجرة المنشآتحرية التصرف في 

 في األولوية تمنح وأن الشروط ونفس الجودة وبنفس السوق بسعر ةالمحلي صناعةالحديد لل خاماتبتلبية الطلب من  SNIMالمقابل، تلتزم شركة  في
 والعمال اليدويين والموظفين الموريتانيين. العمال فرق ورؤساء لألطر االكتتاب

 للدولة المدفوعة األسهم أرباح

امل تمتلك منه الدولة مدفوع بالك جديدةأوقية  مليار 18,27أساسا من رأس المال االجتماعي بمبلغ  SNIMرؤوس األموال الخاصة لشركة  تتشكل
 %. وال يوجد أي سهم تفضيلي أو عادي محتمل في رأس الشركة.78.35نسبة 

 ربح أي يتقرر لم أنه 2018 لسنة المالية القوائم خالل من وندرس للشركة العامة الجمعية عليه تصادق ثم اإلدارة مجلس يقترحه األسهم أرباح توزيع
 .الفترة خالل يوزع أو أسهم

 والرسوم رائبالض تسديد

 جديدةأوقية مليون  489,16 1تسديدات بمبلغ  عن 2018وقد أعلنت الشركة سنة  4.2.2.3في القسم  SNIMتفصيل للنظام الجبائي لشركة  يوجد
 مفصلة كما يلي:

 الجديدة األوقية بماليين    

 1أخرى للدولة إداراتمن شركات الدولة إلى  تحويل

 المبلغ المستفيد المعاملة

 414,79 العامة الخزينة (الخام)المبلغ  الموحدة السنوية تاوةاإل

 012,78 1 العامة الخزينة خارجية ـ المضافة القيمة على الضريبة

 58,75 العامة الخزينة الدنيا الجزافية الضريبة

 2,49 العامة الخزينة التوريد عند الجبائية الحقوق

 0,29 العامة الخزينة أخرى جمركية رسوم

 - العامة الخزينة (-)بإشارة  تعويضاتال

 - العامة الخزينة  (-)بإشارة  الموحدة اإلتاوة من المحسوم المضافة القيمة على الضريبة رصيد

 0,05 العامة الخزينة (المعدني النشاط) معتبرة أخرى تسديد تدفقات

  1 489,16 

 الدولة تقدمها التي والضمانات التعويضات

                                                 
  للمالءمة مراجعة بعد المالية اإلدارات بها صرحت مبالغ1
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. ولم تصرح هاتان الجهتان بأي معاملة في 2018طلبا بتأجيل كل اتفاق قرض أو ضمانة جارية خالل سنة  SNIMمومية وشركة الخزينة الع تلقت
 هذا النطاق.

 تظهر التمويالت والضمانات التالية: SNIMأن تحليل القوائم المالية لشركة  إال

 عنها متنازل ديون

اكتوبر  23م بتاريخ /5546مليون أورو بموجب اتفاقية رقم  58ألوربي للدولة الموريتانية بمبلغ منح االتحاد ا ،SYSMINإطار النظام المعدني  في
من أجل إعادة تأهيل بعض منشآتها الصناعية. وفي إطار هذا التنازل  SNIM. تنص االتفاقية على التنازل عن اإلعانة في شكل قرض لشركة 1995

ثالثي األطراف يحدد إجراءات تسديد القرض، ينص هذا االتفاق على التنازل في شكل هبة غير قابلة  وقع االتحاد األوربي بصفة مشتركة على اتفاق
 (SYSMIN II) أورو مليون 57.2 للتسديد ابلمليون أورو وقرض ق 0.8للتسديد بمبلغ 

.2015وطنية للصناعة والمناجم في سنة ٪. تم تعويض هذا االتفاق بالكامل من قبل الشركة ال3سنة ومعدل الفائض السنوي  11مدة سداد القرض   

بمدة  1988مليون إلى الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنة  18تم منح قرض بقيمة  التعدين،وكجزء من نظام تطوير إمكانات  ذلك،باإلضافة إلى 
مليون أوقية موريتانية سيتم تسديده  323إلى  2018ديسمبر 31٪. بلغ المبلغ المستحق من هذا القرض في 0.5سنة وبفائض يقدر ب  40سداد 

 2028بالكامل في عام 

 الجبائية شبه النفقات

طلبا بتعبئة استمارات خاصة لجمع البيانات المطلوبة في معيار مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية حول النفقات شبه  SNIMشركة  تلقت
 .2018نة الجبائية ولم تصرح الشركة بأية نفقة شبه جبائية خالل س

تمول بموجبهما هذه األخيرة بعض النفقات لحساب الدولة. ليتم بعد ذلك تسديد هذه  SNIMأننا نفهم أن اتفاقيتين تم توقيعهما بين الدولة وشركة  إال
 :مقدما المدفوعة فقاتوالن االتفاقية هذه تفصيل يلي وفيما. SNIMالنفقات بصفة مباشرة أو عبر المقاصة بالمبالغ الجبائية المستحقة على شركة 

 :نواكشوط في الفيروسات ألمراض الوطني للمعهد طبية بيولوجية تجهيزات تكملة القتناء اتفاقية

 والدولة الموريتانية موضوعها: SNIMبين شركة  2016 مايو في توقيعها تم اتفاقية

 صة للمعهد الوطني ألمراض الفيروسات والكبد؛ وفي اقتناء تكملة التجهيزات بيولوجية طبية مخص خبرتهاعبر  SNIMلشركة  التفويض •

 في هذا اإلطار. SNIMالتي ستعدها شركة  القرضتكلفة اقتناء هذه التكملة في مبلغ رسالة  إدراج •

ج تم  لتغطية تكاليف اقتناء هذه التجهيزات. مخصص أورو 523,10 019 1 قدرهرسالة القرض مبلغ خارج عن الرسوم  فيSNIMشركة  ستُدمِّ
 .2017هذا التمويل المسبق بالكامل من قبل الدولة على الرسوم الفردية للربع األول من عام  تعويض

يورو مغطاة من طرف الشركة الوطنية للصناعة  200،000إلضافة تكلفة لألعمال اإلضافية بقيمة  2017سبتمبر  25تم التوقيع على تعديل في 
:والمناجم. تم سداد هذا التمويل المسبق على قسطين  

تم تسديدها في  2017سددتها الدولة على الضريبة المفردة النهائية لسنة أوقية موريتانية  66.752.000أورو أي ما يعادل  160.000 •
 .2018سنة 

 .2019تم تسديدها في سنة  2018على الضريبة المفردة النهائية لسنة أوقية موريتانية  1.667.200أي ما يعادل  أورو  40.000 •

 .في موريتانيا مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية موقع على والمناجمالشركة الوطنية للصناعة  فاقية وملحقها بواسطةتم نشر االت

 2018 سنة في التعويض عمليات

 :باتفاقيتين متعلقة سلفات تعويض برسم 2018 سنة المسددة الموحدة اإلتاوة من اآلتية المبالغ اقتطاع تم ،SNIMالبيانات التي قدمتها شركة  حسب

 االتفاقيات
 المقتطع المبلغ

 جديدة باألوقية

 800 708 5 .نواكشوط في والفيروسات الكبد ألمراض الوطني للمعهد طبية بيولوجية تجهيزات تكملة القتناء اتفاقية

 800 708 5 المجموع

 
(الكبرىنية للصناعة والمناجم والنجاح لألشغال الوط والشركةاالتفاقية اإلطارية للتمويل المسبق بين الدولة الموريتانية   

إلنجاز مشروع بناء مطار نواكشوط الدولي الجديد  اتفاقيةلألشغال الكبرى بالتوقيع على  والنجاح، قامت الدولة الموريتانية 2011أكتوبر  6بتاريخ 
االمتياز المالي الذي يحكم مطار نواكشوط القديم وجميع األراضي مقابل التنازل من قبل الدولة على جزء من  وتمولالنجاح لألشغال الكبرى تنجز  وأن

 األخرى الواقعة في منطقة تفرغ زينة.

التمويل المسبق لألعمال التي تصل إلى  2013 سنة والمناجممن الشركة الوطنية للصناعة  والدولةلتمويل المشروع، طلبت النجاح لألشغال الكبرى 
مليار أوقية موريتانية. 0.25ي ستولد فائدة بنحو مليار أوقية موريتانية والت 1.5  

بحلول محل  وتعهدت،، كفلت الدولة 2013أكتوبر  29بموجب خطاب ضمان صادر عن وزارة الشؤون االقتصادية والتنمية ووزارة المالية بتاريخ 
سبب من األسباب بما في ذلك: ألي بالكاملالمبالغ التي لم يقع سدادها  لدفع والمكانالنجاح لألشغال الكبرى في الزمان   

 أوقية موريتانية قديمة، مليار 1.5 بمبلغ التمويل المسبق الذي يقدر  •

 موريتانية. أوقية 569 081 273 بعليه بين الطرفين بمبلغ يقدر  االتفاقالهامش الذي تم  •

بالغ المستحقة للنجاح لألشغال الكبرى على كل المدفوعات طريق الخصم المباشر حتى الم عنتعهدت الدولة بسداد الدين بالكامل الذي تم إنشاؤه نقدا 
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مثل  بإجراء والمناجمللدولة بعنوان وضعها كشريك: تسمح الدولة بالفعل للشركة الوطنية للصناعة  والمناجمالتي قامت بها الشركة الوطنية للصناعة 
ن الضروري الحصول على تفويض من الدولة بخالف تلك الواردة هنا. في الحاالت التي يكون فيها م الوقت،عندما يحين  المباشرة،هذه الخصومات 

 .لالستحقاقإال بعد ستة أشهر من عدم الوفاء بالموعد النهائي  الخصملن يتم هذا  ذلك،ومع 

 :األوليوفيما يلي جدول القرض 

 التاريخ
 المسدد غير المتبقي الرئيسي المبلغ

 (موريتانية أوقية)
 أوقية) الرئيسي المبلغ
 (وريتانيةم

 أوقية) الفوائد
 (موريتانية

 أوقية) سنوية دفعات
 (موريتانية

 تعليقات

    -   -   -   000 000 500 1            2013 ديسمبر 15

 2015 عام في الدفع تم  333 533 320      215 237 80     118 296 240      882 703 259 1            2014 ديسمبر 15

 مسدد غير  059 137 358      421 383 67     638 753 290      243 950 968               2015 يونيو 15

 مسدد غير  059 137 358      579 830 51     480 306 306      764 643 662               2015 ديسمبر 15

 مسدد غير  059 137 358      793 445 35     266 691 322      498 952 339               2016 يونيو 15

 مسدد غير  059 137 358   561 184 18   498 952 339   -  2016 ديسمبر 15

-    1 500 000 000   253 081 569   1 753 081 569    

 بعد،الذي لم يتم دفعه  المتبقيلسداد الرصيد  الكبرى اللألشغ حنجاال، وقع األطراف الثالثة تعديالً تحل بموجبه الدولة الموريتانية محل 2016 سنةفي 
نواكشوط وتجهيز منتزه في وسط ب طوابق 9 ذات وعمارةنواكشوط ب( مقابل بناء المسجد الكبير ض)بما في ذلك الفوائ موريتانية أوقيةمليار  1.43أي 

 مدينة نواكشوط.

لجدول الزمني أدناه:المسبقة حسب ا المبالغعلى سداد  التكميلي االتفاقهذا  ينص  

  السبب  المعدل المبلغ المبلغ

 تشغيل بدء سلفة %20,0  280 814 295                 2017 عام في الدفع تم

-                 295 814 280  20,0% - 

 بنواكشوط الكبير المسجد مشروع في مالية مبالغ دفع %20,8  375 498 228                 مسدد غير

 بنواكشوط طوابق 9 من متكون مبنى مشروع في مالية مبالغ دفع %2,8  061 516 31                   مسدد يرغ

 المدينة وسط في المنتزه رصف أشغال من% 40 إنهاء %1,5  579 190 17                   مسدد غير

 المدينة وسط في المنتزه صفر أشغال من% 100 إنهاء %1,8  695 628 20                   مسدد غير

 المنتزه في الخضراء المساحات نافورات أشغال انتهاء %1,8  695 628 20                   مسدد غير

 المنتزه لمشروع أولي استالم %0,9  347 314 10                   مسدد غير

-                 328 776 751  29,5% - 

 GMNK لـ الهيكلية األشغال انتهاء %24,9  609 363 285                 مسدد غير

 GMNK لـ الثانوية األشغال انتهاء %24,9  609 363 285                 مسدد غير

 بنواكشوط الكبير المسجد لمشروع أولي استالم %12,5  804 681 142                 مسدد غير

 بنواكشوط طوابق 9 من متكون مبنى لمشروع الهيكلية األشغال انتهاء %3,3  273 819 37                   مسدد غير

  بنواكشوط طوابق 9 من متكون مبنى لمشروع الثانوية األشغال انتهاء %3,3  273 819 37                   مسدد غير

 بنواكشوط طوابق 9 من متكون مبنى لمشروع أولي استالم %1,7  637 909 18                   مسدد غير

-                 807 957 205  70,5% - 

-              1 432 548 236  - - 

جديدةأوقية  1 367 339 561، كان المبلغ المستحق لهذا القرض الذي لم يتم سداده بعد يقدر بـ 2018ديسمبر  31في   

 الوطنية اللجنة موقع على السداد، جدول تتضمن كاملة مذكرة عن فضالً  مرفقاتهاو وتعديالتها االتفاقية والمناجم للصناعة الوطنية الشركة ونشرت
االستخراجية الصناعات في الشفافية لمبادرة   

 والشركات االستخراجية SNIMشركة/الدولة بين المالية العالقة 5.6.2.4

 SNIM-EMCتمويل اتفاقية

 SPHERE األستراليةوالشركة  SNIMشركة  بين 2001اكتوبر  25العوج هو ثمرة مشروع مشترك موقع بتاريخ  مشروع
INVESTMENTS Ltd  بهدف تطوير مناجم المانتيك في كلب العوج في والية تيرس شمال موريتانيا. تتولى تطوير المشروع في الوقت شركة

SNIM  وشركةXstrata  التي اشترت منSPHERE. 

دوالر أمريكي إلى  000 500 28ضوعها رفع مبلغ سلفة المساهم من مو EMCو SNIMتوقيع اتفاقية تمويل بين شركة  2016في ديسمبر  تم
( للمرحلة األولى من المشروع. ال تذكر االتفاقية وجود التفاصيل هندسة) FEEDدوالر أمريكي. هذه السلفة مخصصة لتمويل دراسة  000 200 30

 فوائد مدفوعة على سلفة المساهم المذكورة.
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 فة عندما يدخل المشروع مرحلة االستغالل ويدر ما يكفي من السيولة لتسديد هذه السلفة.بتعويض هذه السل EMCشركة  ستقوم

 EMCلشركة  SNIMمنحتها شركة  والتي، 2018 ديسمبر 31 بتاريخ المساهم، بلغ ميزان سلفة 2018في  SNIMالقوائم المالية لشركة  حسب
ديسمبر  31في  جديدة أوقيةمليون  025 1تغذية هذه السلفة بمبلغ  تمت SNIM لشركة . دائما حسب القوائم الماليةجديدة مليون أوقية 094 1مبلَغ 

2018. 

 القطاع المعدني في النقل 7.2.4

 الحسبان في األخذ ويتم الشركات تلك أنشطة إطار في إذن مفروض النشاط فهذا المعدني، القطاع داخل النقل عملية المعدنيون المستثمرون يتولى
 .المعدني القطاع من الدولة تتلقاها التي العائدات في بذلك طةالمرتب للجباية ضمنيا

 .موريتانيا في المعدني للقطاع بالنسبة الشفافية، مبادرة لمعيار 4.4 الشرط يطبق ال وبالتالي

 المقايضة واتفاقيات التحتية البنى توفير 8.2.4

ارنة وكذلك من شركات الدولة أن تصرح بجميع اتفاقيات البنية التحية أو مثل القطاع البترولي، تلقت الشركات المعدنية المعتمدة في مجال المق تماما
 . 4.1.8دون تطبيق عتبة للمادية وباستخدام نفس نموذج تصريح مبادرة الشفافية كما هو موصوف في القسم  2018ديسمبر 31المقايضة السارية في 

 مبادرة لمعيار 4.3 الشرط في المقصود بالمعنى بالمقايضة أو التحتية للبنية تملةمح اتفاقيات حول ببيانات المصرحة الشركات من واحدة أي تعلن ولم
 .2019لسنة  الشفافية

 االجتماعية والنفقات المحلي المحتوى 9.2.4

 .االجتماعية بالنفقات المحلي بالمحتوى تتعلق ترتيبات على تشتمالن ال المعدنية واالتفاقية المعدنية المدونة أن نفهم

 على المساهما هذه تتم. المحليين السكان لصالح تحتية بنية أشغال أوض الشركات يمكن أن تساهم طوعيا في تمويل برامج اجتماعية نفهم أن بع كما
 .للشركة االجتماعية المسؤولية لسياسة طبقا طوعية بصفة العموم

 .5.7 سمالق في المقارنة مجال في المعتمدة المعدنية للشركات االجتماعية النفقات تفصيل يوجد

 SNIM خيرية

السكان القاطنين  لصالح SNIM، وهي اليوم جمعية معلنة ذات منفعة عمومية. وهي تنظم وتسير تدخالت شركة 2007سنة  SNIMإنشاء خيرية  تم
 ذات نفع عموميسسة كمؤ الخيرية، تم إعالن  2012مايو  31اعتباًرا من الصعيد الوطني.  وعلى نواذيبوبمحاذاة السكة الحديدية من ازويرات إلى 

فهم أن هذا التمييز يسمح لها باالستفادة من مساعدة ودعم السلطات اإلدارية وفقًا للنصوص المنظمة ت. نحن ن2012/151بموجب المرسوم رقم 
 .يمموعالفع بالنها لللجمعيات المعترف 

 

 خيريةوهكذا تقوم  سة المسؤولية االجتماعية والبيئية للشركة.ولكن من سيا SNIMال ينبثق تمويل الخيرية من التزام قانوني أو تعاقدي من شركة 
SNIM  بإعداد واعتماد ميزانية سنوية للمصروفات واألنشطة التي سيتم تنفيذها ويوافق مجلس إدارةSNIM خيريةعلى التمويل الذي سيتم منحه لل 
 كل عام.

 :هي لتدخلها االستراتيجية محاور. الفقر لمحاربة الوطنية االستراتيجية حسبانال في تأخذ المستفيدين، مشاركة على تعتمد التي ،SNIMخيرية  رؤية

 الفقر؛ محاربة -

 المستهدفين؛ السكان معيشة ظروف تحسين ـ

 .األساسية التحتية والبنى للشرب الصالح والماء والتعليم الصحة إلىتسهيل نفاذ السكان  ـ

 ؛SNIMمن شركة  إعادة الدمج االجتماعي واالقتصادي للمتقاعدين ـ

 تنمية التمويالت الصغرى داخل السكان المحليين؛ و  ـ

 ترقية الحكامة الرشيدة؛  ـ

ل(، لجنة التسيير )جهاز اإلدارة والرقابة(،  SNIMخيرية  هيئات العامة )الجهاز التنفيذي( ومفوض  المديرية هي: الجمعية العامة )الجهاز المداوِّ
 الحسابات )جهاز التدقيق(.

https://www.snim.com/index.php/developpement-: على الرابط التالي SNIM لخيرية 2018البيانات المالية لعام تتوفر 
finaniers.html-etats-durable/fondation/210 

التالية  عاناتعن اإل SNIM. وأعلنت شركة SNIMلخيرية  جديدة مليون أوقية 56,4مبلغ  2018 فيالمنعقد  135اإلدارة رقم  مجلس خصص
 :2018للجمعيات سنة 

 بند تحت 2018 عام في التالية الدفعات بسداد األخيرة هذه قامت ،2018 عام في والمناجم للصناعة الوطنية الشركة قدمته الذي اإلبالغ لنموذج وفقًا
 :أخرى وجمعيات والمناجم للصناعة الوطنية الشركة لمؤسسة االجتماعية المدفوعات

 الجديدة باألوقية المبلغ المستفيد

 SNIM 65 471 094 ريةخي

https://www.snim.com/index.php/developpement-durable/fondation/210-etats-finaniers.html
https://www.snim.com/index.php/developpement-durable/fondation/210-etats-finaniers.html
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 000 550 3 الرياضية والثقافية الرابطة

 ASK 1 453 700الرياضية  الرابطة

 794 474 70 المجموع

 يلي: فيما 2018سنة  SNIMتمثلت إنجازات خيرية  SNIMتقرير أنشطة خيرية  حسب

 

 2018سنة  SNIM: إنجازات خيرية 15 الجدول

 الجديدة باألوقية المبلغ النوعية القطاع

 الصحة قطاع

 000 237  تلقيح حمالت 4 دعم

 399 158  اإلسعاف سيارة وصيانة للمحروقات إعانة

 671 106  سنوي طبي مخصص

 955 58  سنوي طبي مخصص

 577 14  اإلسعاف سيارة وصيانة للمحروقات إعانة

 671 106  سنوي طبي مخصص

 623 130  اإلسعاف سيارة وصيانة للمحروقات إعانة

 671 106 سنوي طبي مخصص

 955 58 سنوي طبي مخصص

 761 34 اإلسعاف سيارة وصيانة للمحروقات إعانة

 671 106 سنوي طبي مخصص

ة 4) الصحي المركز معدات  000 176 (للمستشفيات أسر 

 677 21 اإلسعاف سيارة وصيانة للمحروقات إعانة

 717 52 سنوي طبي مخصص

 671 106 سنوي طبي مخصص

 HRZ 4 000 000تسيير  ميزانية

 000 200 1 (المحوسبة النظم تركيب) HRZ إدارة تحديث

 461 154 اإلسعاف سيارة وصيانة للمحروقات إعانة

 573 73 سنوي طبي مخصص

 SNIM 4 231 295صندوق التأمين الصحي لصالح المتقاعدين من شركة  مشاركة

 000 498 المجاورين للفقراء صحية مساعدة

 400 262 أخرى أماكن في للفقراء صحية مساعدة

 772 203 4 الكبدية للفيروسات الوطني المعهد مشروع على إضافي عمل

 التعليم قطاع

 549 378 مدرسية دواتأ

 104 957 االمتياز معهد ساحة تهيئة

 994 67 مدرسية أدوات

 599 13 مدرسية أدوات

 712 19 مدرسية أدوات

 712 19 مدرسية أدوات

 562 99 مدرسية أدوات

 000 8 شوم لمدرسةجهاز اإلخماد  على الحصول

 712 19 مدرسية أدوات

 275 122 مدرسية أدوات

 123 770 مدرسية دواتأ

 562 100 مدرسية أدوات

 المحلية التنمية دعم

 572 195  الفقيرة واألسر والمعوقين للمزارعين الدعم تقديم

 070 765  الشامي بمدينة شرطة تفتيش نقطة إنشاء

 975 178 (الشمسية الثالجة+  المتجر استئجار) الزراعية التعاونيات دعم

 نواذيبو في والمناجم للصناعة الوطنية الشركة ديمتقاع تعاونيات دعم
 وازويرات

600 000 

 MATIS 686 910جمع واستغالل وبر الحيوان المحلية  مشروع
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 الجديدة باألوقية المبلغ النوعية القطاع

المؤسسات واألنشطة  دعم
 الدينية 

 327 808 رمضان إفطار

 679 686 والمحاظر المساجد أئمة مساعدة

 663 38 رمضان إفطار

 663 38 رمضان إفطار

 465 15 رمضان ارإفط

 663 38 رمضان إفطار

 000 88 المحضرة تأهيل إعادة

 465 15 رمضان إفطار

 663 38 رمضان إفطار

 465 15 رمضان إفطار

 326 77 رمضان إفطار

 147 437 رمضان إفطار

 663 38 رمضان إفطار

 000 605 الدينية اتوالشخصي األنشطة دعم

 الثقافية المؤسسات دعم
 والرياضية واالجتماعية

 975 79 نواذيبو

 000 542 القديمة المدن مهرجانات دعم

 البلديات إعانات

 469 679 1 نواذيبو بلدية

 886 795 بولنوار بلدية

 617 406 إنال بلدية

 246 449 اتميمشات بلدية

 637 211 عميرة بن بلدية

 110 424 شوم بلدية

 374 196 تواجيل بلدية

 700 324 افديرك لديةب

 000 904 الزويرات بلدية

 800 339 مغرين بير بلدية

في الجوار وخارج  إعانات
 SNIMالجوار، المتقاعدين من 

 وغير ذلك

 SNIM 623 550وإعانة للمتقاعدين من  مساعدة

 380 951 الجوار داخل وإعانات مساعدات

 443 325 1 الجوار داخل وطوارئ مختلفة إعانات

 392 351 1 الجوار خارج وطوارئ مختلفة إعانات

 719 651 34   المجموع
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 :التالية هي 2007 عام في إنشائها منذ تحققت التي اإلنجازات فإن ،2018 لعام ذاته والمناجم للصناعة الوطنية الشركة مؤسسة نشاط لتقرير وفقًا

 ) موريتانية أوقية مليون) 2018 إلى 2007 من الفترة خالل موالمناج للصناعة الوطنية الشركة مؤسسة إنجاز: 16 الجدول
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 البيئية االلتزامات 10.2.4

التي أوضحت أن كل ترٍك الستغالل منطقة  2009، إعادة تأهيل المواقع المعدنية ثم اعتمدت ذلك مدونة 1979المدونة المعدنية لسنة  تناولت
يخص "السالمة، والنظافة العمومية والخصائص األساسية  فيمانشطة المتخذة استخراج معدني يجب أن يكون موضوع مقرر وزاري ينص على األ

  .العملية االلتزامات يحدد، لم يصدر مجلس الوزراء أي مرسوم 2017للوسط المحيط. ولغاية ديسمبر 

التي  44الموريتاني وذلك في مادته رقم مواقع االستخراج على التراب صالح إوجود التزام قانوني بالقيام بإعادة  45ـ2000قانون البيئة رقم  يؤكد
ين الوزير تنص على أن إعادة تأهيل المواقع المعدنية يتحملها المستغل المعدني. تحيل نفس المادة إلى مرسوم سيتم اتخاذه بناء على تقرير مشترك ب

مال. كان هذا القانون موضوع المصادقة على مرسومين المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمعادن. سيحدد ذلك المرسوم إجراءات وتفاصيل إنجاز األع
 هما: 

 و اليوم؛ في طن 100 على طاقته تزيد منجم كل استغالل انطالق أجل من بيئية انعكاسات دراسة بإجراء يطالب الذي 94ـ2004 رقم المرسوم ـ

 يحدد ال ولكنه مصرفية، بضمانات مشفوعة التأهيل، بإعادة اإللزام إطار في المتخذة اإلجراءات تكون بأن يطالب الذي 107ـ2007 رقم المرسوم ـ
 ".التأهيل"إعادة  عبارة تفسير يخص فيما توجيهي خط أي

مشغلي  على غرار المتعاملينمواقعهم  عادة تأهيللتغطية التزاماتهم الخاصة بإ طرف المتعاملين المعدنيينأنه ال يوجد حاليًا أي مدفوعات من  تنافهم
 .يينالنفط

 الصناعي التقليدي  عالقطا 11.2.4

 القطاع عن لمحة 1.11.2.4

 بوصول" الذهب نحو عارم تدفق"موجة  مواجهة أجل ومن البالد، شمال في يتركز وهو، 2016 خالل موريتانيا في الذهب عن التقليدي التنقيب ظهر
 .النشاط يضبط نيقانو إطار إعداد انتظار في والمواقع األشخاص لسالمة آلية الدولة وضعت المنطقة، إلى المنقبين آالف

 يناير 2 بتاريخ الصادر المالية ووزير والمعادن والطاقة البترول لوزير 0002/2018 رقم المشترك بالمرسوم حاليا القانوني اإلطار هذا تنظيم يجري
2018. 

 القانوني اإلطار 2.11.2.4

 للوزير مقرر على 2018 يناير في ادقةالمص تمت وهكذا. للذهب التقليدي الصناعي النشاط الخصوص على تناول إصالحا 2018 سنة عرفت
 لنشاط القانوني اإلطار لتوضيح الوزراء مجلس في بيان المقرر على تقدم. للذهب التقليدي االستغالل نشاط مهن بتنظيم يتعلق بالمعادن المكلف

 .للذهب التقليدي االستغالل

 االستغالل لنشاط المختلفة المهن وتنظيم النفاذ قواعد تحديد هو األساسي عهموضو فإن للذهب، التقليدي االستغالل بأنشطة المتعلق المقرر يخص فيما
 .للذهب التقليدي

 :مهنية فئات عدة ضمن الفرعي القطاع المقرر ينظم

 العاملة اليدأ:  الفئة •

 (الجيوفيزيائية األدوات المعادن، كشف)أجهزة  اللوازم مستغليب:  الفئة •

 اآلبار مستغليج:  الفئة •

 .التركيز حسب الفرز الصخور، طحن تقطيع ،المادية المعالجة وحدات تغليمسد:  الفئة •

 (.المزج)وخاصة  الكيميائية المعالجة وحدات مستغليهـ:  الفئة •

 .للذهب التقليدي االستغالل مخلفات معالجة خدمات في المستثمرونو:  الفئة •

 .للذهب التقليدي االستغالل مراحل عبر األنشطة مختلف على مطبقة اواتإت وكذا جزائية رسوم وتحدد جبائي إطار على المقرر هذا ترتيبات تنص

 المركزي للبنك حصرية بصفة إنتاجه ببيع ملزم كان، فئة أي من اعتماد أو رخصة صاحب كل فإن المذكور، المقرر من 9 المادة حسب وهكذا،
من طرف البنك يتم تحديده بشكل دوري  البيعنحن نتفهم أن سعر  .القانونية الشروط حسب معتمد للذهب واستغالل شراء لشباك أو الموريتاني
 على أساس سعر الذهب العالمي في الفترة المعنية. المركزي

 المساهمة 3.11.2.4

 ةالمرخص التقليدي للذهب الفعلي التصدير بعمليات والمتعلقة 2018 سنة برسم الموريتاني المركزي البنك عنها أعلن التي البيانات التالي الجدول يبين
 :الذهب من المركزي البنك حجز وعمليات مقتنيات وكذا

 بالكلغ الكمية السنة

 732,60 بها المسموح الفعلية الصادرات

 17,29 )الشامي( للذهب المركزي البنك شراء

 9,23 المحجوزات

 759,12 المجموع

 إثر الذهب، من التقليدي اإلنتاج كمية لمعرفة دراسة ،GIZي األلمانية العامة للمعادن بالتعاون مع وكالة التعاون الدول المديريةجانب آخر، أطلقت  من
 :الدراسة لهذه الرئيسية األرقام بعض يلي فيما نقدم البحث، مناطق في الفنية المراكز إقامة
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(2018 أغسطس 07 إلى 01 من)األسبوع  التقليدي الصناعي للنشاط إجمالية ورقة  

 
 الحرفي النشاط تقدير

 أ الفئة ب الفئة ج الفئة د الفئة هـ فئةال و الفئة

 التراخيص
 مهنية بطاقة كاشف بئر صغيرة ماكينة كبيرة ماكينة كيميائية م وحدة الرواسب معالجة

 الشامي مركز 000 20 150 50 436 555 30  

 الزويرات مركز 000 5   15 40 70    

 نواكشوط              

 األعداد 000 25 150 65 476 625 30 0

 جديدة أوقية المبالغ 000 500 12 000 750 000 500 6 000 520 9 000 500 12 000 150 -

 جديدة أوقية اإلجمالي المبلغ 000 920 41

 
 التقليدي الصناعي للنشاط األعمال وأرقام اإلنتاج تقديرات

 اإلنتاج كميات كلغ(/جديدة أوقية 1300000) األعمال أرقام
 عدد
اكيناالم

 ت
  المركز الماكينة نوع

 اليوم في الشهر  في السنة في
 المتوسط

 اليوم في
 للماكينة المتوسط
 اليوم في

3 246 750 000 270 562 500 9 018 750 7 kg  12,5 Grammes 555 كبيرة ماكينة 

 الشامي مركز
918 216 000 76 518 000 2 550 600 1,9 Kg 4,5 Grammes 436 

 كينةما
 صغيرة

 كبيرة ماكينة 70          
 مركز

 40           الزويرات
 ماكينة
 صغيرة

 جديدة أوقية  000 080 347 جديدة أوقية  000 966 164 4
 أوقية  569 35011
 جديدة

8,9 Kg       المجاميع 

 االستخراجية العائدات تسيير 3.4

 الوطنية للميزانية المسي ِّر القانوني اإلطار 1.3.4

 الخصوص على يشمل والذي 1978 سنة الصادر المالية بقوانين المتعلق النظامي القانون عن منبثقة تقليدية دورة هي لموريتانيا الميزانوية الدورة
 في ثم الحكومة مستوى على الميزانية على والمصادقة الميزانوية المشاورات الميزانوي، الضبط الكلي، االقتصادي الضبط هي رئيسية مراحل أربع

 .1960 منذ مختلفة تعديالت عرفت التي الدستورية األحكام تحترم محددة زمنية جدولة حسب األربع المراحل هذه تجري. البرلمان

 العامة المالية لتسيير الوطني النظام 2.3.4

 .تقويمية سنة المالية السنة طيتغ مالية، سنة إطار في ونفقات موارد شكل في المالية قانون في بها المسموح الدولة وأعباء مصادر الميزانية تصف

 والنفقات المداخيل تقديرات الحكومة تعد. للدولة المالي النظام تسيير على باإلشراف المكلفتان الرئيسيتان الهيئات هما الموريتانية والحكومة البرلمان
 للسنة المالية قانون إطار في الحكومة اقترحتها التي ألعباءا ويجيز المداخيل بتحصيل البرلمان يأذن. البرلمان إلى وتقدمها المالية قوانين مشاريع في

 .المالية قانون تنفيذ على الرقابة جهاز أيضا هو والبرلمان

 واإلدارات والقطاعات بالوزارات تتعلق للحكومة العامة النفقات من هامة نسبة أن بمعنى جدا ممركزة ذاتها حد في الميزانية إعداد عملية زالت ما
 مالية قوائم إعداد وكذا السنة خالل تصدر الميزانية تنفيذ وتقارير بيانات إعداد في ملحوظ تحسن يوجد%( 91.5) المركزية لإلدارة التابعة ةالالمركزي

 .مكتملة غير المالية القوائم تكون حين في متأخرة تصدر الميزانية تنفيض تقارير أن إال. سنوية

 إلى باإلضافة الموريتانية العمومية الخزينة موقع على الميزانية لتنفيذالمالية للدولة  لعملياتالشهري ل لالجدو، االطالع على 2007منذ سنة  يمكن،
 المحتملة االنشغاالت يخص فيما. فترتهما مع بالمقارنة متأخرين يصدران التقريران هذان كان. الموقع نفس على متاح الميزانية لتنفيذ فصلي تقرير
، تم تدارك التأخر المتراكم في تقديم قوانين 2010. وبحلول المبدئية فائدتهما من ذلك ينقص وال لذلك، التقريران يتعرض لم نات،البيا بصدقية المتعلقة

انين التسوية. لم يكن بعض هذه التقارير يشمل األصول/الخصوم المالية واألرصدة المصرفية ولم تكن تذكر المعايير المحاسبية المستخدمة في قو
 المذكورة. التسوية

المتضمن إنشاء الصندوق الوطني  2006ابريل  4بتاريخ  008ـ2006األمر القانوني  2006المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية سنة  أصدر
 باسم مفتوح بحسا هو الصندوق هذا. الوطنية البترولية المصادر استغالل من المتأتية الدولة عائدات كافةلعائدات المحروقات. وهو يرمي إلى تجميع 

 الوزير الصندوق تسيير يتولى. الدولة ميزانية تمويل في وإما كمدخرات إما الصندوق مصادر استخدام ويتم. خارجي مصرف في الموريتانية الدولة
 محاسبة في سنة كل بالتدقيق اتالحساب محكمة تُلزم آنفا، المذكور القانوني األمر من 10 للمادة طبقا. لالستثمار استشارية لجنة تساعده بالمالية المكلف
 .مستقل تدقيق مكتب يد على سنة كل نهاية في تدقيقه يجب كما المحروقات لعائدات الوطني الصندوق وتسيير
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إعداد وتنفيذ الميزانية في موريتانيا هو مسلسل ممركز إلى حد كبير يغطي أساسا ميزانية الوزارات والقطاعات والمؤسسات العمومية ذات  مسلسل
النسبة ألنشطة الرقابة الطابع اإلداري التي تتلقى إعانة من الدولة. تتدخل أوال الوزارة المكلفة بالمالية في عملية إعداد الميزانية وتنفيذها ونفس الشيء ب

 الداخلية خارج الرقابة الخارجية التي تتوالها محكمة الحسابات. 

 .الميزانوي والتحكيم المشاورات مرحلة في القطاعية الوزارات وتتدخل. العملية هذهل المحركة القوة بمثابة المالية وزارة اعتبار يمكن

 اإلدارات المالية قانون مشروع إعداد المالية قانون مشروع على المصادقة المالية قانون مشروع تنفيذ الداخلية الرقابة الخارجية الرقابة

 األولى الوزارة. 1     

 البرلمان. 2        

 الوزراء مجلس. 3     

 المالية وزارة. 4       

 القطاعية الوزارات. 5     

 الحسابات محكمة. 6         

برزت كافة يعرف إعداد الميزانية تغييرات ملحوظة سواء من حيث المراحل أو اآلليات بالمقارنة مع الجوانب األخرى في تسيير المالية العامة. فقد أ لم
وصندوق النقد الدولي  AFRITACوتقارير المساعدة الفنية من  CFAA, RONC, PEFAييم التسيير الميزانوي )مراجعة النفقات عمليات تق

FMI، لك إلخ( أبرزت دائما جمود عملية إعداد قوانين المالية سواء على صعيد مراحل اإلعداد أم حيث اآلليات والتقنيات المستخدمة ولكن فوق كل ذ
 . 1978الذي حل محل قانون سنة  LOLFفقط على القانون النظامي الجديد المتعلق بقوانين المالية  2018المتأخرة سنة  بسبب المصادقة

 من الممولة االستثمار نفقات سوى الحسبان في تأخذ ال التي االستثمار وميزانية التسيير ميزانية من موريتانيا في للدولة العامة الميزانية تتكون
 .المالية قانون تطبيق نطاق خارج إذن تبقى التي خارجي بتمويل الممولة النفقات وليست تيةالذا المصادر

مومي من الفئة من النفقات تكون مدرجة في الميزانية المدعمة لالستثمار التي تجمل كافة االستثمارات السنوية المدرجة في برنامج االستثمار الع هذه
 .جيالخار التمويل من أو الذاتية المصادر

، على إجمال االستثمارات الممولة بمصادر داخلية 1986اكتوبر  29بتاريخ  86/178الميزانية المدعمة لالستثمار المستحدثة بالمرسوم رقم  تقتصر
مار اإلداري في حين أن برنامج االستث الطابع ذاتوخارجية )هبات وقروض( وإهالك الدين العمومي وكذا التحويالت نحو المؤسسات العمومية 

 .المشاريع تمويل استحقاقالعمومي أوسع نطاقا من ذلك ويشمل مختلف درجات 

خارجية. هكذا  مصادر منوالصناعة وخاصة في جانبها المتعلق بنفقات االستثمار الممولة  االقتصاد وزارة لالستثمار المدعمة الميزانية إعداد تتولى
عن ميزانية التسيير وهي مجرد ملحق في الميزانية العامة. ويضر هذا الفصل ببرمجة وتنفيذ  يتم إعداد الميزانية المدعمة لالستثمار بصفة منفصلة

يعيق التمفصل  مجموع الميزانية. هذا التقسيم لقانون المالية بفصل النفقات الوطنية واالستثمارات الممولة من الخارج التي تنفذ خارج مسار الميزانية
الذي يقدم  GIZول، ويحد في نفس الوقت من وضوح النفقة العمومية. فضال عن ذلك ورغم جهود التعاون األلماني األص وتثبيت الجاريةالجيد للنفقات 

 دعما للجنة المالية في الجمعية الوطنية، فإن االستقبال المتأخر والناقص للوثائق يجعل من الصعب القيام بتحليل سليم لهذه العملية.

التأكيد إحدى الوسائل الميزانوية والمالية الرئيسية لبلوغ األهداف المحددة الستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المدعمة لالستثمار هي ب الميزانية
 زمنية جدولة حسب يتم ال المالية قوانين إعداد إن ثم. استراتيجية توجيهات على تقوم أنها يبدو ال منفصلة عملية اآلن إنها. SCAPPالمشترك 
 .بالعملية المعنيين الفاعلين مسؤوليات وتبين مراحل،ال مختلف تحدد واضحة

 والتدقيق الوطنية الميزانية إعداد عملية 3.3.4

 الميزانية إعداد 1.3.3.4

 الحلقة في رئيسية مراحل أربع وفق المالية بقوانين المتعلق النظامي القانون لترتيبات طبقا موريتانيا مستوى على المالية قوانين إعداد يتم ذلك مع
 .الميزانية على والمصادقة الميزانوية المشاورات الميزانية، ضبط الكلي، االقتصادي الضبط وهي يزانيةللم التقليدية

 انسجام في الميزانوي وللرصيد للنفقات الكبرى والكتل وحجم المداخيل لحجم تقدير على بالحصول والميزانوي الكلي االقتصادي الضبط مراحل تسمح
 والبنك والصناعة االقتصاد ووزارة المالية وزارة تقودها التي العملية هذه(. ونقد مدفوعات ميزان)نمون،  لمرسومةا الكلية االقتصادية األهداف مع

 الضبط أساس على. المستقبلية االسقاطات بعض على معها المصادقة تتم التي الدولي النقد صندوق مصالح أيضا فيه تتدخل الموريتاني المركزي
 عن تعبير هي التي ميزانيتها مشاريع القطاعات هذه تقدم. الوزارية القطاعات مختلف إلى تعميم رسالة بتوجيه لماليةا وزارة تقوم الميزانوي،
 مع التحكيم عمليات في المالية وزير يشرع المشاريع هذه أساس على. لبلوغها تسعى التي القطاعية األهداف لتحقيق الضرورية المالية احتياجاتها
 .القطاعية المالية المخصصات تشمل مكتملة ميزانية على بالحصول التحكيم هذا نتائج لتسمح القطاعية الوزارات

 .عليه والمصادقة دراسته أجل من البرلمان إلى إحالته قبل مالية قانون مشروع باعتباره الوزراء مجلس في الميزانية مشروع على المصادقة تتم

 :يلي بما تانياموري في الميزانية إعداد يمتاز إجمالية بصفة

 النظامي للقانون طبقا( برامجنتيجة )ميزانية /نشاط كل حسب وليس وسائل)ميزانية  ميزانوي بند كل حسب الميزنة على ترتكز ميزنة طريقة .1
 بقوانين علقالمت القديم النظامي القانون محل يحل الذي 2018 اكتوبر 09 بتاريخ 039ـ2018 رقم)القانون  الميزانية بقوانين المتعلق الجديد

 وأرصدة االلتزام بأرصدة المتعلقة 22 المادة أحكام لتطبيق قانون أول 2021 لسنة المالية قانون سيكون بالفعل(. 1978 سنة الصادر الميزانية
 التسديد؛

للقطاع وإما بغياب مصادر  للوزارات القطاعية تظهر غياب أي رابط مباشر بين برمجة النفقات واألهداف )أحيانا إما بغياب استراتيجية مقترحات .2
إن  CMDTبشرية وفنية قادرة على إنجاز المطلوب، أو أيضا أو ال تكون هذه النفقات متأتية من إطار التنمية القطاعية على المدى المتوسط 

 وجد(.
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 أو أقل لوقائع الحسبان في ألخذا أجل من فقط مراجعة السابقة السنوات بميزانيات العمل إعادةغياب معايير واضحة لتخصيص المصادر )أحيانا  .3

 (.تحديدا أكثر
راجعة إلى برمجة خطية للنفقات دون ارتباط حقيقي مع الحاجيات من حيث إبرام الصفقات ويعيق ذلك السير الفعال  DAPBIتبدو برمجة  .4

 ن من األرصدة(؛للصفقات العمومية )ومن هنا يأتي خطر تجزئة الصفقات وتأخر مباشرة الصفقة في انتظار بلوغ مستوى معي
بقانون يواصل حصل قانون المالية إقصاء التمويالت الخارجية باستثناء عمليات دعم الميزانية ومازالت الميزانية المدعمة لالستثمار مجرد ملحق  .5

 المالية وهو ما يحد من وضوح المصادر المخصصة للقطاعات الوزارية؛
 الميزانية؛ برمجةو إعداد لوظيفة بالنسبة ناقصة ومادية بشرية قدرات .6
 أو الوزاري أو اإلجمالي المستوى على)سواء  المتخصص والتطبيق الميزانية إعداد دليل مثل الميزانية إلعداد المكرسة الخاصة اآلليات نقص .7

 الحقيقي؛ مستواها عن غالبا بعيدة نتائج واستخالص النفقات تقديرات في التحكم ضعف ذلك على ويترتب القطاعي،
 بجودتها يضر ما وهو الميزانية إلعداد المخصص الزمن تقليص العملي، الصعيد على ذلك، على ويترتب للميزانية، مصنفة زمنية برمجة غياب .8

 لتنفيذ الفعلي واالنطالق يناير في متأخرة مصادقة إلى محالة، ال ذلك، ويقود البرلمان لدى المالية لقوانين نسبيا المتأخر اإليداع إلى ويؤدي
 مارس؛ شهر بداية في يكون، ما غالبا الميزانية،

 الميزانية؛ في تنظيميا دورا تلعب األداة هذه بجعلحتى اآلن ( (DAPBI وثيقة برمجة الميزانية األولية السنويةلم يسمح استخدام  .9
 وتفترض. البرلمان ستوىم على المالية قانون ودراسة التحكيم مراحل على مقتصرا الميزانية صياغة في القطاعيين الفاعلين إشراك زال ما .10

 .مسبقا معتمدة زمنية جدولة أساس على ونزوال صعودا مندمجة عملية مشاركتهم

 الموافق الرأي بعد المالية قانون على علنية جلسة في النهائية المصادقة مع المسلسل بداية في األعم، الغالب في وحتى دائما يعنيه، فيما البرلمان، يتدخل
 .القانون مشروع على الوزراء مجلس من

 على المصادقة خالل من الميزانية تنفيذ على الرقابة عمل أيضا ويمارس الموريتانية اإلسالمية الجمهورية دستور من صالحياته البرلمان يستمد
 .التسوية قوانين مشاريع

 المرحلة في يتدخل أن األول الوزير بإمكان ،األولى الوزارة مستوى وعلى. التسوية قانون مشروع على الخارجية بالرقابة الحسابات محكمة تقوم
 .التحكيم أجل من ثم الضبط لغرض المالية قانون إعداد من األولى

 الهيكلة في للحكومة العامة األمانة محل للحكومة العامة األمانة الوزارة)حلت  للحكومة العامة لألمانة المركزية المالية الرقابة تتبع ذلك، عن وفضال
 .المشتركة باألعباء الخاص 99 الباب وكذا الوزارات رصيد ونفقات المالية وزارة ميزانية رقابة أجل من( يدةالجد الحكومية

 :التالية بالهيئات األمر يتعلق. الميزانية إعداد مسلسل في كبرى أهمية ذات مركزية هيئات على المالية لوزارة الجديدة اإلدارية الهيكلة تشتمل

 الوصف المديرية

 للميزانية العامة يةالمدير

 النظم وإدارة المالية قوانين وإعداد البرمجة إدارة والمعاشات، الرواتب إدارة المشتركة، النفقات إدارة أخرى، هيئات بين من تشمل
 يخص فيمابتحضير وإعداد مشاريع قوانين المالية السنوية. وتتابع تنفيذها وخاصة  للميزانية العامة المديرية تكلف. المعلوماتية

العامة للخزينة والمحاسبة  المديرية النفقات. في نهاية العام تعد حساب إداري للدولة باعتبار إعداد حساب التسيير من اختصاص 
 العمومية.

 للخزينة العامة المديرية
 العمومية والمحاسبة

مصلحة التدقيق الداخلي(، إدارة الميزانيات على الخصوص إدارة مركزة وتسيير السيولة، إدارة المحاسبة العمومية )التي تشمل  تشمل
العامة للخزينة والمحاسبة العمومية تنفيذ ميزانية الدولة من حيث المداخيل  المديرية المحلية وإدارة األنظمة المعلوماتية. تتولى 

لمتعلق بوسائل السيولة ومسك والنفقات ومركزة الحسابات، وهي مسؤولة أيضا عن إعداد قواعد للمحاسبة العمومية والبحث والتسيير ا
 والخصوصيين العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات المعاشات صندوق تتولى ذلك عن فضال االدخار،حسابات صندوق اإليداع و

 .الدولة حقيبة تسيير وكذا

 الداخلية بالجباية تكلف للضرائب العامة المديرية

 المنافذ عند أو جيةالخار بالجباية تكلف للجمارك العامة المديرية

 ألمالك العامة المديرية
 الدولة

 عن أساسا المسؤولة هي الدولة ألمالك العامة المديرية . للدولة العامة والوسائل المباني وإدارة العقارات إدارة الخصوص على تشمل
 الدولة عقارات وعائدات منتجات صيلتح وكذا والطابع التسجيل حقوق وتطبيق العقاري السجل وتسيير للدولة الثابتة األصول تسيير
 المديرية  تشمل الدولة مشاركات حقيبة وتسجيل والرهون العقارية الملكيات بحفظ والطابع التسجيل حقوق جانب إلى أيضا مكلفة وهي
 .للدولة العامة والوسائل المباني وإدارة والطابع التسجيل إدارة العقارات، إدارة: الدولة ألمالك العامة

 المالية الوصاية يةمدير
 المؤسسات على

إدارة الوصاية المالية على المؤسسات المتابعة المالية للمؤسسات العمومية وللشركات ذات رأس المال العمومي والهيئات التي  تتولى
سك السكرتاريا تمتلك فيها الدولة مشاركة. تدير إدارة الوصاية المالية على المؤسسات أيضا عملية الضبط المحاسبي والمالي وتم

 الدائمة للمجلس الوطني للمحاسبة.

 العمومية المؤسسات

 الشركات( ب والتجاري، الصناعي الطابع ذات العمومية المؤسسات( أ: فئات ثالث إلى إجماال العمومية المؤسسات تقسيم يمكن
 .المختلط االقتصاد ذات الشركات( ج الوطنية،

 سلع بيع أو إنتاج خالل من وتجاريا صناعيا طابعا نشاطها يكتسي مؤسسات هي والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية المؤسسات
. التحليل هذا إطار في مستقلة وكاالت بمثابة وتعتبر. الخاصة المؤسسات عمل وسير تنظيم عملها وسير تنظيمها ويشابه خدمات أو

 من استراتيجية شركات هي للماء، الوطنية والشركة الكهرباء جتنت التي للكهرباء الموريتانية الشركة أهمها ومن الوطنية الشركات
 أن حين في. الدولة وأمالك للمحروقات الموريتانية للشركة بالنسبة الحال هي كما مستوى من أكثر على أساسية بخدمة التزويد ناحية

وأكثرها أهمية من وجهة النظر  SNIMذات االقتصاد المختلط وأبرز مثال عليها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم  الشركات
 االقتصادية بالنسبة للدولة. 

 العمومية الوكاالت
 المستقلة

 إنشاء عن إما ذلك ونتج منها الكثير إنشاء األخيرة السنوات عرفت وقد. إداري طابع ذات عمومية مؤسسات الغالب في وتسمى
 ذات عمومية كمؤسسات تعتبر إدارة 80 من أكثر اليوم منها ويوجد. المشروع أو االستعجال منطق حسب وإما إدارية قديمة مديريات
 غير اإلدارية العمومية المصالح في يجري ما اآلخرين مع وعالقاتها تسييرها ونمط نشاطها يشابه التي المؤسسات هذه. إداري طابع

ذات الطابع اإلداري إعانة من اإلدارة فئات. تتلقى المؤسسات العمومية  6تنقسم إلى  مستقلة وكاالت الواقع في هي المشخصنة،
المتضمن نظام المؤسسات العمومية  1990ابريل  4 بتاريخ 09-90المركزية ويمتلك بعضها مصادر ذاتية، يحكم األمر القانوني رقم 

ات على المدى والشركات ذات رأس المال العمومي، عالقات هذه اإلدارات مع الدولة، ومن المستحب إجراء تحليل لتقييم هذه اإلدار
البعيد وكذا التفكير حول دوافعها. يمكن في هذا اإلطار دراسة عدة صيغ مثل تكتل له نفع عام كبديل لتعدد المؤسسات العمومية ذات 
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 الوصف المديرية

 الطابع اإلداري المالحظ في السنوات األخيرة )مستشفيات، مراكز، مدارس صحة، إلخ.(.

 :كبرى مراحل بأربع يمر الوطنية الميزانية إعداد

إعداد الميزانية هي إسقاط المجاميع االقتصادية الكبرى التي تعتمد عليها الدولة بالنسبة  مسلسلاألولى من  ةالمرحل :الكلي االقتصادي الضبط( 1)
 إحدى وهي المالية نقواني إعداد مديرية اسم عليهالألولويات في إعداد الميزانية. وتقوم اإلدارة السابقة لبرمجة قوانين المالية، والتي أصبح يطلق 

 .والمالي الكلي االقتصادي الضبط هذا بإعداد الموريتاني المركزي البنك مع بالتعاون تقوم المالية، لوزارة التابعة للميزانية العامة يريةالمد

 األخيرة هذه تقوم. ميزانيةلل العامة المديرية الثانية من المسلسل هي عملية ضبط الميزانية وهي من مسؤولية  المرحلة( ضبط الميزانية: 2)
 حسب للسنة الكبرى النفقات عتبات تحديد يتم ذلك بعد. للسنة الخارجي المالي والدعم الجبائية وغير الجبائية المداخيل لمستوى تقديرات بإجراء
 .األولية

 مختلف إلى التعميم رسائل المالية ةوزار ترسل والميزانوي، الكلي االقتصادي الضبط عمليات انتهاء بمجرد( المشاورات الميزانوية: 3)
 هذه وبمراعاة التقديرات إعداد بها يتم أن يجب التي والطريقة المقبلة للميزانية العريضة بالخطوط الرسائل هذه تذكر الوزارية، القطاعات
 اإلطار على الوزارية القطاعات مقترحات تعتمد قد. القطاعية أهدافها لبلوغ الضرورية المالية احتياجاتها الوزارية القطاعات تقدم التوجيهات
 التحكيم عمليات في المالية وزارة تشرع الردود هذه أساس على وتحديثه اإلطار هذا وجود حالة في قطاع كل مستوى على للنفقات المتوسط
 .الحاجة عند تحكيمال ويتولى ويحث كثب عن العملية هذه مراحل مختلف األول الوزير يتابع. الوزارية القطاعات مع الميزانوي

يصادق عليه  ثمالحكومة عليه.  بمصادقةإعداد مشروع الميزانية األصلي  مراحل تكتمل( مصادقة الحكومة والبرلمان على الميزانية: 4)
 البرلمان. ويمثل إصدار رئيس الجمهورية للقانون بداية تنفيذ الميزانية الجديدة. 

 ،العائدات تحصيل وتيرة حسب تحديثها يتم للسحب زمنية برمجة إعداد يتم وهكذا وإصدارها الميزانية على ةالمصادق بمجرد الميزانية تنفيذ مرحلة تبدأ
 :التالية الهيئات موريتانيا في الميزانية تنفيذ رقابة تتولى

 للدولة؛ العامة المفتشية ▪
 للميزانية؛ العامة المفتشية ▪
 الحسابات؛ محكمة ▪
 .يةالميزان إدارة في الداخلية المفتشية ▪

 الميزانية تنفيذ 2.3.3.4

 موريتانيا في الميزانية نفقات تنفيذ

 وضعف اآلجال، طول بسبب كبير حد إلى الممركزة اإلجراءات وثقل النظام شفافية عدم أبرزها من الخروقات، بعض السابق في النفقات تنفيذ اعترت
 حول الموثوقة المعلومات ومحدودية المركزي البنك وحسابات الخزينة باتحسا بين للمقارنة الكامل شبه الغياب الميزانية، وتنظيم السيولة تسيير نظام

 العشر السنوات في موريتانيا في العمومية النفقات تنفيذ وتحسين ضبط كبير حد إلى المفيدة اإلجراءات بعض حاول اإلطار هذا وفي. والنفقات المداخيل
 فيه كانت الذي الوقت في( الفرنسي التعاون من )دعم وزارية مالية برقابة مصحوبا الوزارات مستوى على بالصرف األمر مركزية ال مع األخيرة،
 القطاع قدرات دعم مشروع من بتمويل)الرشاد(  العمومية للنفقات معلوماتي تسيير نظام تطوير مع عميق تحديث موضوع ذاتها حد في النفقات
العامة للخزينة والمحاسبة العمومية عصرنة المخطط المحاسبي )دعم من التعاون  المديرية . من جانبها، باشرت 2015 سنة انتهى الذي العمومي

األلماني( من الفرنسي واالتحاد األوربي( ومقارنته بأفضل الممارسات المقبولة دوليا في إعداد محاسبة الممتلكات )دعم صندوق النقد الدولي والتعاون 
 اآلن من يتمن صندوق النقد الدولي وتبويب ميزانية الدولة بتمويل من التعاون األلماني وهكذا بتمويل م AFRITACأجل إصالح التبويبات المالية )

 .الحسابات لمحكمة الرقابي العمل األخير في ليفعل العامة للخزينة السنوي التسيير حساب إنتاج فصاعدا

 عبر الشفافية سياسة في الشروع تم حين في للخزينة الجاري حسابال تسيير يتولى الذي المركزي البنك حسابات مع المقارنة إجراء دورية بصفة يتم
 الخزينة موقع على للدولة، المالية العمليات تنفيذ حول وسنوية فصلية وتقارير للسيولة الشهرية للوضعية شهريا للدولة المالية العمليات جدول نشر
 في والنجاعة الفعالية لغياب باالنتباه الكافي بالقدر مبكر وقت في للسلطات يسمح لم العمومية النفقات حول الموثوقة البيانات بعض نقص أن إال. العامة

 لتستخدم البيانات وإبالغ وتخزين ومعالجة جمع في النقص لذلك السلبية اآلثار من ضاعف وقد. أهدافها على التأثير أجل من المالية مبالغ تخصيص
 نظام غياب يشكل الحالي الوقت وفي. والماليين الفنيين والشركاء لالستثمار الدولة وخاصة نيةالميزا تنفيذ تقدم مراحل على ومؤشرات كمرجعيات
 غير المعلومات األنظمة من يأتي المالية المعلومات فأغلب موثوقة، وميزانوية مالية بيانات إلنتاج معوقا العمومية للمالية المندمج للتسيير معلومات
 المسلسل شفافية ومن نطاقها من يحد ما وهو للضرائب العامة المديرية و للجمارك العامة المديرية و للميزانية العامة ةالمديري  في الموجودة المترابطة
 .الميزانوي

لدى الجمارك تحصيل الحقوق  ++SYDONIAالبيانات تبعا للمصادر، غالبا بين الوزارات وحتى أحيانا داخل الوزارة الواحدة. يتابع نظام  تتغير
ية. وفي المصالح الجبائية، يتابع نظام "المحصل" أو "الجباية" تحصيل الضرائب ولكنه غير مرتبط بنظام "بيت المال" في الخزينة. وعلى الجمرك
علقة العامة للميزانية تعالج شبكة اإلذن في النفقات )الرشاد( تخصيص األرصدة واألمر وبصرف الميزانية دون أن يعالج الجوانب المت المديرية مستوى 

 بالتسديدات التي يتولى متابعتها نظام بيت المال الذي هو نظام المحاسبة في الخزينة.

. وهكذا أنه يجب االعتراف مع ذلك أن نظام "الرشاد" ونظام "بيت المال" الذي يشكل امتدادا له على مستوى الخزينة، يعمل بطريقة جيدة إلى حد ما إال
ن الحقيقي لملف تنفيذ النفقات وااللتزام بالتسديد مرورا بمختلف مستويات الخزينة ولكن يجب أن نذكر أيضا أن من الممكن القيام بالمعالجة في الزم

 االستثمارات مثل أخرى نفقاتبعض النفقات ال تكون مدمجة إال عن طريق بوابة خاصة األجور الشهرية للموظفين والصفقات العمومية في حين أن 
 مساعدة بعثة 2010/2011 سنتي تطلب ألن الموريتانية السلطات قادت قد الوضعية هذه كانت. اإلطالق على مدمجة رغي أو جزئيا إال مدمجة ليست
 رسمية وثيقة في المقاربة هذه صياغة تمت وقد. عملياتي تنفيذ مخطط سينتج مندمج توجيهي مخطط أو إطار إعداد أجل من األوربي االتحاد من فنية

 ".العامة المالية تسيير نظام إلصالح التوجيهي"المخطط  اسم تحت ةالوطني السلطات اعتمدتها

 الدولة ميزانية مصادر مستوى على الجبائية المداخيل حجم
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 أو الميزانية وتنفيذ المداخيل ووضعية بالتقديرات المتعلقة المعلومات على الجمهور حصول سهولة بمدى والجباية الميزانية مجال في الشفافية ترتبط
 الشامل والطابع لصحة واسعة وظيفة الوقت نفس في هو الذي الميزانية حول باإلعالم للمعنيين بالنسبة المعلومات هذه على الحصول سهولة ألقلا على

 فعيلدا الجبائي بالمجال المتعلقة المعلومات بعض إلى النفاذ هو حساسية األكثر العناصر أحد. عليها للحصول الضرورية اآلجال وكذا للمعلومات
 السلع على والرسوم واألرباح العائدات على الضرائب من تتكون موريتانيا في الجبائية المداخيل البلدان، أغلب في كما. لذلك والخاضعين الضرائب
 .أخرى جبائية ومداخيل الدولية التجارة على والرسوم والخدمات

 األخرى المداخيل. األخيرة الخمس للسنوات بالنسبة المداخيل هذه إجمالي من% 75 يقارب ما تشكل أن الجبائية المداخل على يتعين المجموع في
 الشركات أسهم وأرباح( استغالل حقوق)إتاوات،  المعدنية والمداخيل)الرخص(  الصيد مداخيل من أساسا تتألف جبائية غير مداخيل هي المتبقية
 .المحروقات لعائدات الوطني الصندوق من انطالقا الدولة ميزانية إلى المنقولة البترولية المداخل وكذلك العمومية

 االستخراجية العائدات تحصيل 4.3.4

 المعدني للقطاع بالنسبة

 كافة تتم. الموريتانية الدولة ميزانية عائدات تحصيل نظام حسب االستخراجية أنشطتها بموجب الشركات على للدولة المستحقة التسديدات تجري
 .العمومية للخزينة الموحد الحساب في وتدفع ديةنق بصفة النظام هذا تحت التسديدات

 .العمومية والمحاسبة للخزينة العامة المديرية  لدى حصريا المعدنية الشركات تسديدات وتتم

 المحروقات لقطاع بالنسبة

مفتوح في  فوائد يجنيجي إنشاء الصندوق الوطني لعائدات المحروقات الذي هو حساب خار 2006ابريل  4بتاريخ  08-2006األمر القانوني  كرس
 الفقرة تبين. الوطنية البترولية المصادر استغالل من المتأتية الدولة مداخيل كافة الستقبال الحساب هذا يخصصبنك فرنسا باسم الدولة الموريتانية. 

 ".سابالح هذا في إال تودع أن يمكن ال البترولية"العائدات  أن القانوني األمر هذا من 3 المادة من األخيرة

 :عبر المحروقات عائدات تحصيل منظومة من جزء أيضا هي للمحروقات الموريتانية الشركة

 الوطني للصندوق النقدي مقابلها وتدفع الدولة لحساب تحصلها التي واإلنتاج التنقيب عقود في البترول من الدولة حصص لتسويق مأموريتها •
 و المحروقات؛ لعائدات

 بتسويق المحروقات شركة تقوم. اإلنتاج من الحقول وأرباح البترول تكلفة في حصصا تمنحها التي واإلنتاج التنقيب عقود في مشاركاتها •
 .الشركة حسابات في المنتج من المقابلة القيمة محاسبة وتتم الخاص لحسابها الحصص

 بموجب المستحقة والرسوم الضرائب وكذا الحاصلة رباحاأل برسم للدولة أسهم أرباح الخاص، لحسابها أجرتها التي األنشطة هذه مقابل الشركة، تدفع
 .الحسابات مفوضي من اثنان صدقها مالية قوائم سنويا الشركة تنشر. بها المعمول القوانين

 االستخراجي القطاع عائدات تسيير 5.3.4

. واالجتماعية االقتصادية التنمية في ستخراجيةاال الصناعة من المحصلة العائدات الستخدام جوهريا العمومية للمالية لتسيير ناجع نظام وجود يعتبر
 .والتعليم التحتية البنية رئيسي، بشكل التنمية، هذه في المساهمة تستطيع التي المستهدفة القطاعات تشمل

 من المتأتية المداخيل فإن بالتالي العمومية، الخزينة لدى موحد حساب في المعادن، قطاع من المالية اإلدارات تحصلها التي العائدات، كافة إيداع يتم
 االستثمارات /النفقات مع للمقارنة استخدامها مسار تتبع يمكن فال. العمومية للخزينة الموحد الحساب في إيداعها بمجرد هويتها تفقد المعدني القطاع

 .مشاريع أو نفقات مراكز مع بالمقارنة أو العمومية

 جميع الستقبال مخصص هو الذي المحروقات لعائدات الوطني الصندوق حساب على مباشرة بصفة البترولية الشركات من المحصلة المداخيل تستقبل
 بناء الموريتاني المركزي للبنك الصندوق هذا تسيير والمالية االقتصاد وزارة فوضت. الوطنية البترولية المصادر استغالل من المتأتية الدولة مداخيل
بالسحب هو محافظ  لألمر المحول الوحيد الشخص يكون وهكذا 2006 مايو 10 بتاريخ الوزراء مجلس يهاعل صادق الطرفين بين موقعة اتفاقية على

 البنك المركزي. نفهم أيضا أن استخدام مداخيل الصندوق الوطني لعائدات المحروقات ال ترتبط بمشاريع وال بنفقات محددة.

 محاسبة على سنوية رقابة الحسابات محكمة تجري المحروقات، لعائدات الوطني دوقالصن إنشاء المتضمن 2006/008 القانون من 10 لمادةتطبيقا ل
 بواسطة سنة كل نهاية في تدقيقه يتم الصندوق أن على 11 المادة تنص ذلك عن فضال. للمطابقة العام بالتصريح تقريرها إلحاق ويتم الصندوق وتسيير
 . مناقصة عرض إثر والمالية االقتصاد زارةو معه تتعاقد يتم دوليا، به معترف مستقل تدقيق مكتب

 .المحروقات لعائدات الوطني الصندوق حساب في عادية بصفة تحصيلها يتم المحروقات قطاع مداخيل جميع فإن سابقا، إليها المشار بالنصوص عمال

 لغرض 2006 سنة إنشائه إعالن منذ. وقاتالمحر لعائدات الوطني الصندوق حساب تسيير تحكم مضبوطة سياسة أية وجود عدم إلى اإلشارة تجدر
 ما تحديد يتم لم وهكذا تسييره استراتيجية يحدد تنظيمي نص أي الحساب هذا بشأن يصدر لم القادمة األجيال لصالح البترولية الثروات منتجات حماية
 سقف تحدد عتبات توجد ال الحالة هذه وفي الوطنية زانيةالمي إلى نقلها يمكن أو لالستثمار حصريا مخصصة الحساب هذا في الواردة العائدات كانت إذا

 .الحساب هذا من نقلها يمكن التي المبالغ

 وتسحب الدائنةأن هذا الحساب يستقبل حاليا العائدات التي يدفعها المستثمرون البتروليون )رسوم، ناتج تسويق حصة الدولة( والفوائد األرصدة  نفهم
 الجزء ويبقى الدولة ميزانية إلى الحساب هذا رصيد من جزء نقل سنويا يتم وهكذا الميزانية عجز من جزء لتغطية انيةميز إلى السنوية التحويالت منه

 .الصندوق حساب في اآلخر

 الجبائية الالمركزية 6.3.4

 وميزانيات المركزية الميزانية: اهم الميزانية في مستويين على الميزانية نظام يرتكز العمومية، والمحاسبة الميزانية تسيير حول العام للنظام طبقا
 .المحلية المجموعات
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 بصفة يمنح أن استثنائية بصفة المالية، قانون بإمكان أن إال نوع، كل من اإللزامي الخصم وعمليات والرسوم والحقوق الضرائب ناتج للدولة يتبع
 المستفيدة المحلية للمجموعات يفوض أن أيضا الحالة هذه في لماليةا قانون وبإمكان. محلية لمجموعة منه جزء أو بكاملة الضرائب إحدى ناتج مباشرة

 تكون ،طبيعتها أو شكلها أو صيغتها كانت مهما الضريبة ناتج فإن المبدأ حيث ومن. تراها التي الحدود في الضرائب هذه نسبة تحديد إمكانية المنح من
 في مسجلة ترتيبات بموجب للمجموعات السلطة هذه من جزء تفويض يمكن أنه إال البالد، في الضرائب فرض لسلطة وحدها المالكة للدولة، محولة
 .المالية قانون

 القطاع لعائدات الرئيسية المصادر هذه تشمل. الدولة ميزانية في ودفعها الرئيسية واإلتاوات الرسوم جميع جباية المركزية اإلدارة تتولى وهكذا،
 . األخرى والرسوم الحقوق مختلف وكذا األفراد دخل على والضريبة األرباح على والضرائب اإلتاوات وباألخص المعدني

)المادتان  المشيدة الملكيات على العقارية المساهمة: يلي كما وتتم للضرائب العامة المدونة ألحكام منها كبير جزء في الموريتانية البلدية الجباية تخضع
 السكن ورسم للضرائب العامة المدونة من 436)المادة  الزراعية األراضي على العقارية بةوالضري( للضرائب العامة المدونة من 435 أو 427
)المواد  المهنة وضريبة(. للضرائب العامة المدونة من 445و 444)المادتان  البلدية الضريبة(، للضرائب العامة المدونة من 443 إلى 437 المواد
 النصوص تذكر ال(. للضرائب العامة المدونة من 469 إلى 463 من)المواد  البلدية الرسوم (،للضرائب العامة المدونة من 458 إلى 446 من

 (.الشفافية مبادرة معيار بمعنى داخلية تحويالت ذلك، مع التنظيمية،

 محاسب الوقت نفس في وه المحلية المجموعات محاسب. البلدية المجالس عليها تصوت ذاتية وميزانيات مالية باستقاللية المحلية المجموعات تتمتع
 .الخزينة لدى مفتوحة حسابات تسيير سلطة على المحلية المجموعات تتوفر. الخزينة مستوى على ودفعها المداخيل جميع تحصيل يتم. الخزينة
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 التدفقات تداول مخطط 7.3.4

المحروقات قطاع 1.7.3.4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشركات 
البترولية 
 الخاصة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصندوق الوطني 
لعائدات 
 المحروقات

 
 

 

 

 

الشركة 

الموريتانية 

للمحروقات 

 وأمالك الدولة

 التسويق

اح البترول الدولة قدرة عموميةأرب  

 الضريبة على الربح الصناعي والتجاري

لتوقيعمقابل ا  

 عربون اإلنتاج

 المساهمة في صندوق التكوين )المساهمة اإلدارية(

 أرباح األسهم المتأتية من مشاركات الدولة

 االقتطاع من المصدر )خارج االقتطاع على األجور(

 إتاوات المساحات

 غرامات عدم تنفيذ برامج التنقيب والتطوير

 تدفقات لتسديدات أخرى معتبرة

 البلديات
ت اجتماعيةتسديدا  

 
 أرباح البترول الدولة قدرة عمومية

 

دفقات نقديةت  تدفقات عينية 

 اللجنة البيئية

 المساهمة في اللجنة البيئية
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 المعدني قطاعلا 2.7.3.4

الشركات 
 المعدنية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
العامة  المديرية

للخزينة 
والمحاسبة 
 العمومية

 

 البلديات

 

 

 الضريبة على الربح الصناعي والتجاري

 

ية الموحدة )المبلغ الخام(اإلتاوة السنو  

(-رصيد الضريبة على القيمة المضافة المحسوم من اإلتاوة الموحدة )بإشارة   

 

 ضريبة جزائية

 الضريبة على القيمة المضافة داخلية

 الضريبة على دخل رؤوس األموال المنقولة

 الضريبة على العائدات العامة

 الضريبة على أرباح األسهم المصدرة

ع /مصاريف االقتناءمقابل التوقي  

 الضريبة على الدخل العقاري

 الضريبة على تقديم الخدمات

 الضريبة الجزافية الدنيا

 الحق الجبائي عند التصدير

خارجية الضريبة على القيمة المضافة  

 رسوم جمركية أخرى

 غرامات

 عالوة تحفيز

(-التعويضات )بإشارة   

 تدفقات لتسديدات أخرى معتبرة

دات اجتماعيةتسدي  

 تدفقات نقدية

 
 
 
 

الشركة الوطنية 
للصناعة 
 والمناجم 

الشركات 

 المعدنية
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 في االقتصاد مةالمساه 4.4

 في الصادرات المساهمة 1.4.4

 على%0,6  و%5,1  بنسبة 2018 في االستخراجي والقطاع والخدمات السلع صادرات قيمة زادت فقد لإلحصاء الوطني المكتببيانات  حسب
 القطاع من متأتية المجمل في وهي الصادرات مجموع من%59,3  االستخراجي القطاع صادرات نسبة وبلغت. السابقة السنة مع بالمقارنة التوالي
 .2018 سنة %2,8 بنسبة الصادرات مجموع من االستخراجي القطاع حصة تراجعت. المعدني

 2018 2017 2016 2015 1(الدوالرات)بماليين  الجاري بالسعر صادرات

 - 65,48 86,98 73,06 البترول

 494,39 495,6 418,28 339,99 حديد

 140,31 139,45 138,19 195,1 النحاس

 441,68 369,83 288,55 333,65 الذهب

 076,37 1 070,36 1 932,00 941,80 االستخراجي القطاع صادرات مجموع

 813,95 1 722,38 1 400,68 1 388,56 1 والخدمات السلع صادرات مجموع

 %59,3 %62,1 %66,5 %67,8 القطاع االستخراجي مساهمة

 دوالر مليون 091,24 1 يعادل)ما  جديدةمليار أوقية  39,05ات االستخراجية بلغ مجموع الصادرات بيانات مبادرة الشفافية في الصناع حسب
  5.6 القسم في منتج كل وحسب شركة كل حسب الصادرات تفصيل يوجد. 2018 سنة موريتانيا صادرات مجموع من%78,5 يمثل ما وهو( أمريكي

 الخام الداخلي الناتج في المساهمة 2.4.4

 القطاعات أهم. 2018و 2017بين سنتي  %7,9طني لإلحصاء، فقد عرف الناتج الداخلي الخام االسمي في موريتانيا زيادة بنسبة المكتب الو حسب
 الزراعة، الصيد، والصناعات التحويلية. هي أساسا الخام الداخلي الناتج في المساهمة

 2018 2017 2016 2015 2االسمي )بماليين األوقية( الخام الداخلي الناتج

 17,87 18,13 19,32 15,13 االستخراجية الصناعات

 0 0 2,81 3,31 البترولية المنتجات استخراج ضمنها من

 17,87 18,13 16,51 11,82 البترولية غير المنتجات استخراج ضمنها من

 186,89 173,16 164,71 156,46 الناتج الداخلي الخام االسمي

 %9,6 %10,5 %11,7 %9,7 القطاع االستخراجي مساهمة

 . 2016سنة  %11,7ونسبة  2017سنة %10,5 نسبةفي مقابل  2018سنة  الخام الداخلي الناتج من%9,6 نسبة االستخراجي القطاع حجم بلغ

 الدولة مداخيل في المساهمة 3.4.4

. بلغ حجم القطاع االستخراجي 2018و 2017بين سنتي  %10,2بيانات المكتب الوطني لإلحصاء فقد عرفت مداخيل موريتانيا زيادة بنسبة  حسب
 . 2016سنة %5,8 نسبة  2017سنة  %9,1نسبة في مقابل  2018من مجموع المداخيل سنة  %10,4نسبة 

 2018 2017 2016 2015 3(األوقية)بماليين  المداخيل

 5,451 4,344 2,502 5,316 االستخراجية الصناعات

 3,160 1,885 1,089 1,321 البترولية المنتجات ضمنها من

 2,291 2,459 1,413 3,995 المعدنية المنتجات ضمنها من

 52,481 47,618 42,997 43,191 المداخيل مجموع

 %10,4 %9,1 %5,8 %12,3 االستخراجي القطاع مساهمة

 ،جديدة أوقية مليار 7,761 ياالستخراج القطاع من المحصلة الميزانية عائدات مجموع بلغ االستخراجية الصناعات في الشفافية مبادرة بيانات حسب
 .2018 سنة برسم الدولة مداخيل مجموع من%14,8  بنسبة مساهمة يمثل ما وهو
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 المصدر: تطور الناتج الداخلي الخام باألسعار الجارية، المكتب الوطني لإلحصاء. 2
  المكتب الوطني لإلحصاء. 2014 ,–23العمليات الحكومية، المصدر: مركز  3
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 التشغيل في المساهمة 4.4.4

 وترد. تباًعا شخصا 8 964و أشخاص 206 توظف المواءمة  نطاق في والتعدين النفط شركات فإن التقرير، هذا في جمعها تم التي لألرقام ووفقا
التقرير هذا من 7 المرفق في الجنس ونوع الشركة حسب العاملة ةالقو تفاصيل  

ً  2017 بعام موريتانيا في العمالة عن المتاحة اإلحصائيات أحدث تتعلق  قطاع فإن لإلحصاء، الوطني المكتب نشرها التي اإلحصائية للبيانات ووفقا
2017 لعام موريتانيا في العمالة إجمالي من% 27،1 أي شخًصا 332،9 يوظف االستخراجية الصناعات  

:يلي كما الشركات هذه تستخدمهم الذين الموظفين عدد يكون ،المواءمة  نطاق في المدرجة االستخراجية الشركات من المقدمة اإلبالغ الستمارات وفقا  

 الشركات رجال نساء المجموع

 البترولية الشركات 188 18 206

 المعدنية الشركات 616 8 348 964 8

 المجموع 804 8 366 170 9

 التدقيق ممارسات 5.4

 االستخراجية الشركات 1.5.4

الموريتاني على الشركات العاملة في البالد تعيين مفوض أو عدة مفوضي حسابات بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي  1التشريع يفرض
 رج الرسوم، فهي ملزمة بتعيين مفوض حسابات واحد.خا جديدةمليون أوقية  4يتجاوز رقم أعمالها عند اختتام السنة المالية مبلغ 

 االستخراجية البيانات ومقارنة لجمع السنوية العمليات تسهيل لغرض 12-2012 رقم بالقانون المعدلة النموذجية المعدنية االتفاقية تنص ذلك عن فضال
 اللجنة إلى للتدقيق، الدولية للقواعد طبقا المدققة المالية قوائمه ياسنو الرخصة صاحب يقدم أن االستخراجية الصناعات من الناتجة بالعائدات المتعلقة
 .االستخراجية الصناعات في الشفافية لمبادرة الوطنية اللجنة وإلى للدولة المعدنية المداخيل بمتابعة المكلفة الوزارية

 تُلزم ال األخيرة الحالة هذه وفي فرع، صيغة تحت المرحلة ذهه طيلة تعمل أن ويمكن شركة بإنشاء ملزمة غير التنقيب مرحلة في البترولية الشركات
 .اإلدارة لدى ضريبيا إقرارا تودع ولكنها المالية قوائمها بتصديق الشركات هذه

اإلسالمية الصادر عن وزارة المالية، المعايير المهنية للتدقيق المطبقة في الجمهورية  2000نوفمبر  06ع بتاريخ  ومم / إ  وأ /R819المقرر  يحدد
معايير الموريتانية. يتضمن هذا المقرر تنظيم العمل الموسع لمهمة ومسؤولية وتعريفات معايير عمل مفوضي حسابات ويضع في المقدمة مبدأ احترام 

 تم جديدة معايير. المعني تالحسابا لمفوض والتأديبية المدنية المسؤولية تحت امتثالها عدم يدخل التيويبين القواعد الدنيا  IFACالتدقيق التي حددها 
 .مقرر بموجب إلزامية بعد تصبح لم زمنها في الدولية المعايير مع وتنطبق 2006 سنة إعدادها

القواعد المعمول بها في » أوالناحية العملية، في إطار إنجاز مهام مفوضي الحسابات، في مجال المعايير، يرجع المهنيون إلى "معايير المهنة"  من
التي يُخصص المقرر لتطبيقها.  IFACالتي حددها  التدقيقوال إلى معايير  ع وم إ/  م وأ /R819الحسابات" دون اإلحالة إلى المقرر مجال تدقيق 

 المحاسبية إلعداد القوائم المالية. المرجعية هونادرا ما يرد ذكر المخطط المحاسبي الموريتاني الذي 

 العمومية اإلدارات 2.5.4

 أخطاء ومعاقبة العموميين المحاسبين حسابات على الحكم في تتمثل القضائية صالحيتها. 1991 يوليو 20 دستور ااستحدثه:2الحسابات محكمة
 المالية رقابة مجال في استقالليتها ويعزز الحسابات محكمة عمل وسير بإنشاء يتعلق نظامي قانون على الدستور من جديدة 68 المادة نصت. التسيير
 .العمومية

 مساعدة العمومية الحسابات على)الحكم  الالزمة الكفاءات علىات هي المؤسسة العليا المستقلة المكلفة برقابة المالية العمومية وتتوفر الحساب محكمة
 يروتسي حسابات وتدقيق العمومية المحاسبات في المسجلة والنفقات المداخيل وصدق صحة رقابة. المالية قوانين تنفيذ رقابة في والحكومة البرلمان

 السيادة سلطة بممارسة تسمح االجتماعي المال رأس في مشاركة مع أو منفصلة بصفة مباشرة غير أو مباشرة بصفة الدولة، فيها تمتلك التي المؤسسات
 .الحسابات ةمحكم لرقابة خاضعة أخرى إدارة أي من أو الدولة من اقتصادية مساعدة أو مالي دعم من كان شكل أي في تستفيد هيئة كل على والرقابة

 الفردية الحسابات بين للمطابقة عام بتصريح مصحوبا البرلمان إلى التقرير هذا إحالة تتم تسوية قانون مشروع كل حول تقريرا الحسابات محكمة تعد
 عن الصادرة التقارير تشمل كما، 2017 لسنة بالنسبة التسوية بقوانين المتعلقة التقارير المحكمة نشرت. المالية إلدارة العام والحساب للمحاسبين
 .المحروقات لعائدات الوطني الصندوق حول خاصا تقريرا المحكمة

 رقابة من المحكمة تمكين إلى النظامي القانون أدخلها التي التحسينات وترمي 2018 سنة عليه المصادقة تمت جديد نظاميا قانونا أن أيضا نفسهم
 مطابقة في والتدقيق الالمركزية عملية دعم أجل من للحسابات جهوية غرف إنشاء خالل من تفريعاتهاو والجهوية المحلية المجموعات وتسيير حسابات
 المجتمع هيئات مع بالتعاون للمحكمة أيضا التحسينات هذه تسمح العالم في بها المعمول الشفافية معايير مع االستراتيجية القطاعات في التسيير عمليات
 .المجال هذا في بها المعترف الدولية المعايير ومع بمرسوم ستحدد التي للترتيبات طبقا الرقابة مجال في المدني

                                                 
 .التجارة مدونة المتضمن 05-2000: رقم القانون 1
 .1991 يوليو 20 دستور مراجعة المتضمن 015-2012 رقم الدستوري القانون 2
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اس أن محكمة الحسابات عضو في المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لرقابة المالية العمومية. ولهذا السبب، هي مدعوة إلنجاز أعمالها على أس نفهم
 تطبيق أن نفهم العملية الناحية من. 1INTOSAIات الدولية وعلى أساس المعايير الدولية اإلجراءات الواردة في نصوصها التنظيمية والممارس

 .جاريا زال ما الكامل وتطبيقه جزئياما زال  INTOSAIمعايير

 اإلداري المجال في والتقييم واإلرشاد والدراسة والتدقيق للرقابة عامة مهمة تمارس للرقابة عليا هيئة هي العامة للمالية في موريتانيا: المفتشية
 المفتشية. تسمح العمومي الميدان قطاعات كافة تدخالتها وتغطي والمالية االقتصاد لوزير المباشرة السلطة تحت المفتشية تعمل. والمالي واالقتصادي

قليمية والمؤسسات العمومية والشركات العامة للمالية بممارسة سلطات الرقابة المسندة لوزارة االقتصاد والمالية على مستوى الدولة. والمجموعات اإل
العامة للمالية مكلفة أيضا بإنجاز المهام التي   المفتشيةذات الرأس العمومي وكل هيئة تتلقى دعما ماليا من الدولة أو تمارس نشاطا له نفع عمومي. 

 تسندها وزارة االقتصاد والمالية:

 و والمالية؛ ةاالقتصادي األهمية ذات بالمسائل المتعلقة التحقيقات ـ

 .والتنظيمية التشريعية النصوص حول والتفكير المالي الطابع ذات التنظيمية النصوص بنشر أخرى، أمور بين من المتعلقة، المشورة تقديم ـ

 العمومي المال رأس ذات والشركات العمومية المؤسسات 3.5.4

 مأمورية تتمثل. عمومي مال رأس ذات شركة أو عمومية مؤسسة لكل ةوالمالي االقتصادية وزير من بمقرر حسابات مفوضي عدة أو مفوض تعيين يتم
 .2والحسابات والنتائج القوائم صدقية من والتحقق الشركة أو المؤسسة وقيم وحقائب وصناديق دفاتر تدقيق في الحسابات مفوضي

 .2018 لسنة بالنسبة مدققة المالية قوائمها لوائح بتقديم طلبا الدولة مؤسسات تلقت المقترحة، اإلعالن تعليمات حسب

 ال الصندوق هذا من السحب عمليات أن على المحروقات لعائدات الوطني للصندوق المنشئ 08ـ2006 رقم القانوني األمر ينص ذلك، عن وفضال

 لرقابة بانتظام الصندوق ييرتس ويخضع. والمالية االقتصاد وزير طلب على بناء الموريتاني المركزي البنك محافظ من مكتوب بأمر إال تجري أن يمكن

 .الدولي المستوى من خارجي مدقق ومن الموريتاني المركزي البنك من تدقيق

 الحقيقة الملكية 6.4

 القانوني اإلطار 1.6.4

 التي ركاتللش المنتفعين للمالكين عام سجل إلى االفتقار الحظنا. االنتفاعية الملكية بيانات عن للكشف محدد قانوني إطار بعد موريتانيا لدى يوجد ال
 .االستخراجية األصول في تستثمر أو تعمل أو عطاءات تقدم

 :يلي بما الشفافية لمبادرة الوطنية للجنة الدراسة هذه وستسمح 2019 نهاية في النشر ليتم إعدادها، يجري الحقيقية الملكية نشر حول دراسة أن نفهم

 والتنظيمي؛ والمؤسسي القانوني لإلطار بتشخيص القيام •

 الفعليين؛ المستفيدين نشر لمطلب الخاضعين واألشخاص المؤسسات جميع على التعرف •

 الفعليين؛ المستفيدين على للتعرف الضرورية البيانات تجميع •

عتبة فائدة يتعين اعتمادها للتصريح بالملكية الحقيقية، التعرف، من جهة، على مختلف الهيئات المكلفة بتسجيل الشركات ومتابعة  تحديد •
 الفعليين؛ المستفيدين قائمة نشر تعيق أن يمكن التيالحقيقة. ومن جهة أخرى، التعرف على العقبات الملكية 

 الحقيقية؛ الملكية حول البيانات جمع وآليات إطار تحديد •

 و المنشورة؛ البيانات صدقية ضمان •

 .الحقيقيين المستفيدين حول البيانات إلى النفاذ تسهيل •

 :ىإل الدراسة تطير سيرمي وهكذا،

 االستخراجي؛ القطاع مؤسسات من الفعليين المستفيدين هوية تحديد أو بتعريف للمبادرة الوطنية اللجنة إلى مقترح تقديم أوال، •

 األجل بحلول الجمهور من واسع لقطاع الفعليين المستفيدين هؤالء على التعرف على المساعدة شأنها من التي الوسائل كافة إحصاء ثم •
 ؛01/01/2020 في المحدد

 .الشفافية لمبادرة الوطنية اللجنة طريق خارطة في إدراجها يتعين توصيات صياغة وأخيرا، •

للمطالبة باإلفصاح فيما يتعلق  2019إلى المديرين اإلداريين وممثلي شركات النفط في فبراير  المحروقاتالعامة طرف المديرية إرسال تعميم من  تم
 فيما باإلفصاح للمطالبة 2019ة العامة للمناجم تعميًما إلى المديرين العامين وممثلي شركات التعدين في فبراير بالملكية الفعالة. كما أرسلت المديري

 .الفعالة بالملكية يتعلق

  االستخراجية الصناعات في الشفافية مبادرةإعداد تقارير  إطار في الحقيقيين بالمالك لتصريحا 2.6.4

 الحقيقية الملكية نشر طريق خارطة 1.2.6.4

 الوطنية اللجنة شكلت وقد. 2020 يناير فاتح من اعتبارا الحقيقية الملكية حول البيانات لنشر طريقها خارطة 2016 ديسمبر في ريتانيامو نشرت
 .المذكورة الطريق خريطة بإعداد يكلف الفنية السكرتاريا أعضاء ومن أعضائها بين من عمل فريق الشفافية لمبادرة

 

                                                 
 lintosai.html-http://www.intosai.org/fr/sur: األلكتروني الموقع1
 .بالدولة الهيئات هذه لعالقة والمنظم العمومية األموال رؤوس ذات والشركات العمومية للمؤسسات األساسي بالنظام المتعلق 1990 ابريل 4 بتاريخ 90-90 رقم القانوني األمر 2
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 خريطة الطريق هي:  أهداف

 الحقيقية؛ بالملكية المتعلق المعيار متطلبات مع والتنظيمي القانوني اإلطار مالءمة ـ

 موريتانيا؛ في العاملة االستخراجية للشركات الحقيقيين للمالك سجل على الحصول ـ

 و الحقيقية؛ بالملكية المتعلقة البيانات إلى النفاذ تسهيل ـ

 .المصالح تضارب أشكال من شكل كل تفادي ـ

 :التالي الرابط على للشفافية الدولية المبادرة موقع على الطريق خارطة شرن تم

nie_feuille_de_route_sur_la_propriete_reelle.pdfmaurita-https://eiti.org/sites/default/files/documents/cnitie 

 تعريف المستفيد الفعلي واألشخاص الموجودين سياسيا في الواجهة 2.2.6.4

 في الشفافية مبادرة تقارير عبر البيانات هذه نشر فإن الحقيقية الملكية حول البيانات لنشر خاص قانون إطار على اآلن حتى تتوفر ال موريتانيا أن مع
 .2012 لسنة المبادرة تقرير منذ ممارسا أصبح االستخراجية الصناعات

 الحظن كما. التقرير هذا من 8 الملحق في استعرضناها التي الحقيقية الملكية حول معلومات جمع التصريح استمارة إطار في نقترح السياق هذا وفي
 في التجارية للشركات التنظيمية النصوص وفي المحروقات ومدونة نيةالمعد المدونة في الفعلي والمستفيد الرقابة لمفهوم واضح تعريف غياب أيضا

 .موريتانيا

، وافقت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية على نشر البيانات المتعلقة بالملكية الحقيقية للشركات المعتمدة في مبادرة الشفافيةمن معيار  5.2للمطلب  طبقا
ات باستخدام استمارة تصريح تتضمن عناصر تحديد هوية المالك الحقيقيين، واألشخاص الموجودين . وتم جمع البيان2018مجال المقارنة لسنة 

 سياسيا في الواجهة ومستوى الرقابة.

راقب، في ولغرض التصريح لمبادرة الشفافية، اعتمدت اللجنة الوطنية للمبادرة التعريف الذي يكون بموجبه "المستفيد الفعلي هو كل شخص يمتلك أو ي
الشركات:  اية المطاف، الزبون/ أو الشخص الطبيعي الذي تنفذ لصالحه الصفقة أو النشاط. تشمل الئحة المستفيدين الفعليين على األقل: )أ( في حالةنه
المباشرة أو غير ( الشخص أو األشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون في نهاية المطاف أو يمارسون الرقابة على هيئة قانونية، عبر الملكية أو الرقابة 1)

 تخضع منظم سوق على مسجلة شركةالمباشرة لنسبة كافية من األسهم أو حق التصويت في هذه الهيئة القانونية بما في ذلك عبر أسهم متحملة، غير 
 أو الملكية على دليال سهم دزائ األسهم من% 25 نسبة امتالك يعتبر. المماثلة الدولية للمعايير أو به، المعمول للتشريع مطابقة لإلشهار اللتزامات
 في لهم المشار األشخاص أن المؤكد من يكن لم إذا( 2. )المباشرة غير أو المباشرة المشاركة من مستوى كل على ذلك وينطبق المشاركة عبر الرقابة
 ".أخرى بوسائل القانونية ةالهيئ إدارة على الرقابة يمارسون الذين الطبيعيين األشخاص أو الشخص فإن فعليون، مستفيدون( 1) النقطة

 وأن عليها إدراجها يتم التي البورصة تحدد أن بالكامل، المملوكة لها التابعة الفرعية الشركات ذلك في بما بالبورصة، المدرجة الشركات على ويتعين
 عن الكشف الشراكة ضمن كيان كل من سيُطلب ،المشتركة المعامالت حالة وفي. البورصة هذه إلى تقديمها عليها يتعين التي الوثائق إلى رابطاً  توفر
ً  يكن لم ما ،(الفعليين) الفعلي( مالكيه) مالكه هوية  كيان كل. بالبورصة مدرجة لشركة بالكامل مملوكة تابعة فرعية شركة يكون أو البورصة، في مدرجا
.المقدمة المعلومات دقة عن مسؤول الشراكة ضمن  

 األسرة أفراد ذلك يشمل أن ويمكن. بها إليه ُعهد أو أهمية ذات عمومية وظيفة يحمل الذي الشخص هو ملةمحت سياسية لمخاطر المعرض الشخص إن
:ومرافقي المقربة   

 الممثلين وكبار الدولة، مؤسسات ورؤساء والعسكريين والقضاة المسؤولين وكبار السياسيين المسؤولين وكبار الحكومات أو الدول رؤساء •
 اسية؛السي لألحزاب الرسميين

 مؤثرة؛ بأدوار يضطلعون يزالون ال كانوا اذا السابقين المسؤولين او •

 المباشرة؛ األسرة نطاق خارج أفراداً  مدنية شراكة أو زواج أو دموية روابط طريق عن األسرة أفراد يدرج أن ويجوز •

ً  الشركاء يكون قد •  .ومهنية واجتماعية شخصية بعالقات يتمتعون أشخاصا

 %.5 عن تزيد الشركة في حصة يمتلكون الذين محتملة سياسية لمخاطر المعرضين األشخاص يةهو عن اإلعالن يجب

 الحقيقية الملكية حول جمعها تم التي البيانات 3.6.4

 الملكية حول بالتصريح معنية ليست وبالتالي مدرجة لشركات حصرية فروع أو مدرجة شركة 12 توجد المجال، في معتمدة شركة 24 مجموع من
 المعدنية واألمالك للمحروقات الموريتانية الشركة تعتبر .جزئية معلومات قدمت شركات 5و الحقيقية الملكية حول بيانات تقدم لم شركات 5 الحقيقية،
 البيان بهذا معنية الغير الحكومية المؤسسات من والمناجم للصناعة الوطنية والشركة

 

 

 

 

 

 

https://eiti.org/sites/default/files/documents/cnitie-mauritanie_feuille_de_route_sur_la_propriete_reelle.pdf
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 :التالي الجدول في ةالحقيقي الملكية حول البيانات جمع نتيجة توجد

    
 القطاع
 البترولي

 القطاع
 المعدني

  % المجموع

 حول معلومات بتقديم ملزمة شركات
 الحقيقية الملكية

التي صرحت بمعلومات شاملة حول الملكية  الشركات
 الحقيقية 

    0 0,00% 

 الملكية حول جزئية بمعلومات صرحت التي الشركات
 الحقيقية

1 4 5 21% 

 الملكية حول بمعلومات تصرح لم التي تالشركا
 الحقيقية

1 4 5 21% 

 حول معلومات بتقديم ملزمة غير شركات
 الحقيقية الملكية

 %8 2 1 1 الدولة  شركات

 %50 12 6 6 مدرجة أو فروع حصرية لشركات مدرجة  شركات

    9 15 24 100% 

 .8 الملحق في لمجال،ا في المعتمدة الشركات قدمتها التي البيانات تفصيل يوجد

م النشر 7.4  للبيانات المنتظِّ

حول النشر المنتظم للبيانات المتعلقة بالصناعات االستخراجية، مطلب  01/07/2019بتاريخ  141ـ2019الحكومة باتخاذها المرسوم رقم  أجازت
أو من طرف المستثمرين أو المتعاملين في القطاع  النشر المنتظم لبيانات القطاع االستخراجي سواء من طرف اإلدارات التي هي مصدر هذه البيانات

 االستخراجي. 

 بصفة للنشر، المختلفة منصاتهم على مصدُرها هم التي لبياناتل( ومستثمرين)إدارات  المشاركة األطراف مختلف نشر هو المنتظم بالنشر المقصود
 .لهم التابعة اإللكترونية المواقع عامة

. وال يمنع ذلك أن األمر يتعلق هنا بالغرض إنتاجها لحظة أي الفور، على المعلومات هذه نشر فرض يتم أن جدا رامبك زال ما الوقت أن الواضح من
 من العملية، ألن وتيرة نشر بهذه السرعة هي دون شك أفضل ضمانة للشفافية.

 الحالي المسار على المنتظم النشر تأثير

 إداري الواقع في التقرير هذا يعد. سنة كل اآلجال أقرب في إعداده يتم الذي المبادرة لدى والحجم اماألرق تقرير إعداد الحالي، اإلجراء أنشطة أهم من
 .الكبرى االستشارية المكاتب من مجموعة بين من مناقصة عبر واختياره اكتتابه يتم مستقل

 موثوقة جمعها يتم التي البيانات تكون ذلك ومع. كاملة سنة دناهأ تأخرا الغالب في ويسجل المشاركة األطراف وقت من الكثير يأخذ التقرير إعداد أن إال
 .دائمة بصف المتناول وفي وموثوقة حديثة معلومات المنتظم النشر يتيح أن إذن المنتظر من. التقرير إعداد نهاية عند الغالب في

 من األولى الفائدة وستكون. أخرى سنوات لعدة به معموال سيبقى أنه إال التقرير إعداد عن التراجع النهاية في تستطيع للمبادرة الوطنية اللجنة أن ومع
 .الفاعلين مختلف مواقع على ذلك قبل منشورة ستكون التي البيانات جمع بساطة بفضل التقرير إعداد تسهيل شك دون هي المنتظم النشر

 والمالءمة المنتظم النشر

مل البيانات من مختلف المصادر بالنسبة للمالءمة، فإن إعداد قاعد بيانات مركزية يصبح أجل ضمان النفاذ إلى البيانات على طول الوقت وتكا من
دولي األلماني ضروريا. تكون تلك القاعدة أساسا لمستودع البيانات الذي انتهت اللجنة الوطنية للبادرة، قبل وقت قصير، من إعداده بدعم من التعاون ال

GIZ. 

 من ليطلع الواسع وللجمهور بالبيانات يزودونه الذين جهة، من( مستثمرين)إدارات،  االستخراجي القطاع في المشاركة لألطراف متاح النظام إلى النفاذ
. تطبيق مركزي على شبكة العنكبوتية للخدمات تسمح للفاعلين في القطاع االستخراجي بالتحميل التلقائي أخرى جهة من البيانات يستخرج أو خالله

 البيانات. لبياناتهم على قاعدة

 إمكانية النظام يقدم سابقا، له المشار التلقائي التحميل لعمل الضرورية والبشرية المادية القدرات على يتوفرون ال الذين اآلخرين للفاعلين بالنسبة
 .الشفافية لمبادرة الوطنية اللجنة تمنحها منافذ خالل من الشبكة على الطباعة
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 وتلك الدولة بها صرحت التي البيانات بين المقارنة صيغة في البيانات تعرض التي اإللكترونية البوابة خالل من أيضا البيانات قاعدة إلى النفاذ يمكن
 .المالءمة صيغة حسب وبالتالي المستثمرون بها صرح التي

لواضحة عبر البيانات. تتعلق هذه التحليالت البوابة عددا معينا من التحليالت اإلحصائية وتسمح باإلبراز عن طريق الرسوم البيانية للحركية ا تقدم
سواء في صيغة مجملة أو مفصلة لما ينشره الفاعلون. يسمح  EXCELبالتدفقات المالية واإلنتاج والتصدير ويمكن استخراجها جميعا من نظام 

 . لتحليالتلمن يهمهم ذلك بتعميق أكثر ل EXCELاالستخراج بنظام 

 المزمعة واإلجراءات التقدم حالة

خاص به )اقتناه التعاون  إلكترونيتطوير نظام مستودع البيانات. ومن المرتقب أن يتم إرساؤه خالل شهر ديسمبر. وسيتم ذلك على خادم  اكتمل
 .DGTICالعامة  المديرية األلماني( وهو، ألسباب تتعلق بأمن واستمرارية الخدمة مستضاف على مستوى مركز البيانات في 

 جمعها التي البيانات كأساس النظام على ستُطبع الغرض ولهذا التمرين لعمل ضرورية سنوات ثالث أو لسنتين بيانات جمع لنظاما عمل انطالق يتطلب
 .2018 إلى 2016 من للسنوات الشفافية مبادرة تقريري إعداد أثناء اإلداري

 مطلبا فصاعدا اآلن من سيصبح الذي المنتظم، النشر في الشروع ىعل لحثهم اآلخر تلو الواحد بالفاعلين االتصال ديسمبر، نهاية من ابتداء سيتم،
 أدوات بواسطة الجارية السنة بيانات لتحميل أولى مرحلة في الفاعلين دعوة ستتم المنتظم، النشر عملية في مواكبتهم أجل من الوقت نفس وفي قانونيا،

 .تصرفهم تحت موضوعة

 .المستثمرين مستوى وعلى الداخلي مستواها على أوال والمواكبة بالتحسيس تقوم أنعلى جميع اإلدارات، لهذا الغرض،  ويتعين

 موريتانيا في الشفافية مبادرة تنفيذ انعكاسات دراسة 8.4

 .2020 سنة نهاية في نشرها المقرر ومن موريتانيا في الشفافية مبادرة تنفيذ انعكاسات حول دراسة إعداد حاليا يجري

 اقتراح عبر االستخراجية الصناعات حكامة على تنفيذها انعكاسات وتقييم موريتانيا في المبادرة تنفيذ وانعكاسات ائجنت تقييم هو الدراسة هذه هدف
 .واستمراريتها( والسلبية)اإليجابية  التغييرات مجال في الحاصلة االنعكاسات بتقييم األمر يتعلق. العام الرأي تصور لتقييم منهجية

:بـ األمر تعلقي تحديداً، أكثر نحووعلى    

 موريتانيا؛ في االستخراجية الصناعات في الشفافية لمبادرة الخارجية البيئة تحليل •

 المجتمع) االستخراجية الصناعات في الشفافية مبادرة لتنفيذ تصوراتهم جمع خالل من العملية في المصلحة أصحاب جميع مع التشاور •
 :(والماليين التقنيين والشركاء واإلدارة االستخراج مجال في والمشغلين المهنية االجتماعية والمنظمات المدني

 وشبكة واالستبيانات االستقصائية الدراسات) خارجية وتحليل تقييم منهجية ووضع والسياسي العام الرأي تقييم في الدولية الخبرة استعراض •
  االستخراجية؛ الصناعات في الشفافية ادرةمب في المصلحة أصحاب لجميع سيما ال ،(التقارير وهيكل والتفسير النتائج تحليل

 العام؛ الرأي إلى موجهة موريتانيا في االستخراجية الصناعات في الشفافية مبادرة تنفيذ مدى لتقييم بيانات وقاعدة استبيان وضع •

 ورؤساء المدني المجتمع ومنظمات التقليدية والسلطات والنساء الشباب ذلك في بما) السكان من ممثلة لعينة استقصائية دراسة إجراء •
 .األولوية ذات المناطق في( ذلك إلى وما المؤسسات،

 في االستخراجية الصناعات في الشفافية مبادرة تنفيذ وتأثير لنتائج واضحة صورة على للحصول عليها الحصول تم التي البيانات تقييم •
 موريتانيا؛

 تنفيذها نطاق في االستخراجية الصناعات في الشفافية مبادرة عملية حول لوماتالمع ونشر والتوعية، االتصال، أنشطة ونتائج وسائل تحليل •
 واإلقليمي؛ المركزي الصعيدين على

 موريتانيا؛ في االستخراجية الصناعات في الشفافية مبادرة تنفيذ دون تحول التي العقبات أو/و المحتملة العراقيل تحديد •

 .2016 إلى 2005 من الفترة تقارير أثر تقييم •
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 المجموعة تواجه التي التحديات من الرغم وعلى نقول، أن يمكننا أعاله، الواردة والمعلومات البيانات ضوء في أنه هي الدراسة هذه خالصة
- األطراف المتعددة الموريتانية - كبيرة أهمية تشكل والتي   ضمن نفتص وأن البد موريتانيا في االستخراجية الصناعات في الشفافية مبادرة تنفيذ أن 

.المبادرة هذه إلى انضمت التي خاصة، األفريقية البلدان في سائدة، أصبحت التي الحاالت ً  تعكس المعنية األطراف حددتها التي اآلراء إن   إيجابيًا رأيا
 أن ذلك من واألفضل. لدراسةا هذه في تغطيتها تمت التي وتلك الماضية السنوات في االستخراجية الصناعات في الشفافية مبادرة تنفيذ بشأن عام بشكل
 الوتيرة ومع(. المفتوحة والبيانات والعقارات، األولية، المواد تجارة في الشفافية) الثالثة الرئيسية المشاريع بتنفيذ يتعلق فيما تماما إيجابية كانت اآلراء
 من أكثر التوقعات إن نقول أن لنا يمكن المعنية، األطراف ركتح التي واإلرادة االستخراجية الصناعات في الشفافية مبادرة تنفيذ في المسجلة الحالية
 وجزئي كلي اقتصادي تأثير مع جوهري بشكل االستخراجية الموارد إدارة تحسين في األمل من كبيراً  قدراً  الجدد المسيرون يضع حيث واعدة،
. ملحوظ  

:التالي الرابط على متوفرة الدراسة لهذه الكاملة النتائج  

http://www.cnitie.mr/itie-fr/images/textes/rapport-final-etude-dimpact.pdf   

http://www.cnitie.mr/itie-fr/images/textes/rapport-final-etude-dimpact.pdf
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 القطاع االستخراجي في أرقام 5
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 أرقام في االستخراجي القطاع 5

 1االستخراجي القطاع عائدات 1.5

 حسب كل قطاع العائدات 1.1.5

 بالنسبة لقطاع المحروقات. %8 ,42وبالنسبة لقطاع االستخراج  %57,2حسب فرعيه هي نسبة  العائدات في المعدني طاعالق مساهمة

 االستخراج عائدات في قطاع كل حسب مة: المساه1 البياني الرسم 

 

 حسب كل شركة العائدات 2.1.5

من عائدات قطاع المحروقات  %45,56نسبة   ExxonMobilبيانات مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية فقد بلغت مساهمة شركة  حسب
 االستخراج قطاع عائدات في شركة كل ساهمةم وتأتي. التوالي على %2,24و %45,25 نسبة بلغت التي SMHPMو Shellتليها مساهمة شركتي

 :التالي النحو على

 المحروقات: مساهمة كل شركة في عائدات قطاع 2 البيان الرسم

 

 من %69 ةبنسب TASIASTبالنسبة للقطاع المعدني، فقد ساهمت شركة  أما

على %12و %19بنسبة  MCMو  SNIMشركتا تليها العائدات
 لتوالي.ا

 معدنيقطاع الال: مساهمة كل شركة في عائدات 3 البياني الرسم

 
10كل شركة في الملحق  توجد التفاصيل حسب  (*)

                                                 

. المعدنية واألمالك للمحروقات الموريتانية الشركة طريق نع الدولة لصالح البترولية الشركات أدتها التي المباشرة غير التسديدات االعتبار عين في القسم هذا في المحللة المداخيل تأخذ ال1

 . 4.5 القسم في تفصيلها يوجد. النفط إنتاج من المحروقات شركة حصص مبيعات بمداخيل األمر يتعلق

 % القديمة األوقية بمليارات العائدات القطاع

 %42,8  5,914 المحروقات قطاع

 %57,2  7,910 المعدني القطاع

 %100  13,824 المجموع

 الشركة
 بمليارات العائدات
 الجديدة األوقية

% 

ExxonMobil 2,695  45,6% 

Shell  2,676  45,2% 

SMHPM 0,132  2,2% 

Total E&P Mauritanie  0,135  2,3% 

Kosmos Energy 0,114  1,9% 

BP  0,081  1,4% 

Petronas 0,043  0,8% 

Sonatrach (SIPEX) 0,025 0,4% 

Tullow Oil 0,014 0,2% 

 %100 5,914 المجموع

 الشركة
 العائدات
 بمليارات

 الجديدة األوقية
% 

TASIAST MAURITANIE Ltd SA 5,439  69% 

SNIM 1,490  19% 

MCM 0,930  12% 

Autres sociétés (*) 0,051  1% 

 %100  7,910 المجموع
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 حسب التدفق العائدات 3.1.5

على %2و %3 بنسبتي الدولة بترول وأرباح المصدر عند االقتطاعات من كلمن عائدات قطاع المحروقات تليها  %87نسبة  التوقيع مكافآت تمثل
 التوالي.

 المحروقاتمساهمة حسب التدفق في عائدات قطاع ال: 4 البياني الرسم 

 10 الملحق في التدفق حسب تفاصيل توجد*( (

 تدفقات ;الدنيا الجزافية الضريبةمن عائدات القطاع المعدني تليها كل من %40نسبة  SNIMدفعها شركة التي تالضريبة على القيمة المضافة  تمثل
 على التوالي.%6,9و %7,1و %9,2و %9,2 بنسب استغاللوإتاوة  معتبرة أخرى

 : المساهمة حسب التدفق في عائدات القطاع المعدني 5 البياني الرسم

 (*) 
 10توجد تفاصيل حسب التدفق في الملحق  

 تحصيلحسب كل هيئة  المداخيل 4.1.5

٪ يليها الصندوق الوطني 57.1بنسبة  االستخراجيالعامة للخزينة والمحاسبة العمومية هي الهيئة الرئيسية لتحصيل اإليرادات في القطاع  المديرية 
  ٪ من اإليرادات41.8ذي يجمع لعائدات المحروقات ال

 : المساهمة حسب التدفق في عائدات قطاع المحروقات6 البياني الرسم

 

 

 % الجديدة األوقية بمليارات العائدات التدفق

 %87  5,170 التوقيع مكافآت

 %3  0,164 المصدر عند االقتطاع

 - الدولة بترول أرباح
 القوة العامة

0,132 2% 

 %8  0,448 (*)أخرى  تدفقات

 %100 5,914 المجموع

 التدفق
 بمليارات العائدات
 الجديدة األوقية

% 

 القيمة على الضريبة
 خارجية المضافة

3,166 40,0% 

 %9,2 0,732 الضريبة الجزافية الدنيا

 عند ضريبية حقوق
 االستيراد

0,726 9,2% 

 %7,1 0,563 أخرى معتبرة  تدفقات

 %6,9 0,547 استغالل إتاوة

 الموحدة السنوية اإلتاوة
  )مبلغ خام(

0,415 5,2% 

 %22,4 1,761 (*) أخرى تدفقات

 %100  7,910 المجموع

% 
 بمليارات المجموع

 األوقية الجديدة
 القطاع
 المعدني

 قطاع
 المحروقات

 هيئات الدولة

57,1% 7,89 7,87 0,02 
 العامة للخزينة المديرية 

 والمحاسبة العمومية

41,8% 5,78 - 5,78 
 الصندوق الوطني

 لعائدات المحروقات

 اللجنة البيئية 0,11 - 0,11 0,8%

0,3% 0,04 0,04 - 
 نفقات اجتماعية
 وشبه جبائية

 المجموع 5,91 7,91 13,82 100%
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 الجانب للدولة  أحادي التصريح 2.5

كما وردت من الشركات االستخراجية وتدفقات العامة للخزينة والمحاسبة العمومية  المديرية العائدات غير المالءمة التي صرحت بها  وصلت
 وتوجد حسب كل إدارة وكل تدفق للتسديد في الجدول التالي: الجديدة أوقية 633 415 37التسديدات غير المعتمدة في مجال المالءة، مبلغ 

 التسديد تدفق حسب للدولة الجانب أحادي تصريح: 17 الجدول

 الجديدة األوقية المجموع الرسوم

   العامة للخزينة والمحاسبة العمومية مديريةال 

 371 865 1  أخرى جمركية رسوم

 087 409 5 (المعدنية)األنشطة  التسديدات من معتبرة أخرى تدفقات

 881 895 6  االستيراد عند جبائية حقوق

 395 1  خصم – الدنيا الجزافية الضريبة

 170 538 1 الدنيا الجزافية الضريبة

 418 963  خاص ضريبي نظام

 741 134 (للذهب الحرفي باالستغالل تتعلق) العوائد

 316 789 1 )المتعلقة بالتنقيب التقليدي للذهب( جزائية ضريبة

 253 818 18 الضريبة على القيمة المضافة خارجية

 632 415 37 المجموع

 .التقرير هذا من 10 الملحق مستوى على شركة كل حسب الجانب أحادية التصريحات تفصيل يوجد

 االستخراجية المداخيل على تحويالت 3.5

 الميزانية نفقات لتمويل المحروقات لعائدات الوطني الصندوق تحويالت 1.3.5

 74,944) جديدة أوقية مليار 2,674 المصرفي الكشف في مبين هو كما 2018 يناير 01 بتاريخ المحروقات لعائدات الوطني الصندوق رصيد بلغ
 .(أمريكي دوالر مليون

 أوقية مليار 6,389 هو 2018 لسنة بالنسبة المحروقات قطاع من والمتأتية المحروقات لعائدات الوطني الصندوق في المحصلة المداخيل مجموع
 168,880) جديدة أوقية مليار 6,026 أي المداخيل هذه من% 94,30 نسبة الحالي الشفافية مبادرة تقرير غطى(. دوالر مليون 179,082) جديدة
 والعالوات األجور على الضريبة باألساس وهي التقرير مجال من استبعادها تم محصلة بمبالغ يتعلق الباقي المبلغ باعتبار( أمريكي دوالر يونمل

 في قطاع المحروقات. الباطن من المقاولون يجريها التي والتسديدات

 تم(. أمريكي دوالر مليون 88) جديدة أوقية مليار 3,14 مجموعه ما تبلغ العمومية الخزينة لصالح تجري التي المحروقات صندوق تغذية عمليات
 .خاصة نفقة إلى يوجه ولم الوطنية الميزانية لتمويل بكامله المبلغ هذا تخصيص

 :1التالي الجدول في 2018 ديسمبر 31و يناير من األول بين المحروقات عائدات صندوق رصيد تغيرات قائمة يوجد

  
 المبلغ

 الجديدة األوقية يكيأمر دوالر

 809 005 674 2 109 944 74 2018 يناير من األول في االنطالق رصيد

 025 643 389 6 923 081 179 الصندوق حساب في محصلة المحروقات قطاع من عائدات

 221 683 80 301 261 2 (دائنة أرصدة)فوائد  الصندوق حساب أرباح

 (000 840 139 3) (000 000 88) (الصندوق حساب)وفق  الدولة ميزانية إلى الصندوق من بترولية مداخل تحويالت

 055 492 004 6 333 287 168 2018 ديسمبر 31 في الصندوق حساب رصيد

 أخرى تحويالت 2.3.5

مريكي( إلى شركة مليون دوالر ا 0,904) جديدة أوقيةمليار  0,032مبلغ  2018الشركة الموريتانية للمحروقات واألمالك المعدنية سنة  حولت
Sterling Energy Plc  يطڨشنبموجب عقد تمويل مبرم لتغطية مشاركة شركة المحروقات في حقل. 

 

                                                 
 حسب كشف حساب الصندوق الوطني لعائدات المحروقات 1
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 العينية العائدات 4.5

 في إزالته تمت الذي 2018 العام إنتاج معيتوافق  في إنتاج المحروقات السائلة المعدنية واألمالك للمحروقات الموريتانية الشركةو الدولة حصتا بلغت
 % من إجمالي اإلنتاج:23برميل وهو ما يمثل  814,31 20وبرميل  651,22 23، على التوالي، 2018 عام

 يطڨشن حقل في المحروقات وشركة الدولة حصة: 18 الجدول

 التنازل المستثمر
 البترول إنتاج

 )بالبراميل(
 الدولة حصة

 )بالبراميل(

 شركة حصة
 المحروقات
 )بالبراميل(

Petronas Chinguetti 197 099 23 651 20 814 

 814 20 651 23 099 197  )بالبراميل( المجموع

 %11 %12    (%)  الحصة

 السائلة المحروقات إنتاج توزيع: 7 البياني الرسم

 

 :الدولة مداخيل في الحصة هذه مساهمة التالي الجدول يبين

 الجديدة األوقية أمريكي دوالر برميل 

    12-31-2018 إلى 01-01-2018 من  الفترة

 711 550 174 085 922 4 008 83 عمومية قدرة الدولة حصة ـ بترول أرباح

 660 049 82 566 329 2 542 38 (2017ديسمبر ) الحكومةمن طرف  مقتطعة (CG53) كمية

 319 201 49 961 378 1 651 23 (2018 يناير) الحكومةمن طرف  مقتطعة (CG54) كمية

 978 250 131 527 708 3 193 62 (2018 سنة للصندوق مدفوع)مقابل  البترول تسويق ربح

لحساب الدولة ولحسابها الخاص على  2018في  المعدنية واألمالك للمحروقات الموريتانية الشركةبلغت كميات البترول الخام التي باعتها  وهكذا
 %.75,14قدرها  تراجعأي بنسبة  2017برميل سنة  199 173وبرميل  851 262برميل، مقابل  211 46وبرميل  193 62التوالي 

 (الجديدة األوقية)بمليارات  القيمة )بالبراميل( الحجم  

 % ب التباين 2017 2018 % ب التباين 2017 2018  

 (%70,77)  0,45  0,13 (%76,34)  851 262  193 62 الدولة حصة

 (%66,98)  0,30  0,10 (%73,32)  199 173  211 46 المحروقات شركة حصة

 (%62,26)  0,75  0,23 (%75,14)  050 436 404 108 المجموع

 ا. هذ2018و 2017% على التوالي بين سنتي 66,98% و70,77بنسبة  تراجععائدات تسويق حصة الدولة وحصة شركة المحروقات  عرفت
 الكمية مع 2018 عام في إجراؤها تم التي التسويق عائدات تتوافق ،2017 ديسمبر في شنقيط حقل نشاط وقف طريق عن مترتب أساسا تراجعال
(CG53 )والكمية( 2017 ديسمبر) الحكومة قبل من إزالتها تمت التي (CG54 )542 38 أي ،(2018 يناير ) الحكومة قبل من إزالتها تمت التي 

 .تباًعا برميالً 651 23و برميالً 

الدولي الكتتاب وسيط تسويق يتوفر على قدرات فنية ومالية تسمح له بتحقيق أكبر حجم السوق  علىإطالق عرض مناقصة  يطڨشنشركاء حقل  قرر
. مدة العقد 2019و 2018لتسويق البترول الخام طيلة الفترتين  VITOLفي السوق الدولي. تم إثر هذه العملية اختيار الوسيط  يطڨشنمن مبيعات خام 

 هي سنة واحدة قابلة للتجديد. VITOLالموقع مع 
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 الدولة حصص مبيعات وضعية: 19 الجدول

 المشتري الحقول
 الحجم

 )بالبراميل(
 الوحدة سعر
 (أمريكي)دوالر 

 قيمة هبوط
/Brent  دوالر(

 (أمريكي

 سعر متوسط
)دوالر  الوحدة

 (أمريكي

القيمة )بمليارات 
 (الجديدة األوقية

 الجهة
 المستلمة
 للشحنة

 بلد
 الوجهة

 إيطاليا VITOL SA 38 542 60,442 3,63 2 329 566 82 049 660 SARAS يطڨشن حقل

 إيطاليا VITOL SA 23 651 58,304 10,72 1 378 961 49 201 319 SARAS يطڨشن حقل

     978 250 131 527 708 3   193 62   المجموع

 المحروقات شركة حصص مبيعات وضعية: 20 الجدول

 المشتري الحقول
 الحجم

 )بالبراميل(
 الوحدة سعر
 (أمريكيالر )دو

 Brent/ هبوط
 (أمريكي)دوالر 

 الوحدة سعر متوسط
 (أمريكي)دوالر 

القيمة )بمليارات 
 (الجديدة األوقية

 الجهة
 المستلمة
 للشحنة

 الوجهة بلد

يطڨشن حقل  VITOL SA 25 396 60,442 3,63 1 535 010 54 769 150 SARAS إيطاليا 

يطڨشن حقل  VITOL SA 20 814 58,304 10,72 1 213 558 43 299 733 SARAS إيطاليا 

   883 068 98 568 748 2   210 46  المجموع

 اإلنتاج 5.5

 المحروقات قطاع 1.5.5

 األخيرة وفق بيانات تقارير مبادرة الشفافية: ستةفي السنوات ال يطڨشنيلي جدول إنتاج حقل  فيما ,2017 عام في شنقيط حقل إنتاج توقف

 (البراميل)بماليين  2018 إلى 2013 منالوطني من المحروقات السائلة خالل الفترة  : تطور اإلنتاج8 البياني الرسم

 

 المعادن قطاع 2.5.5

 :المنجم وطبيعة مستثمر كل حسب 2018 سنة المعدني اإلنتاج التالي الجدول يبين

 مستثمر كل حسب المعدني اإلنتاج: 21 الجدول

 اإلنتاج

 األوقية بمليارات يمةالق المادة  الشركة المشروع (الحجم) الوحدة
 الجديدة

 الحجم الدوالرات بماليين القيمة

 الحديد Kedia SNIM طن 125 770 3 174,54 6,23

 الحديد M'haoudat SNIM طن 187 525 1 70,61 2,52

 الحديد Guelb SNIM طن 031 415 5 250,69 8,94

 الذهب C2 MCM 2 كلغ 303 1 53,26 1,9

 الذهب C2  TASIAST 229 لغك 806 7 317,78 11,34

 الذهب Production d'or artisanal Orpailleurs كلغ 759 30,9 1,11

 النحاس C2 MCM 2 كلغ 137 28 150,16 5,36

 الفضة C2 TASIAST 229 كلغ 773 0,39 0,01

 مانتيت C2 MCM 2 كلغ 268 391 19,01 0,68

 المجموع  067,35 1 38,09
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 التصدير  6.5

 تالمحروقا قطاع 1.6.5

 بيع سعر معدل(. دوالر مليون 11,49 يعادل)ما  جديدة أوقية مليار 0,410 قدرها بقيمة 2018 سنة في برميل 099 197 البترول صادرات بلغت
 .2017دوالر/برميل سنة  149,43 مقابلبرميل، /دوالر 58,304 عند استقر الموريتاني الخام

 :الشفافية مبادرة تقارير في الواردة البيانات وفق األخيرة الخمس تالسنوا خالل يطڨشن حقل صادراتالجدول التالي  يبين

 القديمة األوقية بمليارات السائلة المحروقات صادرات تطور: 9 البياني الرسم

 

 والوجهة الشحنة حسب الصادرات تفاصيل التالي الجدول يبين

 التاريخ المشتري الشحنة
 الحجم

 )بالبراميل(

الوحدة  سعر
)بالدوالر 

 مريكي(األ

 الوحدة سعر متوسط
 (األمريكي)بالدوالر 

 
 بلد

 الوجهة

CG054-JVPS VITOL SA 26/01/2018 152 633 58,304 8 899 141 317 521 360 تركيا 

CG054-Etat VITOL SA 26/01/2018 23 651 58,304 1 378 948 49 200 866 تركيا 

CG054-SMH VITOL SA 26/01/2018 20 814 58,304 1 213 558 43 299 733 تركيا 

   959 021 410 647 491 11  098 197    المجموع

 المعادن قطاع 2.6.5

 :اآلتي الجدول في 2018 سنة برسم االستخراجية الشركات بها صرحت التي البيانات توجد

 والمستثمر المادة حسب المعادن صادرات: 22 الجدول

 التصدير

 األوقية بمليارات القيمة دةالما  الشركة المشروع (الحجم) الوحدة
 الجديدة

 بماليين القيمة
 الدوالرات

 الحجم

 الحديد M'haoudat SNIM طن 735 145 11 516 18,37

 الذهب C2 MCM 2 كلغ 304 1 53,3 1,94

 الذهب C2  TASIAST 229 كلغ 737 7 314,97 11,24

 الذهب Production d'or artisanal Orpailleurs كلغ 733 29,94 1,09

 النحاس C2 MCM 2 طن 664 27 147,63 5,37

 الفضة C2 TASIAST 229 كلغ 764 0,39 0,01

 مانتيت C2 MCM 2 طن 222 351 17,06 0,62

 المجموع   079,29 1 38,64

                                                 
 .2018تقرير مبادرة الشفافية عن موريتانيا سنة  1
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 :SNIMالجدول التالي الصادرات حسب الدولة كما صرحت بها شركة  يبين

 البلد حسب المعادن صادرات: 23 الجدول

 الشركات البلد المادة  )بالطن( المبيعات (الدوالر)بماليين  القيمة الجديدة األوقية بمليارات مةالقي

  ألمانيا الحديد 904 048 1 76,158 2,711

 للصناعة الوطنية الشركة
 SNIM والمناجم

 الصين الحديد 454 664 7 305,581 10,878

 فرنسا الحديد 244 669 25,589 0,911

 هوالندا الحديد 845 30 0,893 0,032

 إيطاليا الحديد 879 829 40,87 1,455

 اليابان الحديد 409 902 66,906 2,382

 سويسرا الذهب 737 7 314,97 11,24
TASIAST 

 سويسرا الفضة 764 0,39 0,01

 المجموع 735 145 11 515,998 18,369

 االجتماعية النفقات 7.5

السابقة  التقارير منذ وجودها لوحظ التي والطوعية اإللزامية االجتماعية النفقات تحديد على الضبط مرحلة خالل شفافيةال لمبادرة الوطنية اللجنة وافقت
أما النفقات  للمبادرة، تم تحديد النفقات االجتماعية اإللزامية باعتبارها نفقات نقدية أو عينية أصبحت إلزامية بموجب العقد المعدني أو البترولي،

 فهي التي تتم بمبادرة من الشركات تطبيقا لسياساتها في مجال المسؤولية االجتماعية للشركات.الطوعية 

 إدارات لطرف تنتمي)ال  أخرى أطراف األغلب في هم االجتماعية النفقات من المستفيدين أن بما أنه، على كذلك الشفافية لمبادرة الوطنية اللجنة وافقت
 بالنفقات التصريح يتم أن الشفافية لمبادرة الوطنية اللجنة اختارت ولذلك. الموريتاني السياق في واردة تكن لم جتماعيةاال النفقات مقارنة فإن(، الدولة

 مجال في المعتمدة الشركات نشر أجل من للمادية بعتبة االحتفاظ عدم اللجنة قررت كما للشركات، الطرف أحادي التصريح أساس على االجتماعية
 .والطوعية اإللزامية النفقاته المقارنة

. يبين الجدول التالي هذه جديدةأوقية  052 659 94مبلغ  2018على تصريحات الشركات لمبادرة الشفافية، فقد بلغت النفقات االجتماعية لسنة  بناء
 النفقات حسب كل شركة:

 استخراجية شركة كل حسب 2018 سنة االجتماعية النفقات: 24 الجدول

 الشركة اسم

 الطوعية االجتماعية التسديدات اإللزامية االجتماعية تالتسديدا

 المساهمات المجموع
 العينية

 المساهمات
 العينية

 العينية المساهمات النقدية المساهمات

 463 439 8 0 463 439 8     المحروقات قطاع

Kosmos Energy     8 148 455 - 8 148 455 

BP Mauritania investments Limited     291 008 - 291 008 

 589 219 86 660 159 1 929 059 85     المعدني القطاع

SNIM     70 474 794 - 70 474 794 

MCM     295 009 - 295 009 

TASIAST MAURITANIE Ltd SA     14 290 126 1 159 660 15 449 786 

 052 659 94 660 159 1 392 499 93     المجموع

 .5 الملحق في توجد المستفيد حسب االجتماعية تالتسديدا تفاصيل

 الجبائية شبه النفقات 8.5

 .التقرير هذا من 5.6.1.4 و 4.6.2.4 األقسامتفصيل النفقات شبه الجبائية التي تم تحديدها في  يوجد
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 مشروعالتي صرحت بها الشركات االستخراجية حسب كل  التسديدات 9.5

 تعريف مفهوم المشروع 1.9.5

 .خاصة معالجة أو بنظام يتمتع خاص مفهوم بمعنى والبترولية، المعدنية القطاعات نصوص من غائبروع" "المش مفهوم تعريف

 واالستغالل، المنشآت وإقامة البحث مرحلة في المعدنية الرخص أصحاب بإعفاء المتعلقة، 115 مادتها في تعود 2008 لسنة المعدنية المدونة أن إال
 عمليات كانت إذا فقط المنشآت، وإقامة البحث مراحل في ممنوح الدنيا الجزافية الضريبة من اإلعفاء كان إذا ما ةحال في"المشروع"  مفهوم إلى يعود

 .المنشأة بإقامة المتعلقة مرحلته في االستغالل مشروع أو البحث مشروع: أي"المشروع"  لتقدم ضرورية المصدرة الخامات عينات إرسال أو التصدير

 .المحروقات نقل قنوات إقامة أو بترولي لحقل تطوير مخطط تقديم أجل من: مثالين في المشروع مفهوم أوردت فقد الخام المحروقات مدونة أما

 تفاصيل تقدم أن المالية واإلدارات االستخراجية الشركات على أنه 2019 اكتوبر 08 بتاريخ اجتماعها في الشفافية لمبادرة الوطنية اللجنة قررت
 :وهكذا. مشروع كل حسب رةللمباد تصريحاتها

 و بترولي؛ قطاع كل حسب التسديدات توزيع يجب: المحروقات لقطاع بالنسبة •

 .معدنية رخصة كل حسب التسديدات توزيع يجب: المعدني للقطاع بالنسبة •

 تدفق الدفوعات حسب القطاع ةطيخر 2.9.5

 هاالمشروع، التي أبلغوا عن حسب الدفوعات،لم تقدم المؤسسات الحكومية تفاصيل 

 كل حسب التسديدات تفاصيل قدمتفقط ات معدنية شرك 4 و شركات بترولية 6التي سلمت استمارات تصريح، توجد  22أصل الشركات ال  من
  تصريح استماراتو التقارير إعداد تعليماتكما نصت عليها  مشروع كل حسب التسديدات تفاصيللم تقدم  ،للشركات المتبقية بالنسبة. مشروع

 حسب تسديداتال تصريحات
 مشروع كل
 (ال /نعم)

 الرقم الشركة

 البترولية الشركات

 SMHPM 1 نعم

 Petronas 2 نعم

 Sonatrach (SIPEX) 3 م/غ

 Total E&P 4 نعم

 Tullow Oil 5 نعم

 Kosmos Energy 6 ال

 BP Mauritanie 7 ال

 Exoon Mobil 8 نعم

 Shell  9 نعم

 المعدنية الشركات

 SNIM 10 ال

 MCM 11 نعم

 Tasiast Mauritanie LTD SA 12 نعم

 Mauritanie Ressources Limited Sarl  13 ال

 Sphère Mauritanie sa 14 نعم

 TAFOLI MINERALS  15 ال

 AURA ENERGY LIMITED 16 ال

 Société d’Extraction du Nord d’Inchiri SA (SENI Sa) 17 ال

 Ferro quartz Mauritanie 18 م/غ

 TIREX SA  19 م/غ

 El Aouj Mining 20 نعم

 AGRINEQ - SA 21 م/غ

 Wafa Mining 22 ال

 CURVE CAPITAL VENTURE 23 ال

 Mauritano-Saoudienne pour le Phosphate 24 م/غ

 تسديداتها تفصيل تقدم لم التي الشركات م:/غ
 التي لم تبلغ عن دفوعاتها حسب المشروع الشركات :ال
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  نسبة يمثل جديدة أوقية مليار 5,63 مبلغ مشروع كل حسب تفصيل قدمت التي الشركات تسديدات إجمالي بلغ أعاله، الجدول في مبين هو كما
 .المراجعة بعد 2018 سنة البترولية الشركات بها صرحت التي التسديدات من% 95,6

  وعالمشربيانات مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية حسب  3.9.5

 البترولية الشركات 1.3.9.5

٪  97.9مليار أوقية جديدة والتي تمثل  5.77بلغت المدفوعات من الشركات التي قدمت التفاصيل حسب المشروع  أدناه،كما هو موضح في الجدول 
 بعد التعديالت 2018من المدفوعات التي أعلنت عنها شركات النفط في سنة 

 النفطية اتشركال المصرح به من طرف  المدفوعات حسب المشروع: 25 الجدول

% 
 عنها المفصح المدفوعات

 (جديدة أوقية) المشروع حسب

 عنها أبلغت التي المدفوعات
 سنة في الحكومية الهيئات
 (جديدة أوقية) 2018

 الكشف إلزامية
 المشروع حسب

 الرقم التدفق

   المحروقات لعائدات الوطني الصندوق        

 1  والتجارية الصناعية األرباح على الضريبة √  273 460 49  087 122 1 2,3%

 2 عمومية قوة ـ الدولة بترول أرباح √  249 320 132  249 320 132 100%

 3 التوقيع مقابل √  000 850 169 5  000 850 169 5 100%

 4 (اإلدارية المساهمة) التكوين تمويل في المساهمة √  071 916 142  071 916 142 100%

 5 (األجور من االقتطاعات خارج) المصدر عند االقتطاعات √  732 810 163  215 618 129 79,1%

 6 المساحات على إتاوات √  657 156 17  658 156 17 100%

 7 (جديدة) البيئية اللجنة √  000 608 110  000 608 110 100%

 8 (النفطي النشاط) تبرةمع أخرى تسديد تدفقات √  000 472 103  000 224 64 62,1%

 المجموع    983 593 889 5  280 815 767 5 97,9%

 
% من التسديدات التي صرحت بها 2,1، أي جديدةمليار أوقية  0,122للتسديدات األخرى غير المفصلة حسب كل مشروع، فقد بلغ مجموعها  بالنسبة

وتسديدات الحق العام )اقتطاعات عند  Kosmos Energyيدات أجرتها شركة بعد المراجعة. يتعلق األمر بتسد 2018الشركات البترولية سنة 
 .2018 سنةTotal E&P و  SMHPM, Tullow Oilالمصدر للربح الصناعي والتجاري والضريبة الجزافية الدنيا( التي أجرتها شركات 

 :التالي ولالجد في 2018 سنة االستخراجية الشركات بها صرحت كما مشروع كل حسب التسديدات توجد

 الشركات التسديدات تدفق جديدة باألوقية المجموع المشروع/  المقطع

 SMHPM عمومية قدرة ـ دولة بترول أرباح 249 320 132 يطڨشن حقل

 PETRONAS المساحات إتاوات 993 637 5 يطڨشن حقل

 PETRONAS (األجور على االقتطاعات خارج) المصدر عند االقتطاعات 832 786 81 يطڨشن حقل

 TOTAL البيئية اللجنة C18 21 408 000  المقطع

 TOTAL (اإلدارية المساهمة) التكوين صندوق في المساهمات C18 5 352 000  المقطع

 TOTAL المساحات إتاوات C18 931 095  المقطع

 TOTAL (األجور على االقتطاعات خارج) المصدر عند االقتطاعات C18 33 819 116  المقطع

 TOTAL البيئية اللجنة C7 21 408 000   المقطع

 TOTAL (اإلدارية المساهمة) التكوين صندوق في المساهمات C7 21 408 000   المقطع

 TOTAL المساحات إتاوات C7 1 041 856   المقطع

 TOTAL (األجور على االقتطاعات خارج) المصدر عند االقتطاعات C7 13 585 918   المقطع

 TOTAL (اإلدارية المساهمة) التكوين صندوق في المساهمات C9 5 352 000  المقطع

 TOTAL المساحات إتاوات C9 813 504  المقطع

Corp 206 279 (األجور على االقتطاعات خارج) المصدر عند االقتطاعات TULLOW OIL 

PSC C3 12 488 000 (اإلدارية المساهمة) التكوين صندوق في المساهمات TULLOW OIL 

PSC C3 788 778 المساحات إتاوات TULLOW OIL 

PSC C3 220 070 (األجور على االقتطاعات خارج) المصدر عند االقتطاعات TULLOW OIL 

 EXXONMOBIL التوقيع مقابل C14 1 427 200 000  المقطع

 EXXONMOBIL البيئية اللجنة C14 21 408 000  المقطع

 EXXONMOBIL (اإلدارية المساهمة) التكوين صندوق في ساهماتالم C14 23 388 071  المقطع

 EXXONMOBIL المساحات إتاوات C14 674 352  المقطع
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 الشركات التسديدات تدفق جديدة باألوقية المجموع المشروع/  المقطع

 EXXONMOBIL القدرات تعزيز C14 21 408 000  المقطع

 EXXONMOBIL التوقيع مقابل C17 713 600 000  المقطع

 EXXONMOBIL البيئية اللجنة C17 21 408 000  المقطع

 EXXONMOBIL (اإلدارية المساهمة) التكوين صندوق في المساهمات C17 21 408 000  قطعالم

 EXXONMOBIL المساحات إتاوات C17 875 944  المقطع

 EXXONMOBIL للضريبة خاص نظام C17 1 122 087  المقطع

 EXXONMOBIL القدرات تعزيز C17 21 408 000  المقطع

 EXXONMOBIL التوقيع مقابل C22 356 800 000  المقطع

 EXXONMOBIL البيئية اللجنة C22 21 408 000  المقطع

 EXXONMOBIL (اإلدارية المساهمة) التكوين صندوق في المساهمات C22 21 408 000  المقطع

 EXXONMOBIL المساحات إتاوات C22 875 944  المقطع

 EXXONMOBIL القدرات تعزيز C22 21 408 000  المقطع

 SHELL التوقيع مقابل C19 1 601 850 000  المقطع

 SHELL المساحات إتاوات C19 1 637 492  المقطع

 SHELL التوقيع مقابل C19 1 070 400 000  المقطع

 SHELL المساحات إتاوات C19 1 737 616  المقطع

 BP Mauritanie المساحات إتاوات C8  &C12  &C 13 2 142 084  المقطع

 BP Mauritanie البيئية اللجنة C8  &C12  &C 13 3 568 000  المقطع

 BP Mauritanie (اإلدارية المساهمة) التكوين صندوق في المساهمات C6 32 112 000  المقطع

 المجموع  280 815 767 5 

 :المعدنيةالشركات  2.3.9.5

مليار وحدة أوقية جديدة وتمثل  4.662ل حسب المشروع بلغ إجمالي المدفوعات من الشركات التي قدمت التفاصي أدناه،كما هو موضح في الجدول 
 .بعد التعديالت 2018٪ من المدفوعات التي أعلنتها شركات التعدين في  59.0

 المعدنية اتشركال المدفوعات حسب المشروع المصرح به من طرف : 26 الجدول

% 
 حسب عنها المفصح المدفوعات

 (جديدة أوقية) المشروع

 الهيئات عنها تأبلغ التي المدفوعات
 أوقية) 2018 سنة في الحكومية

 (جديدة

 الكشف إلزامية
 المشروع حسب

 الرقم التدفق

   العمومية والمحاسبة للخزينة العامة المديرية         

 1 المساحة على إتاوة √  200 596 16  200 442 9 57%

 2 االستغالل على إتاوة √  963 818 546  963 818 546 100%

100% 381 586 258  381 586 258  √ 
 والتجاري الصناعي الربح

 (المعادن( )األقساط فيه بما)
3 

 4 (خام مبلغ) الموحدة السنوية اإلتاوة √  951 789 414    -                                       0%

 5 داخلية المضافة القيمة على ضريبة √  125 415 2  229 62 3%

 6 المنقولة األموال رؤوس دخل على الضريبة √  513 616 143  319 262 143 100%

 7 العقاري الدخل على الضريبة √  347 445 3  554 561 3 103%

 8 الدنيا الجزافية الضريبة √  869 501 731  660 643 207 28%

 9  االستيراد عند ضريبية حقوق √  233 677 718  390 408 440 61%

 10  خارجية المضافة القيمة على الضريبة √  084 088 147 3  942 547 583 2 82%

 11  أخرى جمركية رسوم √  437 162 320  455 046 392 122%

 12  غرامات √  575 821 486  575 821 486 100%

 13 الدولة ميزانية في المساهمات √  000 700 24    -                                       0%

 14 للضريبة خاص نظام √  879 254 401  837 353 923 230%

 15 (المعدني النشاط) معتبرة أخرى تسديد تدفقات √  752 569 557  346 325 48 9%

 المجموع    186 044 897 7  728 880 166 6 78%

٪ من المدفوعات التي أعلنتها شركات  22أي مليار أوقية جديدة،  1.730بالنسبة للمدفوعات األخرى غير المفصلة حسب المشروع، يبلغ إجماليها 
 .2018بعد التعديالت. هذه مدفوعات جميع شركات التعدين في سنة  2018التعدين في سنة 
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 هي كما يلي: 2018المدفوعات حسب المشروع كما أعلنت عنها شركات التعدين في 

 الشركات التسديدات تدفق جديدة باألوقية المجموع المشروع/  المقطع

 Sphère Mauritanie sa المساحة على إتاوة  1620C1                    970 000 المقطع

 Sphère Mauritania sa (المعادن( )األقساط فيه بما) والتجاري الصناعي الربح  1620C1                    325 174 المقطع

 Sphère Mauritania sa داخلية المضافة يمةالق على ضريبة  1620C1                      62 229 المقطع

 Sphère Mauritania sa الدنيا الجزافية الضريبة  1620C1                        9 723 المقطع

 Sphère Mauritania sa  االستيراد عند ضريبية حقوق  1620C1                      18 175 المقطع

 Sphere Mauritania sa  أخرى جمركية رسوم  1620C1                        7 270 المقطع

 MCM المساحة على إتاوة  C2                  4 312 200 2  المقطع

 MCM االستغالل على إتاوة  C2              248 125 741 2  المقطع

 MCM (المعادن( )طاألقسا فيه بما) والتجاري الصناعي الربح  C2              135 719 655 2  المقطع

 MCM الدنيا الجزافية الضريبة  C2              206 657 998 2  المقطع

 MCM  غرامات  C2              268 873 724 2  المقطع

 MCM (المعدني النشاط) معتبرة أخرى تسديد تدفقات  C2                35 026 382 2  المقطع

 TASIAST MAURITANIE Ltd SA المساحة على إتاوة  C2                  1 560 000 229  المقطع

 TASIAST MAURITANIE Ltd SA االستغالل على إتاوة  C2              298 693 222 229  المقطع

 TASIAST MAURITANIE Ltd SA (المعادن( )األقساط فيه بما) والتجاري الصناعي الربح  C2              245 541 429 229  المقطع

 TASIAST MAURITANIE Ltd SA المنقولة األموال رؤوس دخل على الضريبة  C2              143 262 319 229  المقطع

 TASIAST MAURITANIE Ltd SA العقاري الدخل على الضريبة  C2                  3 445 347 229  المقطع

 TASIAST MAURITANIE Ltd SA الدنيا الجزافية ضريبةال  C2                     940 239 229  المقطع

 TASIAST MAURITANIE Ltd SA  االستيراد عند ضريبية حقوق  C2              440 390 215 229  المقطع

 TASIAST MAURITANIE Ltd SA  خارجية المضافة القيمة على الضريبة  C2           2 583 547 942 229  المقطع

 TASIAST MAURITANIE Ltd SA  أخرى جمركية رسوم  C2              392 039 185 229  المقطع

 TASIAST MAURITANIE Ltd SA  غرامات  C2              217 947 851 229  المقطع

 TASIAST MAURITANIE Ltd SA للضريبة خاص نظام  C2              923 353 837 229  المقطع

 TASIAST MAURITANIE Ltd SA (المعدني النشاط) معتبرة أخرى تسديد تدفقات  C2                13 298 964 229  المقطع

  EL Aouj Mining Company SA المساحة على إتاوة  C1                  2 600 000 609  المقطع

  EL Aouj Mining Company SA الدنيا الجزافية الضريبة  C1                       35 700 609  المقطع

  EL Aouj Mining Company SA العقاري الدخل على الضريبة  C1                     116 207 609  المقطع

 المجموع   728 880 166 6  

تغالل أو استكشاف واحد فقط قمنا بتحليل الشركات التي لديها ترخيص اس المشروع،اإلشارة إلى أنه بالنسبة للحاجة إلى إلغاء المدفوعات حسب  وتجدر
تم تخصيص كل هذه المدفوعات لهذا  واحد،إذا كان لدى الشركة ترخيص  وبالتالي،. 2018كما هو مذكور في سجل تراخيص التعدين النشطة في 

.المشروع / الترخيص
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  التوصيات 6

 التوصيات 1.6

 :بذلك المرتبطة توصياتال وكذا تدقيقنا عن المنبثقة المالحظات القسم هذا في نقدم

 التوصيات لتصنيف مراعاتها يتعين التي األولوية مستويات

 أوغياب لعناصر جوهرية في عملية المنح أو ال يتم احترامها بصفة منتظمة. يعاني عنصر  يوجدـ إجراء تصحيحي مطلوب بشكل عاجل. 1 األولوية
تب عليه أخطاء معتبرة، خرق القانون أو تزوير في ما يخص إجراءات المنح عناصر في عملية المنح من ضعف أو نقص أساسي قد تتر سلسلة

 شروط على سلبي أثر المخاطر لهذه يكون قد المطبقة، النظم احترام وكذا المنح عملية في المتبعة اإلجراءاتالمطبقة. يوجد خطر كبير لعدم احترام 
 .عاجل تصحيحي إجراء اتخاذ المطلوب من. واألذون الرخص منح

 يرتبط فهو أساسي، غير أنه مع نقص، أو ضعف من المنح عملية في عناصر سلسلة أو عنصر يعانيـ إجراء خاص مطلوب بصفة سريعة. 2 األولوية
 على تأثير الخطر لهذا يكون قد. التزوير أو القانون وخرق األخطاء في الوقوع لخطر مباشر غير لمستوى المنح عملية ميادين بعض تعرض بنواقص

 .سريعة بصفة إجراء اتخاذ المطلوب من. المنح عملية ومطابقة اليةفع

 بمجال يتعلق ولكنه كبير، تأثير له يوجد ال معزوال، أخذ إذا نقص، أو ضعف من المنح عملية تعانيـ إجراء تصحيحي خاص مرجو.  3 األولوية
 تكون أن يمكن أخرى ضعف بنقاط وترتبط ممكنة العمليات على المرغوبة غير فالتأثيرات. المنح لعملية بالنسبة عليه تحسينات إدخال المفيد من سيكون
 .خاص تصحيحي إجراء اتخاذ يُرجى. قلق مصدر
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 المعاينة رقم 1: الكشف عن العقود

 نوع المعاينة: االمتثال لمعيار مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية 2019

 الهيكل المعني: اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية

:المعاينة بيان  

:2019 االستخراجية الصناعات في الشفافية لمبادرة 2.4 المعيار لمتطلبات وفقًا  

 إبرامها أو منحها يتم التي والتراخيص العقود جميع عن تكشف أن االستخراجية الصناعات في الشفافية مبادرة تنفذ التي البلدان على يتعين •
 عن علناً  الكشف إلى مدعوة االستخراجية الصناعات في الشفافية مبادرة تنفذ التي الدول إن. 2020 يناير  1 تاريخ من اعتباراً  ديلهاتع أو

 .والمعادن والغاز النفط الستغالل الالزمة الشروط تحدد التي والتراخيص العقود كافة

 وإزالة لتنفيذ واضح زمني جدول تحديد مع ونشرها العقود عن كشفلل خطة على توافق أن األطراف متعددة المجموعة على وينبغي •
 2020 من ابتداء العمل خطط في الخطة هذه دمج يتم وسوف .عنها الكامل الكشف دون تحول التي الحواجز

. واستغاللها عادنوالم والغاز النفط عن التنقيب عملية تنظم التي والتراخيص العقود عن الكشف بخصوص الحكومة سياسة توثيق من بد ال •
 الصناعات في الشفافية مبادرة تنفذ التي الدول على ويتعين. للعامة المتاحة والتراخيص العقود على عامة نظرة ذلك يشمل أن وينبغي

 تراخيصوال للعقود بالنسبة. متاح غير وأيها للعموم متاح منها أي تحديد مع السارية والتراخيص العقود بكل قائمة تقدم أن االستخراجية
ً  تتضمن أن يجب المنشورة،  .الترخيص أو العقد نشر مكان يبين رابطا أو مرجعا

 الشركة مع موقعة معينة اتفاقيات باستثناء منشورة غير التعدين عقود تزال وال .1المحروقات لقطاع بالنسبة للعموم متاحا عقدا 8 يوجد موريتانيا، في
 موقعال على والمتاحة االسم خفية Mauritanie Copper Mines وشركة االسم خفية لمحدودةا تازيازت وشركة والمناجم للصناعة الوطنية

 وشركة MCM شركة مع الموقعة والذهب النحاس عن التنازل وعقود 2االستخراجية الصناعات في الشفافية لمبادرة الوطنية للجنة اإللكترروني
 .متاحة الغير وتلك للعامة المتاحة العقود تحدد التي ودبالعق كاملة قائمة غياب أيضا ونالحظ. 3تباًعا تازيازت

 سيتم التي العقود عن للكشف خطة تتضمن 2020 سنة تغطي التي موريتانيا في االستخراجية الصناعات في الشفافية مبادرة عمل خطة أن وجدنا وقد
 (.A3-43 المرجع) 2021 ديسمبر قبل تنفيذها

:توصية  

ً  تتضمن أن ويجب. المتاحة غير وتلك للعامة المتاحة العقود تحديد مع المفعول السارية بالعقود كاملة قائمة عن بالكشف نوصي  يبين رابطا أو مرجعا
الهامة والعملية القانونية العقبات وشرح تحديد يتوجب ترخيص، أو عقد نشر عدم حالة وفي. الترخيص أو العقد نشر مكان  أو العقد ذلك تعترض التي 

 تفسير تقديم ينبغي والتراخيص، العقود عن بالكشف المتعلقة الحكومية السياسة متطلبات أو التشريعات عن الكشف عمليات تنحرف عندما. الترخيص
 لذلك

 أولوية التوصية: األولوية 1 - يلزم اتخاذ إجراء تصحيحي عاجل

: بدون تعليق  المعنية الهياكل تعليقات   

                                                 
 .1.45.أنظر القسم    1
2  miniers-fr/index.php/publications/contrats/contrats-http://www.cnitie.mr/itie 
3 https://resourcecontracts.org/search?q=mauritania  
4 2020.pdf-fevrier-v_25-2020-travail-de-https://eiti.org/files/documents/plan   

http://www.cnitie.mr/itie-fr/index.php/publications/contrats/contrats-miniers
https://eiti.org/files/documents/plan-de-travail-2020-v_25-fevrier-2020.pdf
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 المعاينة رقم 2 فصل المدفوعات حسب المشروع الفردي

 نوع المعاينة: االمتثال لمعيار مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية 2019

 الهياكل المعنية: اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية

:المعاينة بيان  

 الصناعات في الشفافية مبادرة بيانات تصنيف يتم أن الضروري من 2019 االستخراجية الصناعات في الشفافية لمبادرة 4.7 المعيار لمتطلبات وفقًا
.الفردية المشاريع حسب االستخراجية  

:التالية القرارات االستخراجية الصناعات في الشفافية لمبادرة الوطنية اللجنة اتخذت موريتانيا في  

 و النفطي؛ المقطع حسب المدفوعات تصنيف من البد: المحروقات لقطاع بالنسبة •

 .التعدين رخصة حسب المدفوعات تصنيف يجب: التعدين لقطاع نسبةبال •

.المشروع حسب 2018 لعام المدفوعة المبالغ تدفقات عن اإلمكان، قدر اإلبالغ، إلى الحكومية والوكاالت الشركات دعوة تمت  

 نفطية شركات 4 سوى تقدم لم االستخراجية، شركاتلل بالنسبة أما. المشروع حسب مصنفة بيانات تقدم لم أنها الحظنا الحكومية للوكاالت بالنسبة
 .5.9 القسم في المشروع حسب المدفوعات تفاصيل وترد. المشروع حسب مصنفة بيانات

:توصية  

 ناعاتالص في الشفافية لمبادرة تقارير تقديم حول جدوى دراسة بإجراء االستخراجية الصناعات في الشفافية لمبادرة الوطنية اللجنة تقوم بأن ونوصي
 دون تحول أن يمكن التي والعقبات المشروع حسب دفوعاتها تصنيف على الحكومية الوكاالت قدرة تحديد أجل من المشروع حسب االستخراجية

 والمدفوعات المشروع حسب عنها اإلبالغ يمكن التي المدفوعات تدفقات تحديد ذلك يشمل أن وينبغي. لتحقيقه العمل وخطة التصنيف هذا إجراء
 المستقطعة على صعيد الهيئة

 أولوية التوصية: األولوية 1 - يلزم اتخاذ إجراء تصحيحي عاجل

: بدون تعليقالمعنية الهياكل تعليقات   
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 المعاينة رقم 3 تصنيف بيانات اإلنتاج والتصدير حسب المشروع الفردي

 نوع المعاينة: االمتثال لمعيار مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية 2019

 الهياكل المعنية: المديرية العامة للمناجم و المديرية العامة للجمارك

:المعاينة بيان  

 الصناعات في الشفافية مبادرة بيانات تكون أن يشترط"  أنه على 2019 لعام االستخراجية الصناعات في الشفافية مبادرة معيار من 4.7 الشرط ينص
 مبادرة من 3.3 و 3.2 الشروط تنص ذلك، إلى وباإلضافة. اإليرادات وتدفق الحكومية والهيئة والشركة رديالف المشروع حسب مصنفة االستخراجية

.المشروع حسب والتصدير اإلنتاج بيانات تصنيف مواصلة يمكن أنه على 2019 االستخراجية الصناعات في الشفافية  

 اإلبالغ عملية طريق عن الحكومية والوكاالت االستخراج شركات من عليها حصولال يتم التي أو للعامة المتاحة والتصدير اإلنتاج بيانات وتشمل
.المشروع حسب تصنيفا تشمل ال ولكن الشركة، حسب وتصنيفا وحجمها المعادن قيمة االستخراجية الصناعات في الشفافية بمبادرة الخاصة  

 مفصلة بيانات على نحصل لم أننا كما. المشروع حسب اإلنتاج حول مفصلة تبيانا تقدم لم للمناجم العامة المديرية أن نالحظ التحديد، وجه وعلى

.للجمارك العامة المديرية  من المشروع حسب التصدير حول  

 استغالل رخصة لديها التي للشركات وبالنسبة ذلك، إلى باإلضافة. المشروع حسب المفصل إنتاجها عن باإلبالغ االستخراج شركات بعض قامت وقد
 المذكور للترخيص مخصص وتصديرها إنتاجها كل أن التقرير، هذا ألغراض اعتبرنا، دفق واحدة

:توصية  

 في الفردي المشروع حسب والتصدير اإلنتاج لبيانات تصنيف إدراج في للجمارك العامة المديرية و للمناجم العامة المديرية تنظر بأن نوصي

 القسم في الوارد موريتانيا في"  مشروع"  مصطلح لتعريف مطابقا هذا يكون أن وينبغي. الستخراجيةا الصناعات في الشفافية لمبادرة المقبلة التقارير
  .5.9 

 أولوية التوصية: األولوية 1 - يلزم اتخاذ إجراء تصحيحي عاجل

: بدون تعليق المعنية الهياكل تعليقات   
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 المعاينة رقم 4 الكشف عن مساهمة قطاع االستخراج في التشغيل في موريتانيا

 نوع المعاينة: االمتثال لمعيار مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية 2019

 الهياكل المعنية: المكتب الوطني لإلحصاء

:المعاينة بيان  

 الصناعات في شفافيةال مبادرة تنفذ التي البلدان"  أن على 2019 لعام االستخراجية الصناعات في الشفافية مبادرة معيار من( د)3. 6 الشرط ينص
 العاملة القوى بإجمالي مقارنة مئوية وبنسب مطلقة بعبارات االستخراجية، الصناعات في الموظفين عدد...  عن تكشف أن البد االستخراجية
.المهني والمستوى والشركة أمكن، إن الجنس، نوع حسب مصنفة المعلومات تكون أن وينبغي. المستخدمة   

 كشف التي المعلومات أساس على سابقة تقارير في تقديمها تم قد موريتانيا في التشغيل في االستخراج قطاع بمساهمة لمتعلقةا المعلومات أن نالحظ
عنها المكتب الوطني لإلحصاء في الوثيقة المسماة " وضعية التشغيل والقطاع غير الرسمي في موريتانيا في عام 2017 1" . ومع ذلك، بالنسبة لعام 

.التقرير هذا إعداد إطار في بها مراسلتنا يتم ولم للعامة متاحة المعلومات هذه لإلحصاء الوطني المكتب جعلي لم ،2018  

 المواءمة  نطاق في المدرجة الشركات من جمعها تم التي تلك هي التقرير هذا في والمقدَّمة عليها الحصول تم التي بالتوظيف الخاصة المعلومات كل
 في التشغيل في االستخراج قطاع مساهمة شامل بشكل تعكس ال ولكنها 8 المرفق في مفصلة وهي النوع حسب مصنفة ماتالمعلو هذه. 2018 لعام

 موريتانيا

:توصية  

 المفصلة اإلحصائيات بنشر لإلحصاء الوطني المكتب نوصي موريتانيا، في التشغيل في االستخراج قطاع مساهمة عن شامل بشكل الكشف وبغية
ً . موريتانيا في االستخراجية الصناعات في الموظفين ددع عن بانتظام  هذه تصنيف من فالبد االستخراجية، الصناعات في الشفافية مبادرة لمعيار ووفقا

 المعلومات وفقاً  لنوع الجنس، إن أمكن، والشركة والمستوى المهني.  

 أولوية التوصية: األولوية 1 - يلزم اتخاذ إجراء تصحيحي عاجل

: بدون تعليقالمعنية الهياكل تعليقات   

                                                 
1  17%20.pdfhttp://www.ons.mr/images/emploi/ENESI%2020  

http://www.ons.mr/images/emploi/ENESI%202017%20.pdf
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 متابعة التوصيات السابقة  2.6

 التعليقات التنفيذ التوصية 

  المالية اإلدارات لصالح توصيات 

1 
 المديرية على مستوى  اإلعالمي النظام فعالية عدم

 العامة للخزينة والمحاسبة العمومية
 ال

 :ناقصة تبقى العمومية والمحاسبة للخزينة العامة المديرية ومات التي تصرح بها للوضعية الحالية للنظام اإلعالمي فإن جودة المعل بالنظر

 أخرى"تسديدات  خانة في تسديدات عدة إدراج الغالب في ويتم منتظمة بصفة محددة ليست بها المصرح التسديدات طبيعة •
 "؛معتبرة

 المستثمرين هؤالء عن البحث يتم الستخراجي،ا القطاع في المستثمرين هويات بتحديد يسمح تقنين أو بيانات قاعدة غياب •
 البيانات؛ استخراج في األخطاء من العديد إلى يؤدي ما وهو الشركات أسماء باستخدام

 .عديدة معتبرة تسديداتشامال. وتم إغفال  العمومية والمحاسبة للخزينة العامة المديرية تصريح ورد من  أول يكن لم •

 والشركات الخزينة بين للتدفقات دورية مالءمة غياب 2
 المصرحة

 جاري
 مصدرا للبيانات بالنسبة الستغالل اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية.  tresor.mrعمليات النشر الدورية على موقع الخزينة  تشكل

 .للبيانات المنتظم للنشر نظام لوضع مشروع تنفيذ يجري

3 
 الصادرات حول الجمارك تصريحات بين الفروق

 االستخراجية الشركات وتصريحات
 ال

 .2017 سنة الصادرات حول تصريحات الجمارك من نتلق لم

 

4 
أوصال المخالصة بالنسبة للصندوق الوطني  غياب

 لعائدات المحروقات 

 ائداتلع الوطني الصندوق تسديدات من مطلوبا يعد لم ذلك إطار وفي التسديد وسائل عن المادي الطابع رفع العمومية الخزينة تزمع جاري
 .اإلدارة ستسلمها إفادات عبر انتقالية بصفة ولكن مخالصة أوصال عبر مادي طابع تتخذ أن المحروقات

 المحروقات لعائدات الوطني الصندوق تدقيق 5
 2017و 2016 سنتا تخضع ولم. 2015 إلى 2012 من للسنوات بالنسبة فقط المحروقات لعائدات الوطني الصندوق في التدقيق تم جاري

 .لتدقيقل

6 
 للبيانات الشفافية مبادرة واستخراج طباعة في أخطاء
 المالية اإلدارات لدى

 العمومية والمحاسبة للخزينة العامة المديرية  لدى المستخرجة البيانات في األخطاء نفس تستمر ال

 جاري التصريحات تقديم آجال احترام وعدم التصديق 7

 تم التي المسجلة، فروعها أو البورصة على المسجلة الشركات وخارج، 2017 سنة تصريح تاستمارا سلمت التي شركة 20 ال بين من
 من مصدقا تصريحا ترسل لم شركات 5 توجد التصريح، استمارات تصديق إلزامية من الشفافية لمبادرة الوطنية اللجنة من بقرار استبعادها

 .خارجي مدقق

 .الشفافية لمبادرة التصريحات لتسليم الوطنية اللجنة حددتها يالت اآلجال تحترم لم المصرحة الهيئات أغلبية

  والمعادن والطاقة البترول وزارة مستوى على التوصية 

8 
 التعدين لقطاع القانوني اإلطار تنسيق

 
 ال

:ككل التعدين قطاع على المطبقة النصوص لتنقيح إجراءات باتخاذ نوصي: التعدين لقطاع القانوني اإلطار مواءمة  

 واحد؛ تشريعي نص في المناجم قانون تنقيحات جميع إدراج •

 إدراج خالل من بالكامل المنجمية بالسلسلة التكفل أجل من موريتانيا، في تنفيذها يتم أن المرجح من التي األنشطة جميع تقديم •
 مستقبال؛ 2014 عام وضع وتجنب الحرفي لالستغالل الفرعي القطاع

 و لنصوص؛ا مختلف بين التناقض أوجه حذف •

 .المتسقة المنجمية القوانين في التطبيقية النصوص اعتماد •
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 التعليقات التنفيذ التوصية 

9 

 والمالية التقنية القدرة تقييم معايير توضيح من مزيد
 التعدين سندات لمنح

 
 ال

:أجل من نجميةالم الملكية بحق المتعلق األمر بتنقيح نوصي: المنجمية الملكية حق لمنح والمالية التقنية القدرة تقييم معايير توضيح زيادة  

 و ؛(واالستغالل البحث) المرحلتين من لكل المنجميةحول السندات  باإلرشادات يتعلق فيما للقياس وقابلة واضحة معايير إدخال •

 التوجيه عملية إطار في رأي وإعطاء التقييم عملية في المشاركة من تتمكن لكي الالزمة بالوسائل بالمناجم المكلفة المديرية  تزويد •
 .البحث مرحلة من وذلك المنجمية، السنداتلطلب  شادواإلر

 جاري لمحروقات قطاع لتطوير إستراتيجية رؤية 10
 تعزيز من سيمكن مما الخام، بالمحروقات المتعلقة القطاعية للسياسة بيان بوضع بشدة يوصى: المحروقات قطاع لتنمية استراتيجية رؤية

 القطاع إدارة بتحسين االهتمام مع والغاز طالنف قطاع تطوير في االتساق ويضمن المكاسب

11 
 السجل بوابة على عنها الكشف تم التي البيانات اكتمال
 المعدني

 ال
 مبادرة معايير لمتطلبات مطابقة البوابة تكون أن ضمان أجل من: المنجمية األراضي سجل بوابة على عنها الكشف تم التي البيانات اكتمال
 سارية التراخيص لجميع الطلب تقديم بتاريخ اإلنترنت على البيانات قاعدة تزويد يتم بأن نوصي فإننا ستخراجيةاال الصناعات في الشفافية
 .الحال مقتضى حسب التجديد تواريخ إلى باإلضافة التراخيص لحاملي الضريبية الهوية رقم عن معلومات بتقديم نوصي كما. المفعول

 .قريبا نشرها وسيتم المعدنية السياسة دادإع تم جاري المعدنية السياسة تحديث 12

 نعم السجل مستوى على نواقص 13
 تبدأ قد العملية ألن البترولي للقطاع بالنسبة بانتظام نشره يتم ال الطلب تاريخ. والبترولي المعدني للقطاع بالنسبة الناقصة البيانات تقديم تم

 .رسمي طلب وجود دون

14 

)بوابة  االستخراجي القطاع حول بيانات قاعدة وضع
 الناشطين المستثمرين مع الئحة ذلك في بما( جيولوجية

 القطاع في

 

 جاري

 :يلي ما إنجاز تم النقطة، هذه مستوى على

سياسة نشر العقود. تم نشر هذه النصوص على  حولالمتعلقة باإلطار القانوني والجبائي والمؤسسي ومذكرة موقعة  النصوص •
 ة الوطنية لمبادرة الشفافية.  موقع الوزارة وموقع اللجن

 .الوزارة موقع على واإلمكانات المقاطع حيث من القطاع عن عرض يوجد •

 .الوزارة موقع على البترولية الرخص منح عملية تصف مذكرة توجد •

 القطاع في لعاملةا بالشركات المتعلقة المعلومات كافة تشمل الشفافية مبادرة سكرتاريا مستوى على محدثة بيانات قاعدة إعداد يجري
 .االستخراجي

 جاري المعدنية واالتفاقيات البترولية العقود نشر 15
 .المعدنية االتفاقيات النشر هذا يشمل وال. 2007 لسنة تاريخها يعود بالبترول المكلفة الوزارة موقع على المنشورة العقود آخر
 .1الوزارة موقع على المذكرة هذه توجد. قودالع نشر مجال في الحكومة سياسة حول موقعة مذكرة اإلداري تسلم

 جاري مشروع كل حسب التسديدات نشر 16
 مفصلة ببيانات تصرح لم المالية اإلدارات وجميع المعدنية الشركات كافة أن إال. مشروع كل حسب بالبيانات البترولية الشركات صرحت
 .مشروع كل حسب

  أخرى توصيات 

 ال لحكوميةا المؤسسات تصريحات اكتمال 17
 الوطنية اللجنة فإن المستقبلية للتقارير االستخراجية الصناعات في الشفافية مبادرة بيانات اكتمال لضمان: الحكومية المؤسسات بيانات اكتمال
 تتعلق عموميةال للمؤسسات المحورية للنقاط موجهة القدرات لتعزيز بمبادرات للقيام تخطط قد االستخراجية الصناعات في الشفافية لمبادرة
 2019 االستخراجية الصناعات في الشفافية مبادرة لمعيار 6.2 و 2.6 بالشروط

 ال الترخيص إجراءات مخالفات تقييم 18
 زيادة في االستخراجية الصناعات في الشفافية لمبادرة الوطنية اللجنة تنظر أن يمكن: التراخيص على الحصول إجراءات في المخالفات تقييم

 في تتناول وأن االستخراجية الصناعات في الشفافية مبادرة تنفذ التي األخرى للبلدان الممارسات أفضل اتباع في والسير اناتالضم مستوى

                                                 
 http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/note_sur_la_politique_du_gouvernement_en_matiere_de_divulgation_des_contrats_petroliers.pdfالموقع األلكتروني:  1
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 التعليقات التنفيذ التوصية 

 .العملية الممارسة في كبيرة مخالفات هناك كانت إذا مما للتحقق التراخيص ونقل منح لنموذج مراجعة المقبلة التقارير

 (4.6.3 القسم)انظر  اإلعداد قيد الحقيقية الملكية حول دراسة توجد جاري الحقيقية الملكية حول تنفيذ طريق خارطة تنفيذ تأخر 19

 2017 لسنة بالنسبة لإلحصاء الوطني المكتب موقع على إحصائيات نعم التشغيل حول معلومات غياب 20

21 
( في نطاق ITS) واألجور الرواتب ضريبة إدراج

نية لمبادرة الشفافية في التوفيق بين تقارير اللجنة الوط
 المستقبلية االستخراجيةالصناعات 

 من طرف اللجنة الوطنية 2018لسنة  المواءمة  مجال من الرواتب معالجة ضريبة استبعاد تم ال
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  ملحقات

 للدولة الطرف أحادي للتصريح المعتمدة الشركات الئحة: 1 ملحق

 الرخص نوع الشركة الرقم

1 SOMISEL استغالل 

2 TAZADIT UNDERGROUND MINE استغالل 

3 Quartz Inc Mauritania استغالل 

4 MTR استغالل 

5 Legleitat Iron Mauritanie sa استغالل 

6 BUMI MAURITANIE بحث 

7 International Mining Group Sarl بحث 

8 WAFA MINING S.a بحث 

9 Negoce International بحث 

10 Société Mauritanienne d'Exploration (SME) بحث 

11 ID Geoservices S.a بحث 

12 Elite Earth Minerals and Metals (E.E.M.M) بحث 

13 Mauritania Minerals Company sa بحث 

14 Karfahane Co.Ltd بحث 

15 Société Mauritanienne de l'Industrie Minière (SMIM) بحث 

16 Orecorp Mauritania Sarl بحث 

17 Energie Atlantique Sarl بحث 

18 Amssega Exploration بحث 

19 Mining Resources Ltd بحث 

20 AYA Sarl بحث 

21 BIG-Consulting Group Sarl بحث 

22 Minerals Resources Development بحث 

23 DEK Mining بحث 

24 Soho Properties Natural Resources بحث 

25 Mining Resources Limited بحث 

26 Taoudeni Resources بحث 

27 Tijirit Mining بحث 

28 Sahara Investments Ltd بحث 

29 SURICATE - Sarl بحث 

30 SCIM -Sarl بحث 

31 Sab Metals Mauritania Sarl بحث 

32 Alommege - Sarl بحث 

33 National for Industry and Prospecting (NIP) بحث 
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 التصريحات موثوقية: 2 الملحق

 مستلم ت م الشركة الرقم
 من موقعة ت م

 اإلدارة
 من مصدقة ت م

 مدقق
 الموقع صفة الموقع اسم المدقق اسم

 2018 م ف
 (ال/نعم) مصدقة

 مرسلة 2018 م ف
 (ال/نعم)

 الحسابات مفوض اسم

1 SMHPM فالي محمد ولد محمد م/غ نعم محاسبي خبير فالي دمحم ولد محمد فالي محمد ولد محمد مكتب نعم نعم نعم 

2 Petronas ال نعم نعم 
Cabinet KHLIL Audit 

- Conseils 
Dah O.Cheikh 

O. Khlil 
 م/غ م/غ م/غ  عام مدير

3 Sonatrach (SIPEX) م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ ال ال ال 

4 Total  م/غ ال نعم نعم 
Eric 

DELATTRE 
 م/غ م/غ م/غ عام مدير

5 Tullow Oil م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ ال نعم نعم 

6 Kosmos Energy نعم نعم نعم ETAC Consulting م/غ م/غ م/غ محاسبة خبير تجي محمد 

7 BP Mauritanie م/غ نعم م/غ م/غ م/غ ال ال نعم Deloitte 

8 Exoon Mobil م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ ال ال نعم 

9 Shell م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ ال نعم نعم Ernst & Young 

10 SNIM نعم نعم نعم 
Connex-Conseils et 

Expertises 
 م/غ نعم حسابات مفوض ابراهيم لمام العاقب

CONEX  / 
ERNST&YOUNG 

et Associés 

11 MCM اديابي موسى م/غ نعم م/غ م/غ م/غ ال ال نعم 

12 
Tasiast Mauritanie LTD 

SA 
 اديابي موسى م/غ نعم م/غ م/غ م/غ نعم نعم نعم

13 
Mauritanie Ressources 

Limited Sarl  
 م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ ال ال نعم

14 Sphere Mauritania sa نعم نعم نعم Bechir & Co S.A بشير ولد يحي م/غ نعم عام مدير  بشير ولد يحي 

15 TAFOLI MINERALS  م/غ ال ال نعم 
Lemrabott SID 

BRAHIM 
عام مدير  م/غ م/غ م/غ  

16 AURA ENERGY LIMITED م/غ ال نعم نعم 
JEMAL 

HAIMDOUNE 
Représentant 

Local 
 م/غ م/غ م/غ

17 
Société d’Extraction du 
Nord d’inchiri SA (SENI 

Sa) 
 MOUSSA DIABY م/غ نعم م/غ Justin McCabe م/غ نعم نعم نعم

18 Ferroquartz Mauritania م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ ال ال ال 

19 TIREX SA  م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ ال ال ال 

20 El Aouj Mining نعم نعم نعم 
Audit, compta & 

conseil (A2C) 
Ahmed Cherif 

Ould Cheikhna 
 م/غ نعم مدير

Audit, compta & 
conseil (A2C) 

21 AGRINEQ - SA م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ ال ال ال 

22 Wafa Mining م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ ال ال ال 

23 
CURVE CAPITAL 

VENTURE 
  م/غ ال نعم نعم

Anil Kumar 
reddy 

 م/غ م/غ م/غ  عام مدير

24 
Mauritano-Saoudeinne 

pour le Phosphate 
 م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ م/غ ال ال ال
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 2018 البترولية السندات قائمة: 3 الملحق

 C-3 C10 C-19 C-6 C-12 C-8 C-13 Ta1 C-9 C7 C18 C-14 C-17 C-22 GTA Chinguetti المقاطع

 مباشرة مفاوضة عبر الغالب في تمنح العقود ألن القطاعية لالستراتيجية اعتبار مطبق غير الطلب تاريخ
 

 المئوية النسبة
Tullow Oil 90%   

SMHPM10%   

(Exploratoin)  

Shell 90% 
   

SMHPM10
%   

(Exploratoi
n)  

Shell 90% 
   

SMHPM10
%   

(Exploratoi
n)  

BP 62%; 
Kosmos   

Energy 
28%    

SMHPM 
10%   

(Exploratoi
n)  

BP 62%; 
Kosmos   

Energy 
28%    

SMHPM 
10%   

(Exploratoi
n)  

BP 62%; 
Kosmos   

Energy 
28%    

SMHPM 
10%   

(Exploratoi
n)  

BP 62%; 
Kosmos   

Energy 
28%    

SMHPM 
10%   

(Exploratoi
n)  

Sipex 90% 
   

SMHPM 
10%   

(Exploratoi
n)  

Total EP 
90%    

SMHPM 
10%   

(Exploratoi
n)  

Total 90%; 
  

SMHPM10
%   

(Exploratoi
n)  

Total45%; 
Tullow Oil 

  

15%  BP 
15%;    

kosmos15
%;   

SMHPM10
%   

(Exploratoi
n)  

ExxonMob
il 90%;   

SMHPM10
%   

(Exploratoi
n)  

ExxonMob
il 90%;   

SMHPM10
%   

(Exploratoi
n)  

ExxonMob
il 90%;   

SMHPM10
%   

(Exploratoi
n)  

BP 
59,24%;   

Kosmos 
Energy   

26,76%  
SMHPM   

14% 
(Exploratoi

n)  

  

 التنقيب التنقيب التنقيب التنقيب التنقيب تنقيبال التنقيب التنقيب التنقيب التنقيب التنقيب التنقيب التنقيب التنقيب التنقيب التنقيب  الرخصة نوع

  الشركة اسم
 

Tullow  Shell  Shell  BP  BP  BP  BP  Sipex  Total  Total  Total  
ExxonMob

il  

ExxonMob
il  

ExxonMob
il  

BP  Petronas  

 القيد رقم
 الجبائي

NIF: 20300059  
NIF: 

619429  

NIF: 
619437  

NIF: 
00409136  

NIF: 
00409136  

NIF: 
00409136  

NIF: 
00409136  

  
NIF: 

90300075  

NIF: 
00455386  

NIF: 
90300075  

NIF: 
00510669  

NIF: 
00510651  

NIF: 
00510677  

    

 المقر عنوان

Fax: 4 525 6182 
 

e-mail:   

kemal.mohame
dou  

@tullowoil.com  

ILOT C 
ZRC318  

ILOT C 
ZRC318  

Immeuble  

 El Emel  

 ZRA 
n°433  

Immeuble  

 El Emel   

ZRA 
n°433  

Immeuble 
  

El Emel  

 ZRA 
n°433  

Immeuble  

 El Emel   

ZRA 
n°433  

Tavragh-
zeina   

Ilot M n° 
058    

     BP: 
5111 

Tavragh-  

zeina   

Ilot M n° 
058    

     BP: 
5111 

Tavragh-  

zeina   

Ilot M n° 
058    

     BP: 
5111 

Tavragh-  

zeina   

ilot B, Lot 
43,   

Tevragh 
Zeina,   

BP:5423   

ilot B, Lot 
43,   

Tevragh 
Zeina,   

BP:5423   

ilot B, Lot 
43,   

Tevragh 
Zeina,   

BP:5423   

Immeuble  

 El Emel   

ZRA 
n°433  

lot Nejah 
1183- 
1184  

PO Box 
2034   

Nouakch
ott  

 المنح تاريخ
 

28/06/2013  
30/08/201

8  

30/08/201
8  

28/10/201
6  

15/06/201
2  

15/06/201
2  

15/06/201
2  

24/04/200
8  

30/01/201
2  

15/06/201
7  

15/06/201
2  

30/12/201
7  

30/12/201
7  

30/12/201
7  

28/02/201
9  

20/05/20
04  

 نهاية تاريخ
 الصالحية

Expiration   

prévue le  

 27/06/2022  

Expiration 
   

prévue Le 
  

29/08/202
7  

Expiration 
  

prévue Le 
  

29/08/202
7  

Expiration  

 prévue Le 
 

27/10/202
6  

Expiration  

 prévue Le 
 

 
14/06/202

2  

Expiration 
prévue   

Le 
14/06/202

2  

Expiration 
prévue   

Le 
14/06/202

2  

Retiré du 
bloc en    

21/04/201
8  

Expiration 
prévue    

Le   

29/01/202
2  

Expiration 
prévue Le 

  

14/06/202
7  

Expiration 
  

prévue Le 
  

14/06/202
2  

Expiration 
  

prévue Le 
  

29/12/202
7  

Expiration 
  

prévue Le 
  

29/12/202
7  

Expiration 
  

prévue Le 
  

29/12/202
6  

27/02/204
9  

  

  Km²  12500Km²  12175Km²  4300 Km²  5150 Km² 7650 المساحة
8984,88 

Km²  

5876,84 
Km²  

10450 
Km²  

10150 
Km²  

7300Km²  9900Km²  
10162,5K

m²  
12125Km²  12275Km²  523Km²  

101,976  
Km²  

 /المرجع
/  المنح مقرر
 المنح تاريخ

déc N°2013-091 
  

du 23/05/2013  

déc 
N°2018-  

133   

du 
29/08/201

8  

déc 
N°2018-  

134   

du 
29/08/201

8  

déc 
N°2016-

187  

 du 
28/10/201

6  

déc 
N°2012-

094  

 du 
24/04/201

2  

déc 
N°2012-

095   

du 
24/04/201

2  

déc 
N°2012-

093   

du 
24/04/201

2  

loi 
N°2008-
009 du   

24/04/200
8  

déc 
N°2012-

001  

 du 
03/01/201

2  

déc N° 
2017-084 

du   

13/06/ 
2017   

déc 
N°2012-

141  

 du 
04/06/201

2  

déc 
N°2017-
154 du   

28/12/201
7   

déc 
N°2017-

157   

du 
28/12/201

7   

déc 
N°2017-

156   

du 
28/12/201

7   

déc 
N°2019-
033 du   

20/02/201
9   
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 2018 سنة في البترولية المقاطع خارطة: 4 الملحق

 
 
 

 تروليينمفتاح خارطة المتعاملين الب

BP 

ExxonMobil 

Shell 

Total 

Tullow 

 منطقة شاغرة

 منطقة محظورة على األنشطة البترولية
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 2018 االجتماعية التسديدات: 5 الملحق

   طوعية تماعيةاج نفقات

 نقدية تسديدات (مشروع شكل في) عينية تسديدات الشركة اسم

 المستفيد المستفيد والية

  

 المشروع تكلفة
 2018 خالل

 التاريخ الوصف
 بأوقية المبلغ

 جديدة
  

N/A N/A 19/12/2018 3 807 323 م/غ 
D

AI Global, LLC                               
  

Kosmos Energy 

N/A N/A 31/10/2018 14 543 م/غ 
N

EBA 
  

N/A N/A 15/10/2018 41 683 م/غ 
P

C Vision LLC                                 
  

N/A N/A 16/10/2018 97 943 م/غ 
M

onotel (Dar El Barka)                        
  

N/A N/A 12/09/2018 15 699 م/غ Crea   

N/A N/A 01/03/2018 636 295 م/غ 
E

codev                                        
  

N/A N/A 01/03/2018 3 534 969 م/غ 
(

IMROP) Institut Mauritanien de Recherches    
  

N/A خيرية م/غ 333 786 10.10.2018 2018 ميزانية على مقدما SNIM   

 SNIM  

N/A خيرية م/غ 333 786 10.10.2018 2018 ميزانية على مقدما SNIM   

N/A خيرية م/غ 333 786 10.10.2018 2018 ميزانية على مقدما SNIM   

N/A خيرية م/غ 333 786 10.10.2018 2018 ميزانية على مقدما SNIM   

N/A خيرية م/غ 333 786 10.10.2018 2018 ميزانية على مقدما SNIM   

N/A خيرية م/غ 333 786 10.10.2018 2018 ميزانية على مقدما SNIM   

N/A خيرية م/غ 000 300 1 06.08.2018 2018 ميزانية على مقدما SNIM   

N/A خيرية م/غ 000 310 1 06.08.2018 2018 ميزانية على مقدما SNIM   

N/A خيرية م/غ 000 365 1 06.08.2018 2018 ميزانية على مقدما SNIM   

N/A خيرية م/غ 000 500 1 24.12.2018 2018 ميزانية على مقدما SNIM   

N/A خيرية م/غ 000 500 1 24.12.2018 2018 ميزانية على مقدما SNIM   

N/A خيرية م/غ 000 500 1 24.12.2018 2018 ميزانية على مقدما SNIM   

N/A خيرية م/غ 000 500 1 24.12.2018 2018 ميزانية على مقدما SNIM   

N/A خيرية م/غ 000 500 1 24.12.2018 2018 ميزانية لىع مقدما SNIM   

N/A خيرية م/غ 000 500 1 24.12.2018 2018 ميزانية على مقدما SNIM   

N/A خيرية م/غ 000 600 1 06.08.2018 2018 ميزانية على مقدما SNIM   

N/A خيرية م/غ 000 629 1 06.08.2018 2018 ميزانية على مقدما SNIM   

N/A خيرية م/غ 000 430 2 04.05.2018 2018 ميزانية على مقدما SNIM   

N/A خيرية م/غ 222 152 3 04.05.2018 2018 ميزانية على مقدما SNIM   
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   طوعية تماعيةاج نفقات

 نقدية تسديدات (مشروع شكل في) عينية تسديدات الشركة اسم

 المستفيد المستفيد والية

  

 المشروع تكلفة
 2018 خالل

 التاريخ الوصف
 بأوقية المبلغ

 جديدة
  

N/A خيرية م/غ 000 300 3 04.05.2018 2018 ميزانية على مقدما SNIM   

N/A ريةخي م/غ 000 370 3 04.05.2018 2018 ميزانية على مقدما SNIM   

N/A خيرية م/غ 000 000 6 04.05.2018 2018 ميزانية على مقدما SNIM   

N/A خيرية م/غ 001 514 7 06.08.2018 2018 ميزانية على مقدما SNIM   

N/A خيرية م/غ 874 782 8 06.08.2018 2018 ميزانية على مقدما SNIM   

N/A خيرية م/غ 000 000 10 24.12.2018 2018 ميزانية على مقدما SNIM   

N/A منحة ASC SNIM NDB 04/09/2018 641 600 والثقافية الرياضية الرابطة م/غ SNIM   

N/A منحة ASC SNIM NDB 13/11/2018 573 600 والثقافية الرياضية الرابطة م/غ SNIM   

N/A منحة ASC SNIM NDB 06/04/2018 500 050 فيةوالثقا الرياضية الرابطة م/غ SNIM   

N/A منحة ASC SNIM NDB 23/05/2018 431 700 والثقافية الرياضية الرابطة م/غ SNIM   

N/A منحة ASC SNIM NDB 02/05/2018 402 200 والثقافية الرياضية الرابطة م/غ SNIM   

N/A منحة ASC SNIM NDB 03/10/2018 300 000 والثقافية الرياضية الرابطة م/غ SNIM   

N/A منحة ASC SNIM NDB 27/12/2018 230 850 والثقافية الرياضية الرابطة م/غ SNIM   

N/A منحة ASC SNIM NDB 03/07/2018 170 000 والثقافية الرياضية الرابطة م/غ SNIM   

N/A منحة ASC SNIM NDB 04/06/2018 150 000 والثقافية الرياضية الرابطة م/غ SNIM   

N/A منحة ASC SNIM NDB 26/07/2018 100 000 والثقافية الرياضية الرابطة م/غ SNIM   

N/A منحة ASC SNIM NDB 21/12/2018 50 000 والثقافية الرياضية الرابطة م/غ SNIM   

N/A منحة ASK SNIM ZTE 15.10.2018 192 000 الرياضية الرابطة م/غ ASK SNIM   

N/A منحة ASK SNIM ZTE 26.09.2018 54 000 الرياضية الرابطة م/غ ASK SNIM   

N/A منحة ASK SNIM ZTE 15.10.2018 54 000 الرياضية الرابطة م/غ ASK SNIM   

N/A منحة ASK SNIM ZTE 22.10.2018 93 700 الرياضية الرابطة م/غ ASK SNIM   

N/A منحة ASK SNIM ZTE 22.10.2018 33 000 الرياضية الرابطة م/غ ASK SNIM   

N/A منحة ASK SNIM ZTE 29.10.2018 190 000 الرياضية الرابطة م/غ ASK SNIM   

N/A منحة ASK SNIM ZTE 29.10.2018 22 000 الرياضية الرابطة م/غ ASK SNIM   

N/A منحة ASK SNIM ZTE 30.10.2018 105 000 الرياضية الرابطة م/غ ASK SNIM   

N/A منحة ASK SNIM ZTE 13.11.2018 200 000 الرياضية الرابطة م/غ ASK SNIM   

N/A منحة ASK SNIM ZTE 03.12.2018 190 000 الرياضية الرابطة م/غ ASK SNIM   

N/A منحة ASK SNIM ZTE 03.12.2018 54 000 الرياضية الرابطة م/غ ASK SNIM   

N/A منحة ASK SNIM ZTE 03.12.2018 -54 000 اضيةالري الرابطة م/غ ASK SNIM   

N/A منحة ASK SNIM ZTE 03.12.2018 -190 000 الرياضية الرابطة م/غ ASK SNIM   

N/A منحة ASK SNIM ZTE 10.12.2018 56 000 الرياضية الرابطة م/غ ASK SNIM   
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   طوعية تماعيةاج نفقات

 نقدية تسديدات (مشروع شكل في) عينية تسديدات الشركة اسم

 المستفيد المستفيد والية

  

 المشروع تكلفة
 2018 خالل

 التاريخ الوصف
 بأوقية المبلغ

 جديدة
  

N/A منحة ASK SNIM ZTE 10.12.2018 54 000 الرياضية الرابطة م/غ ASK SNIM   

N/A منحة ASK SNIM ZTE 10.12.2018 190 000 الرياضية الرابطة م/غ ASK SNIM   

N/A منحة ASK SNIM ZTE 26.12.2018 190 000 الرياضية الرابطة م/غ ASK SNIM   

N/A منحة ASK SNIM ZTE 04.01.2019 20 000 الرياضية الرابطة م/غ ASK SNIM   

N/A وثقافات فنون - مجتمعال تنمية اكجوجت 343 1 10/07/1905 وثقافة فن   

MCM 

N/A اكجوجت 448 43 10/07/1905 البلدية مساعدة CD5   

N/A اكجوجت 788 33 10/07/1905 بيئة COMENV   

N/A اكجوجت 992 45 10/07/1905 التعليم EDUC   

N/A األحداث اكجوجت 340 66 10/07/1905 التطورات   

N/A لصحةا اكجوجت 501 5 10/07/1905 الصحة   

N/A رياضات اكجوجت 702 10/07/1905 رياضة   

N/A ماء اكجوجت 653 94 10/07/1905 المياه إمدادات   

N/A اكجوجت 242 3 10/07/1905 النسائية الجمعيات WONYTH   

   المحلية المجتمعات شهاب بن انشري شهاب بن 360 720 15/01/2018    

 TASIAST MAURITANIE 
Ltd SA  

   المحلية المجتمعات طميمشات NDB طميمشات 000 435 15/01/2018    

   المحلية المجتمعات شهاب بن انشري  000 322 15/01/2018    

   NKC - (ANAM) موريتانيا في للمكفوفين الوطنية الرابطة نواكشوط 000 120 25/02/2018    

   الدولي ونواذيب ماراثون نواكشوط 000 200 25/02/2018    

   NKC - المرأة نجاح منظمة نواكشوط 600 186 25/02/2018    

   SOS EXLUS - NKC نواكشوط 000 250 25/02/2018    

   Lycee Francais Theodore Monod/ LFTM-NKC نواكشوط 000 318 25/02/2018    

   نواذيبو دخلة/  ترجة :الزراعية التعاونية الجمعية نواذيبو 000 100 25/02/2018    

   APIS-DC - Brakna المجتمع وتنمية الصحية المعلومات تعزيز جمعية براكن 000 200 25/02/2018    

   NDB - الفقر ومكافحة بالشباب النهوض جمعية - الحكومية غير الساحل منظمة نواذيبو 000 186 25/02/2018    

   Hartarllo - Boghe / Brakhna و Toulde Doubango بطةرا براكن 000 200 25/02/2018    

   أكجوجت - DRAS/  الصحي للعمل اإلقليمية اإلنشيري دائرة انشري, اكجوجت  056 37 19/02/2018    

   الفرنسي للتعبير منيون كتاب جمعية نواكشوط 000 250 24/05/2018    

   سي كيه ان -جولو كومبا/  قيةافري جولة نواكشوط 000 600 06/12/2018    

   إنشيري - بنشاب - المجتمع وتنمية الصحية بالمعلومات النهوض جمعية  شهاب بن - انشري 660 609 06/12/2018    

   الفقر حدة وتخفيف التنمية جمعية نواكشوط 000 250 06/12/2018    

   NDB - اليدوية رفللح اإلقليمي االتحاد نواذيبو 000 100 06/12/2018    
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   طوعية تماعيةاج نفقات

 نقدية تسديدات (مشروع شكل في) عينية تسديدات الشركة اسم

 المستفيد المستفيد والية

  

 المشروع تكلفة
 2018 خالل

 التاريخ الوصف
 بأوقية المبلغ

 جديدة
  

   NDB -بولنوير بمدينة والرياضة والفنون الثقافة مهرجان NDB -بولنوار 000 100 06/12/2018    

   الشارجي هد/  صالح كومبي - التقليدية الثقافة مهرجان اشرقي هذ- صالح كومبي 000 100 06/12/2018    

   NKC -أردين مهرجان نواكشوط 000 100 06/12/2018    

   Festival Assalam Aleikoum- NKC نواكشوط 000 100 06/12/2018    

   NKC عليكم السالم مهرجان نواكشوط 000 100 06/12/2018    

   دواس - التعاونية التعاونية دواس 000 75 06/12/2018    

    15/05/2018 849 934 Chami, Zone A/ Virage  شامي بلدة ، CCC   

    15/05/2018 1 017 600 BLNR/ Zawiya, Inal, Tmeim. NDB  Boulenoir, Inal, Tmeimichat town    

   انشري, اكجوجت, شهاب بن مدينة انشري, اكجوجت, شهاب بن 296 949 15/05/2018    

   Zone A/ Virage  Nouamghar, شامي   24/07/2018 نومغار لمحلية شمسية مجموعة 70 000 763

   ديالو مريم معهد نواكشوط 000 171 12/07/2018    

   اكجوجت انشري - اكجوجت 000 570 12/07/2018    

   شهاب بن شهاب بن 000 342 12/07/2018    

    12/07/2018 570 000 NDB نواذيبو    

   شامي شامي 000 342 12/07/2018    

   بولنوار زاوية ربولنوا 000 285 12/07/2018    

   NDB طميمشات NDB طميمشات 000 171 12/07/2018    

    22/06/2018 2 017 360 BLNR,Inal,شامي, BLNR,Inal,شامي,   

198 330 
-Moto العجالت ثالثية دراجات 5

WAW 
   شهاب بن بلدية شهاب بن   23/06/2018

   بوغه بلدية براكن 960 414 12/07/2018    

   نجا ود بلدية ناجى واد 300 507 12/07/2018    

198 330 
-Moto العجالت ثالثية دراجات 5

WAW 
   الشامي بلدية شامي   23/06/2018

   الشامي بلدية شامي 000 223 11/05/2018    

   المشابهة والقرى بنيشاب لتنمية الموريتانية الجمعية شهاب بن 000 200 12/06/2018    

   الحكوميين للمسؤولين اإلنجليزية اللغة دروس نواكشوط 628 10 18/10/2018    

BP Mauritania 
Investments Limited 

   Ndiago لمجتمع صحي برنامج تنفيذ نواكشوط 588 42 15/11/2018    

   Ndiago لمجتمع المحلية االقتصادية التنمية استراتيجية تنفيذ نواكشوط 515 113 10/10/2018    

   Ndiago لمجتمع المحلية االقتصادية التنمية استراتيجية تنفيذ نواكشوط 201 113 23/11/2018    

   شريطي رمضان نواكشوط 077 11 07/07/2018    

 المجموع       392 499 93     660 159 1
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 المالءمة مجال في المعتمدة الشركات مواصفات: 6 الملحق
 
 

سل المرفق بالتقريرانظر ملف األك
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 االستخراجية الشركات في التشغيل مراكز تفاصيل: 7 الملحق

 الرقم الشركة رجال نساء المجموع

 البترولية الشركات 188 18 206

170 10 160 Société Mauritanienne des Hydrocarbures et du Patrimoine Minier (SMHPM) 1 

 Petronas 2 م/غ م/غ م/غ

 Sonatrach (SIPEX) 3 م/غ م/غ م/غ

12 3 9 Total E&P Mauritanie   4 

 Tullow Oil 5 م/غ م/غ م/غ

 Kosmos Energy 6 م/غ م/غ م/غ

20 5 15 BP Mauritanie 7 

4 - 4 ExxonMobil 8 

 Shell  9 م/غ م/غ م/غ

 المعدنية الشركات 616 8 348 964 8

6 195 434 5 761 SNIM 10 

1 477 20 1 457 MCM 11 

1 227 51 1 176 TASIAST MAURITANIE Ltd SA 12 

4 1 3 Mauritanie Ressources Limited Sarl 13 

10 - 10 Sphere Mauritania sa 14 

6 4 2 TAFOLI MINERALS 15 

4 1 3 AURA ENERGY LIMITED 16 

 SENI Sa 17 م/غ م/غ م/غ

 Ferroquartz Mauritania 18 م/غ م/غ م/غ

 TIREX SA 19 م/غ م/غ م/غ

12 2 10 EL Aouj Mining Company SA  20 

 AGRINEQ - SA 21 م/غ م/غ م/غ

4 - 4 Wafa Mining & Petroleum SA 22 

14 4 10 CURVE CAPITAL VENTURE 23 

 Mauritano-Saoudeinne pour le Phosphate 24 م/غ م/غ م/غ

   المجموع 804 8 366 170 9
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 للشركات الحقيقية الملكية وبيانات المال رأس نية: 8 الملحق

 الحقيقة الملكية عن معلومات المشاركة  % المساهم الشركة °الرقم

 %100 بنسبة الموريتانية الدولة تمتلكها عمومية شركة هي المحروقات شركة %100 الموريتانية الدولة المعدنية واألمالك للمحروقات الموريتانية الشركة 1

2 Petronas Petronas 100% ماليزيا دولة تمتلكها عمومية شركة هي 

3 Sonatrach (SIPEX) SIPEX BVI 100% 
SIPEX BVI  شركة من حصري فرع SONATRACH SPA شركة هي التي 

 جزائرية عمومية

4 

Total E&P Mauritania Block C9 Total Holdings International BV 100% 

 بنسبة ملكية Total Holding International BV Netherland لشركة مملوكة
 Total SA ل100%

Total E&P Mauritania Block C18 Total Holdings International BV 100% 

Total E&P Mauritania Block Ta29 Total Holdings International BV 100% 

Total E&P Mauritania Blocks DW Total Holdings International BV 100% 

Total E&P Mauritanie Total SA 100% Total SA مؤشر على مسجلة  CAC 40 

5 Tullow Oil 

Actionnaires de Tullow Oil 

 + غانا وفي وإرالند لندن بورصة في مسجلة األم الشركة 100%

Direction et les employés Tullow 

6 Kosmos Energy Kosmos Energy Operating 100% Kosmos Energy Operating  في مسجلة New York المتحدة الواليات 

7 
BP Mauritanie 

 
 بريطانية شركة هي  BP Mauritanie م/غ م/غ

8 ExxonMobil م/غ م/غ ExxonMobil والبترول للغاز أمريكية شركة 

9 Shell 

Shell exploration and production 
Mauritania (C10) B.V 

 هولندا 100%

Shell exploration and production 
Mauritania (C19) B.V 

 هولندا 100%

10 SNIM 

 %78,35 الموريتانية الدولة

 %78.35 بنسبة الموريتانية الدولة تمتلكها

Industrial Bank of Kuwait 7,17% 

Arab Mining Company 5,66% 

Irak Fund for External Development 4,59% 

 %2,30 والمعادن للمحروقات الوطني المكتب

 %1,79 للتنمية اإلسالمي البنك

 %0,14 موريتانيين خصوصيين

11 MCM FQML 100% FQML  بكندا  تورنتو في مسجلة 

12 TASIAST Mauritanie LTD SA 
Red Back Mining B.V. 99,99% 

  ويوركوني تورنتو بورص في مسجلة األم الشركة
Justin McCabe 0,00% 
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 الحقيقة الملكية عن معلومات المشاركة  % المساهم الشركة °الرقم

Marie-Christine Frenette 0,00% 

Andreas Mittler 0,00% 

13 Mauritanie Ressources Limited Sarl 100 المامي محمد% 
Mauritanie Ressources Limited  بنسبة المامي محمد يمتلكها خاصة شركة 

100% 

14 Sphere Mauritania sa 
 %10 عمومية رةقد ـ الدولة

Sphere Minerals Limited  االسترالية البورصة على مسجلة 
Sphere Minerals Limited 90% 

15 TAFOLI MINERALS  ابراهيم سيد لمرابط %100 ابراهيم سيد لمرابط 

16 AURA ENERGY LIMITED  AURA ENERGY LTD 100% AURA ENERGY LIMITED يةاالسترال البورصة على مسجلة 

17 
Société d’Extraction du Nord d’Inchiri 

SA (SENI Sa) 

KG Resources 97% ونيويورك تورنتو بورص في مسجلة األم الشركة 

Marie Christine Frenette 1% Marie Christine Frenette 

Justin McCabe 1% Justin McCabe 

Michel Sylvestre 1% Michel Sylvestre 

18 
Ferroquartz Mauritania 

 

Feroatlantica 90% م/غ 

El Hajera 10% م/غ 

19 TIREX SA  م/غ م/غ م/غ 

20 EL Aouj Mining Company SA 

SNIM 50,00% 78.35 بنسبة الموريتانية الدولة تمتلكها% 

SPHERE MINERALS LIMITED 50,00% 

 Sphere Minerals Limited يةاالسترال البورصة على مسجلة 

SPHERE IRON ORE PTY LIMITED 0,00% 

SPHERE RESOURCES PTY 
LIMITED 

0,00% 

MAURITANIAN HOLDINGS PTY 
LIMITED 

0,00% 

21 AGRINEQ - SA م/غ م/غ م/غ 

22 Wafa Mining & Petroleum SA 
 %50 سالم أحمد ابراهيم

Wafa Mining & Petroleum SA موريتانية خصوصية شركة 
 %50 سالم أحمد محمد سيدي

23 CURVE CAPITAL VENTURE Anil Kumar Reddy م/غ م/غ 

 م/غ م/غ م/غ للفوسفات السعودية الموريتانية 24
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 شركة كل حسب المالءمة جداول: 9 الملحق
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 تدفق وكل شركة كل حسب تخراجيةاالس العائدات في المساهمة تفاصيل: 10 الملحق

 التدفق حسب التفصيل

 

 
 %  المجموع  القطاع المعدني قطاع المحروقات التدفق

 %37,4 000,00 850 169 5  000,00 850 169 5 عربون التوقيع

 %22,9 337,10 906 165 3 337,10 906 165 3  خارجية ـ المضافة القيمة على الضريبة

 %5,3 434,31 041 733 434,31 041 733  الدنيا الجزافية الضريبة

 %5,2 114,47 573 725 114,47 573 725   التوريد عند الجباية حقوق

 %4,1 895,52 902 564 895,52 902 564  (معدينة أنشطة) معتبرة للتسديد أخرى تدفقات

 %4,0 963,20 818 546 963,20 818 546  استغالل إتاوة

 %3,5 574,57 821 486 574,57 821 486  الغرامات

 %3,0 951,00 789 414 951,00 789 414  (خام مبلغ) الموحدة السنوية اإلتاوة

 %2,9 297,40 218 402 297,40 218 402  للضريبة خاص نظام

 %2,3 808,25 027 322 808,25 027 322  أخرى جمركية ضرائب

 %1,8 428,79 541 245 428,79 541 245  المعادن( التموين حسوم ذلك في بما) والتجاري الصناعي الربح

 %1,3 928,00 179 185 655,00 719 135 273,00 460 49 والتجاري الصناعي الربح

 %1,2 906,10 135 164 174,00 325 732,10 810 163 ( األجور اقتطاعات خارج) المصدر عند اقتطاعات

 %1,0 513,00 616 143 513,00 616 143  المنقولة األموال رؤوس عائد على الضريبة

 %1,0 071,00 916 142  071,00 916 142 (اإلدارية المساهمة) التكوين صندوق في المساهمات

 %1,0 249,43 320 132  249,43 320 132 عمومية قدرة ـ الدولة بترول ربح

 %0,8 000,00 608 110  000,00 608 110 البيئية اللجنة

 %0,7 000,00 472 103  000,00 472 103 (نفطية أنشطة) معتبرة للتسديد أخرى تدفقات

 %0,2 000,00 700 24  000,00 700 24 الدولة ميزانية في المساهمات

 %0,1 657,44 156 17  657,44 156 17  المساحة إتاوة

 %0,1 200,00 596 16 200,00 596 16   المساحة إتاوة

 %0,0 347,10 445 3 347,10 445 3  العقاري الدخل على ريبةالض

 %0,0 124,60 415 2 124,60 415 2  داخلية ـ المضافة القيمة على الضريبة

 Total  5 914 293 982,97 7 909 759 818,31 13 824 053 801,28  
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 الشركة حسب التفاصيل

 % القديمة باألوقية العائدات المعدني القطاع

 %99,53 185,66 344 872 7 المالءمة مجال في الشركات

TASIAST MAURITANIE Ltd SA  5 438 966 791,75 68,763% 

 SNIM 1 490 246 063,01 18,841% شركة

MCM 929 572 929,10 11,752% 

EL Aouj Mining Company SA  2 716 207,20 0,034% 

Sphere Mauritania sa 1 295 174,00 0,016% 

AGRINEQ – SA 104 496,00 0,001% 

AURA ENERGY LIMITED 30 577,00 0,000% 

 %0,47 632,65 415 37 المالءمة مجال خارج شركات

Tijirit Mining 35 347 189,08 0,447% 

Artisan Divers 1 924 056,50 0,024% 

Quartz Inc Mauritania 99 060,31 0,001% 

MTR 31 404,99 0,000% 

Karfahane Co. Ltd 12 526,49 0,000% 

Mining Resources Limited 1 395,28 0,000% 

 %100 818,31 759 909 7 المجموع

 

 % الجديدة باألوقية العائدات المحروقات قطاع

ExxonMobil 2 694 678 311,00 45,56% 

Shell  2 675 625 108,00 45,24% 

Total E&P Mauritanie   135 252 483,32 2,29% 

Société Mauritanienne des Hydrocarbures et 
du Patrimoine Minier (SMHPM) 

132 320 249,43 2,24% 

Kosmos Energy 114 150 180,90 1,93% 

BP  81 321 123,00 1,37% 

Petronas 42 641 082,60 0,72% 

Sonatrach (SIPEX) 24 700 000,00 0,42% 

Tullow Oil 13 605 444,72 0,23% 

 %100 982,97 293 914 5 المجموع
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