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من  استعماله لتيسير  2016حول عائدات سنة IEIT الجهة اإلدارية المستقلة لمبادرة لتقريرتم إعداد هذه الترجمة 
 .أصلي كتقرير اعتمادهاقبل المتدخلين الناطقين باللغة العربية وال يمكن 

التقرير األصلي اعتمادلغة الفرنسيْة، يجب لاألصلي با والتقريرفي حالة وجود تباين بين هذه الترجمة   
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 المقدمة

 

 المقدمة

 

 السياق

  1الصناعات االستخراجيةقطاع مبادرة الشفافية في

إدارة مفتوحة ومسؤولة  عهي معيار عالمي يهدف إلى تشجي EITIبادرة الشفافية في قطاع الصناعات االستخراجية م
يتم   إلى تقوية أنظمة الحكومات والشركات، وإثراء النقاش العام وتحسين الثقة. EITIللموارد الطبيعية. تسعى مبادرة 

 إطارلخلق والمجتمع المدني  من خالل ائتالف يضم ممثلين عن الحكومة والشركات منفذفي كل بلد  EITIمبادرة  دعم
  األطراف.   للعمل المشترك بين هذه

طريق النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية. إن  في يالمض من تية من الموارد الطبيعية الدولةأتمكن الثروات المت
في إدارة  إن الشفافية  عن هذه الثروات يزيد من خطر انعدام الثقة وضعف الحوكمة والصراعات. التصريحعدم 

 جميع المواطنين من هذه الموارد. استفادةلضمان  يالموارد الطبيعية من قبل الدولة أمر ضرور

 2002في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ في سنة  EITIتم اإلعالن ألول مرة عن مبادرة 
وتهدف المبادرة إلى تحسين الشفافية من خالل  .2003( وتم إطالقها رسمياً في لندن سنة 2002)قمة األرض لسنة 

الضرائب من قبل الشركات العاملة في قطاع الصناعات االستخراجية والكشف من قبل  عن مدفوعاتطيات عالمنشر 
  هذه الشركات.من  المحصلة عائداتالالمؤسسات الحكومية عن 

 2 في موريتانيا EITIمبادرة 

عت رشذ ذلك الحين، ن. وم2007في نوفمبر  EITIتم قبول الجمهورية اإلسالمية الموريتانية كدولة مرشحة لمبادرة 
وترد هذه  القطاع االستخراجي. عائداتمن خالل أنشطة تهدف إلى تعزيز شفافية  EITIتنفيذ مبادرة  موريتانيا في

األنشطة في برامج العمل التي تعتمدها المجموعة المتعددة األطراف وهي متاحة للعموم على الموقع 
(en-ww.cnitie.mr/itiew.) 

في  EITIهو التقرير الثاني عشر لمبادرة  ،2016ديسمبر  31إلى يناير 1الذي يغطي الفترة من  التقرير،هذا 
تقرير الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  .2005الموريتانية منذ انضمامها إلى المبادرة في سنة  اإلسالميةالجمهورية 

 2018سبتمبر  8بدأ تقييم تنفيذ اإلجراءات التصحيحية في  .2016لسنة  EITIار يفي صدد المصادقة بموجب مع
كييف  مدينة في 2019فبرايرخالل EITIومن المقرر أن يتم اتخاذ قرار بشأن موريتانيا من قبل مجلس إدارة 

 بأوكرانيا.

 ات الحكوميةممثلين عن اإلدار 9رأسها مستشار للوزير األول وتضم تفي موريتانيا لجنة وطنية ي EITIمبادرة تترأس 
 يتم تنفيذ برنامج العمل من قبل األمانة الفنية. ممثالً للمجتمع المدني. 14ممثلين عن الشركات االستخراجية و 8و

 :EITIأدناه تاريخ المبادرة في موريتانيا منذ انضمامها إلى مبادرة  3يوضح الرسم البياني

                                                      

. https//eiti.org/fr 1 لمزيد المعلومات يمكن زيارة الموقع  

. http://www.cnitie.mr/itie-fr/ 2 لمزيد المعلومات يمكن زيارة الموقع  
. https://eiti.org/mauritania 3 لمزيد المعلومات يمكن زيارة الموقع  

http://www.cnitie.mr/itie-en
https://eiti.org/fr
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 الهدف

أن تشمل هذه الصورة  ويجبالتي تقدم صورة شاملة للقطاع االستخراجي للبالد  رنشر التقاري EITIمبادرة  تفرض
 :التقريرتم انجاز األعمال التالية من أجل اصدار  ،اإلطارهذا  فيو الجوانب الرئيسية للقطاع.

 وصف اإلطار القانوني والمؤسسي، بما في ذلك منح التراخيص؛ -

 واإلنتاج وكذلك بيانات التصدير؛ المتعلقة باالستكشاف استخراج المعلومات -

 المتعلقة باستكشاف واستغالل المحروقات والمعادن؛والكمية المقاربة بين التدفقات المالية  -

 الصناعة االستخراجية وتوزيعها؛  عائداتوصف تخصيص  -

في  يوصف المعلومات المتعلقة بالمدفوعات المخصصة للخدمات االجتماعية ومساهمة القطاع االستخراج -
 .االقتصاد

هو مساعدة الحكومة الموريتانية وأصحاب المصلحة لتحديد مساهمة قطاع الصناعات  هذا التقريرلهدف النهائي من ا
  .الشفافية وحسن استغالل موارد الدولة وإضفاءنية العامة للدولة ااالستخراجية في الميز
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 طبيعة ونطاق العمل

والذي يغطي عام  EITIالمستقل المسؤول عن إعداد تقرير مبادرة ري ااالدتم اختيار مكتب مور ستيفنس ليكون 
2016. 

 في جمع، مقاربة وتجميع: 2016المستقل لسنة  لإلداريتتمثل األعمال الرئيسية 

 المبالغ المدفوعة للدولة التي تم التصريح بها من قبل الشركات االستخراجية التي تملك رخصة في موريتانيا -

 الدولة بتلقيها من قبل الشركات االستخراجية. المبالغ التي صرحت -

 (International Standard on Related Services) معاييروقد أجريت مهمة المطابقة على أساس 
ISRS  المتعلق "بمهام استعراض المعلومات المالية على أساس اإلجراءات  4400وبشكل أكثر تحديدا المعيار رقم

والتي  العروضفي طلب  للصيغ المرجعية المتضمنةالعمل وفقا جرى  وقد. IFACت االمتفق عليها" وقانون أخالقي
 وافقت عليها اللجنة الوطنية للمبادرة.

 :تشملاإلجراءات المتفق عليها ال نود التنبيه الى أن 

ال يندرج  رتقريالالبيانات الواردة في هذا  تدقيقفإجراء تدقيق أو مراجعة محدودة لعائدات الصناعات االستخراجية.  -
تجدر اإلشارة الى أن البيانات التي قمنا بمقاربتها هي بيانات قد  ولكن. صيغ المرجعية المحددة لمهامناالضمن 

  بها،خضعت للتدقيق أو المصادقة قبل تزويدنا 

 يادعال نطاق السير في التي اعترضتناخرى غير تلك األمخالفات الأو  غير القانونيةعمال األعن األخطاء، والبحث  -
 نا.لمها

 باإلضافة إلى المقدمة، يتضمن هذا التقرير سبعة فصول بما في ذلك: -

 (1)القسم مساهمة القطاع االستخراجيونتائج المطابقة  ملخص -

 ؛( 2)القسم لتنفيذ مهامناالمنهجية المتبعة النهج و -

 ؛( 3الصناعة االستخراجية )القسم الخاصة بقطاعالبيانات السياقية  -

 ؛(4القسم تحديده )يقة روط نطاق التقرير -

 ؛(5)القسم  مطابقةالنتائج التفصيلية إلجراءات ال -

 (؛ 6)القسم  EITIتحليل البيانات المجمعة لمبادرة  -

 (.7والتوصيات لتعزيز تنفيذ المبادرة )القسم  اإلستفادة  -

  .2018 جمبرد 10تاريخ الى غاية االعتبار البيانات التي تلقيناها  بعينالتقرير  ويأخذ

تم احتساب المبالغ  بعملة األوقية الموريتانية، ما لم يذكر عكس ذلك. معروضةالمتضمنة في التقريرالمبالغ  كل
 .MRO 355دوالر أمريكي:  1 4المصرحة بالدوالر األمريكي بمعدل

 

 

 

                                                      

  4 متوسط سعر الصرف السنوي لسنة 2016 المستخدم من قبل الخزينة العامة
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 لخصم .1

تخراجية في سغير ضريبية من الصناعات االالالضريبية و عائداتال مطابقةعملية يلخص هذا التقرير معلومات عن 
المؤسسات الشركات االستخراجية و قامتوفي هذا السياق،  .ITIEمبادرة فيذتن موريتانيا وهو جزء ال يتجزأ من عملية

تاوات والضرائب على األرباح وأرباح االوبترول ال-من أرباحالمتأتية  عائداتوال بالمدفوعات بالتصريح الحكومية
أيضا أن المصرحة من األطراف كما طلب يص والتدفقات الهامة األخرى. خاألسهم، والمكافآت، والرسوم على الترا

 .تقدم بيانات عن اإلنتاج والصادرات والمدفوعات االجتماعية

 الصناعات االستخراجية قطاع عائدات  .1.1

 الصناعات االستخراجية  عائدات قطاع

المتأتية من قطاع الصناعات اإلستخراجية  تاعائدالاستنادا إلى البيانات المصرح بها، بعد المطابقة، تبين أن إجمالي 
 مليار أوقية موريتانية. 544,956بلغت  2016لسنة 

 :من المحصلة عائداتيشمل هذا المبلغ ال 

- FNRH  مليار أوقية موريتانية؛ 12.181بمبلغ قدره 

 مليار أوقية موريتانية؛ 32.107خزينة الدولة بمبلغ  -

مليار  0.668البيئية التي تبلغ  والمدفوعات 7للجهات والمجموعات المحلية لمدفوعاتاو 6االجتماعية المبالغ المدفوعة -
 .أوقية موريتانية

مليار أوقية 44,956 

71,42%

27,10%

1,49%

المساهمة في الميزانية الوطنية

FNRH الصندوق الوطني إليرادات المحروقات

المدفوعات االجتماعية  والمدفوعات للجهات والمجموعات 
المحلية والبيئية

مجموع إيرادات القطاع االستخراجي

المساهمة في الميزانية الوطنية

 FNRH  دفعات الصندوق الوطني إليرادات المحروقات

مليار أوقية 12,181

12,965مليار أوقية 

17,865مليار أوقية 

1,277مليار أوقية 

حديد  الشريكة الوطنية الستغالل مناجم ال
SNIM

شركات التعدين

شركات النفط

مليار أوقية 32,107

8,992مليار أوقية  

3,189مليار أوقية  

شركات النفط

مالك للشركة الموريتانية للمحروقات و األ
SMHPMالمنجمية 

المدفوعات االجتماعية  والمدفوعات للجهات والمجموعات المحلية والبيئية

0,659مليار أوقية  

0,006مليار أوقية 

0,003مليار أوقية 

المدفوعات االجتماعية

المدفوعات البيئية

المدفوعات للجهات والمجموعات المحلية

مليار أوقية 0,668

 

                                                      

  5  تصاريح مبادرةEITI بعد التعديالت 
النتباه إلى أن نلفت ا الوضع، شركة في مجال المطابقة عن مدفوعات اجتماعية طوعية. وبالنظر إلى هذا 20وأعلنت ثالث شركات من أصل 

الطوعية قد ال تكون شاملة وأن بعض الشركات لم تعلن عنها.  ت االجتماعيةالمدفوعا  

 6  .وردت تفاصيل هذه المدفوعات في الملحق 6.2 من هذا التقرير
 المدفوعات للجهات والمجموعات المحلية كما تم التصريح بها من قبل الخزينة العامة. وترد تفاصيل هذه المدفوعات في الملحق 3-6 7 



 2016حول عائدات سنة  ITIE تقرير الجهة اإلدارية املستقلة ملبادرة
 

Moore Stephens LLP  | P a g e  10 

 30.830في حدود بمبلغ  ،مباشر من الخزينة العامة بشكل رئيسي من قطاع التعدين المحصلة بشكلتأتي العائدات 
 ٪(.4قية )ومليار أ 1.277بمبلغ  قطاع النفط فيما يساهم٪( 96مليار أوقية )

 المساهمين الرئيسيينأحد ( SNIM) معادنتعتبر الشركة الوطنية للصناعة وال التعدين،قطاع  عائداتفيما يتعلق بو
التعدين المخصصة  عائدات٪ من إجمالي  42حوالي أي مليار أوقية،  12.965ما مجموعه ويبلغ مبلغ مساهمتها 

 للميزانية.

مليار أوقية  12.181المحروقات  لعائداتإلى الصندوق الوطني  ةالمدفوع عائداتبلغت ال 2016في سنة و
 عائداتعائدات الى ٪ منها26وتعود متأتية من قطاع المحروقات،  عائداتمليون دوالر أمريكي(. هذه ال 34.313)

 تبلغ إجمالي التحويالوSMHPM . تسويق نفط الدولة بواسطة الشركة الموريتانية للمحروقات واألمالك المنجمية
  .2016( لسنة 8مليون دوالر أمريكي 55مليار أوقية ) 19،525إلى الميزانية  FNRHمن حساب 

 المنجمية واألمالكالشركة الموريتانية للمحروقات  عائدات

 2.101فيما يتعلق بحصتها من اإلنتاج  2016المنجمية سنة  واألمالكالشركة الموريتانية للمحروقات  عائداتبلغت 
حصة اإلنتاج للشركة الموريتانية  العائداتمليون دوالر أمريكي( في حقل شنقيط. تمثل هذه  5.919)مليار أوقية 
من قبل الشركة  عائداتهذه ال إيداعالمنجمية في حقل شنقيط وفقا لعقد تقاسم اإلنتاج. يتم  واألمالكللمحروقات 

 .االستغالل عائداتفي  االمنجمية في حساباتها ويتم تسجيله واألمالكالموريتانية للمحروقات 

مليار أوقية  0.942المنجمية بتحويل مبلغ قدره  واألمالكقامت الشركة الموريتانية للمحروقات  ،2016في سنة 
بموجب اتفاقية تمويل لتغطية حصة الشركة  Sterling Energy Plcمليون دوالر أمريكي( إلى شركة  2.655)

 .9في حقل شنقيط SMHPM المنجمية واألمالكالموريتانية للمحروقات 

جيةخراالصناعات االست عائداتتطور   

 التعدين عائدات

مليار أوقية  0,957 مبلغانخفاضا ب التقرير،اعداد هذا  إطارصريح بها في تم التقطاع التعدين، والتي  عائداتشهدت 
مليار  32.333 مقابل 2016مليار أوقية في سنة  31.376حيث سجل مبلغ  الفارطة،مقارنة مع السنة ( 3)% 

 :2016و 2015يستعرض الجدول التالي تطور مختلف التدفقات بين سنتي . 2015أوقية في سنة 

 )مليار أوقية( قطاع التعدين عائدات: 1الجدول 

 الدفوعات بمليار أوقية 2016 102015 التطور
 (I+II) (a)الميزانية  30,83 31,679 0,849-

0,316 12,649 12,965 
 ةكالشر

 (Iوالمناجم )للصناعة  الوطنية

 ضريبة سنوية موحدة 4,3 2,233 2,067
 الضريبة على القيمة المضافة 8,224 9,946 1,722-
 (  IMFالحد األدنى من الضرائب ) 0,422 0,444 0,022-

 ( IRCMضريبة دخل رأس المال ) 0,002 0,002 -
 أخرى 0,017 0,024 0,007-

 (II) ع التعديناقط 17,865 19,03 1,165-

 الضريبة على القيمة المضافة 0,086 0,938 0,852-
 (  IMFالحد األدنى من الضرائب ) 2,027 2,936 0,909-
 أتاوة استغالل 3,089 5,709 2,62-
 ضريبة على األرباح الصناعية والتجارية 0,602 2,821 2,219-
 ( IRCMضريبة دخل رأس المال ) 0,230 0,309 0,079-
 إتاوة مساحية 2,508 0,525 1,983
 الضريبة النقدية 0,042 0,096 0,054-
 العقوبات 2,184 1,108 1,076
 11DGIعالوة تحفيزية لإلدارة العامة للضرائب  - 0,162 0,162-

                                                      

  8 وفقا لكشف الحساب البنكي السنوي لعام 2016 من حساب الصندوق الوطني إليرادات المحروقات
  9 المصدر: الشركة الموريتانية للمحروقات واألمالك المنجمية

  10 تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية لسنة 2015 الصفحة 13
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 الدفوعات بمليار أوقية 2016 102015 التطور
 النظام الخاص الضريبي 4,341 1,988 2,353
 آخرى 2,756 2,438 0,318

 ()* (bدفوعات اجتماعية ) 0,546 0,654 0,108-

 (a+bالمجموع ) 31,376 32,333 0,957-

 المحروقاتعائدات 

مليار أوقية  0,580بـ  ارتفاعا التقرير،كما تم التصريح بها في إطار اعداد هذا قطاع المحروقات،  عائداتشهدت 
 االرتفاعهذا ويعود . 2016مليار أوقية في سنة  13.580إلى  2015مليار أوقية في سنة  13.000( من 4)% 

 :هو مبين في الجدول التالي دفقات كماتطور الت ىإل

 )مليار أوقية( المحروقاتقطاع  عائدات: 2الجدول 

 بمليار أوقية الدفوعات 2016 122015 التطور

 FNRH    (I+II) (a)دفوعات 12,181 12,6 0,419-

 (Iالمنجمية ) واألمالكالشركة الموريتانية للمحروقات  3,189 5,734 2,545-

 أرباح بترول دولة السلطة العمومية بترول 3,189 5,734 2,545-

 (IIنفط )الشركات  8,992 6,866 2,126

 خصم من المورد )مدفوعات مصرحة طوعا( 3,216 5,411 2,195-

 مساهمات صندوق التدريب 0,764 0,543 0,221

 منح توقيع 1,42 - 1,42

 إتاوة مساحية 0,183 0,108 0,075

 خرىأ 3,409 0,804 2,605

 دفوعات مباشرة للخزينة العامة 1,277 0,008 1,269

 شركات نفط 1,277 0,008 1,269

 (  IMFالضرائب )الحد األدنى من  0,024 0,007 0,017

 خصم من المورد )مدفوعات مصرحة طوعا( - 0,001 0,001-

 ضرائب جمركية أخرى 0,263 - 0,263

 خرىأ 0,99 - 0,99

 (cلبيئية )اللجنة ا صلت عليهاحت 0,006 0,324 0,318-

 (d) االجتماعيةالدفوعات  0,116 0,068 0,048

  (a+b+c+d) المجموع  13,580 13,000 0,580

 يوضح الجدول التالي عائدات القطاع بالدوالر األمريكي

 )مليون دوالر األمريكي( قطاع المحروقات عائدات: 3الجدول 

 يكيالر األمروالدفوعات بمليون د 2016 132015 التطور
 (a) (I+II)دفوعات  34,313 38,897 4,584-

 (Iالشركة الموريتانية للمحروقات واألمالك المنجمية ) 8,983 17,701 8,718-

 نقد –حَصة إنتاج النفط الراجع للدولة  8,983 17,701 8,718-

 (IIشركات نفط ) 25,33 21,196 4,134

 حة طوعا(فوعات مصردخصم من المورد )م 9,059 16,704 7,645-
 مساهمات صندوق التدريب 2,152 1,675 0,477

 منح توقيع 4 - 4
 إتاوة مساحية 0,516 0,334 0,182

 خرىأ 9,603 2,483 7,12

 دفوعات مباشرة للخزينة العامة 3,598 0,027 3,571

                                                                                                                                                                 

 
لم نالحظ أي مدفوعات تتعلق بهذه الضريبة وفقا للبيانات المقدمة من  ،0162نة المالية . بالنسبة للس2015مالية خاص بالسنة ال تدفق مدفوعات

  11 .الشركات االستخراجية والهيئات الحكومية
  12 تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية لسنة 2015 الصفحة 13

  13 تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية لسنة 2015 الصفحة 14 )1 دوالر أمريكي = 323,923 أوقية(



 2016حول عائدات سنة  ITIE تقرير الجهة اإلدارية املستقلة ملبادرة
 

Moore Stephens LLP  | P a g e  12 

 شركات نفط 3,598 0,027 3,571

   (IMFالحد األدنى من الضرائب ) 0,068 0,024 0,044
 خصم من المورد )مدفوعات مصرحة طوعا( - 0,003 0,003-
 ضرائب جمركية أخرى 0,741 - 0,741
 خرىأ 2,789 - 2,789

 (cتحصلت عليها اللجنة البيئية ) 0,017 1 0,983-

 (d) االجتماعيةالدفوعات  0,327 0,211 0,116

  (a+b+c+d) المجموع  38,255 40,135 1,880-
 

  تصادقالمساهمة في اال

فإن مساهمة قطاع الصناعات االستخراجية  التقرير،من هذا  3.6على البيانات االقتصادية الواردة في القسم  اناداست
 كما يلي:تكون  والتوظيف الدولة عائداتفي الصادرات والناتج المحلي اإلجمالي و

 : مساهمة القطاع االستخراجي في االقتصاد2الشكل 

 
 

 ة الستخراجيانتاج قطاع الصناعات ا .1.2

 انتاج القطاع المنجمي

 من حيث الحجم والقيمة، كما جاء في تقارير شركات التعدين:  2016فيما يلي نواتج قطاع التعدين في عام 

 : إنتاج قطاع التعدين4الجدول 

 [1المبلغ]

 الوحدة الكمية
 

 مليار أوقية 
مليون دوالر 

  أمريكي

 الحديد )أ(     578,927 203,913

 SNIM الطن  000 268 13 578,927 203,913
 النحاس )ب(     126,902 45,05

 MCM الطن  818 32 126,902 45,05
 )ت(الذهب      269,098 95,529

 الطن  5,259 208,289 73,942
Tasiast 

Mauritanie LTD 
SA 

 MCM أونصة  951 53 60,809 21,587
 )ث(الفضة      0,232 0,082

 الطن  0,430 0,232 0,082
Tasiast 

Mauritanie LTD 
SA 

344,574 975,159     
المجموع 

 )أ+ب+ت+ث+ج(
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 الشكل 3: توزيع إنتاج قطاع التعدين في عام 2016

 

59%

13%

28%

الحديد النحاس الذهب و الفضة 

 

 قطاع المحروقاتانتاج 

مليون  1.6كمية تبلغ إلي  2016إنتاج النفط في سنة  وصلعلى البيانات المقدمة من قبل شركات النفط، استنادا 
٪. ويأتي هذا اإلنتاج بالكامل من حقل 10، مسجال انخفاضا ب 2015في سنة  14برميلمليون  .861مقابل  لبرمي

 أوقية 15مليار 23.23بلغت قيمة االنتاج وكيلومترا قبالة سواحل نواكشوط.  70نفط "شنقيط" الواقع على بعد 
 804 596لموريتانية لة اللدوائدة عالبلغت حَصة إنتاج النفط  2016في سنة و .مليون دوالر أمريكي( 65.44)

الحصة  بقيةفيما تعود تعود مباشرة للدولة  منها برميل 478 343٪ من إجمالي اإلنتاج، 34برميل، وهو ما يمثل 
 .المنجمية األمالكوللشركة الوطنية للمحروقات 

 .المنجمية وبقية الشركاء األمالكو الشركة الوطنية للمحروقاتوأدناه توزيع اإلنتاج بين الدولة،  تبين الرسوم البيانية

 الشكل 5: توزيع اإلنتاج في عام 2015                                                      الشكل 4: توزيع اإلنتاج في عام 2016

20%

14%

66%

حصة الدولة SMHPM حصة حصة بقية الشركاء

 

13%

10%

77%

حصة الدولة SMHPM حصة حصة بقية الشركاء

 

 إنتاج القطاع االستخراجيإتطور 

توزيع اإلنتاج في  نستعرض ليوفيما ي.2016مليار أوقية في عام  367806دين بلغ إجمالي قيمة إنتاج قطاع التع
 بحسب الحجم والقيمة: 2016إلى عام  2014القطاع االستخراجي من عام 

                                                      

  14 تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية لسنة 2015 الصفحة 15
  15 تم تقييم اإلنتاج من خالل ضرب حجم اإلنتاج بمتوسط سعر البيع السنوي للبرميل وفقا لبيانات التصدير التي أعلنتها الشركات

1 676 466 
 برميل

1 855 374 
 برميل
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 2016إلى عام  2014: تطور اإلنتاج في القطاع االستخراجي من عام 5 الجدول

162014  
172015  2016    

 الكمية
 القيمة

 

 الكمية
 القيمة

 

 الكمية
 كةرالمنتج / الش الوحدة  القيمة

( أوقيةار ملي ) ( أوقيةمليار  ) ( أوقيةمليار  )  
 الحديد )أ(    203,913    97,505    216,589  

 SNIM طن  203,913 000 268 13  97,505 000 609 11  216,589 877 305 13

 النحاس )ب(    45,05    59,255    55,017  

 MCM طن  45,05 818 32  59,255 001 45  55,017 079 33

  113,502    103,139    95,529  
 )ت(الذهب  

 طن  73,942 5,259   -   -   96,518 7,819
TASIAST 

 أونصة   -   -   81,828 825 218   -   - 

 MCM أونصة  21,587 951 53  21,311 007 64  16,984 948 48

 )ث(الفضة     0,082    0,086    0,083  

 طن  0,082 0,43   -   -   0,083 0,45
TASIAST 

 أونصة   -   -   0,086 024 17   -   - 

 )ج(النفط  برميل  23,231 466 676 1  29,364 374 855 1  61,595  998 011 2

 المجموع )أ+ب+ت+ث+ج(    367,805    289,349    446,786  

 

 2016-4120القيمة من حيث : تطور إنتاج القطاع االستخراجي 6الشكل رقم 

 

0,000

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

الحديد النحاس الذهب و الفضة النفط

2016 2015 2014
 

                                                      

  16 تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية لسنة 2014 الصفحة 10
  17  تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية لسنة 2015 الصفحة 15

 مليار أوقية
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 2016صادرات قطاع الصناعات االستخراجية لسنة  .1.3

صرحت به من حيث الكمية والقيمة، وفقا لما  2016لسنة يبين الجدول التالي صادرات قطاع الصناعة االستخراجية 
 :شركات التعدين والنفط

  صادرات قطاع الصناعات االستخراجية :6 الجدول

 المبلغ
  الوحدة الكمية

  مليار أوقية  ريكيدوالر أم نمليو
 الحديد )أ(     204,017 579,221

 SNIM طن 739 274 13 204,017 579,221

 النحاس )ب(     49,058 138,191

 MCM طن 738 35 49,058 138,191

 )ت(الذهب      98,811 278,342

 Tasiast Mauritanie LTD SA طن 5,374 75,555 212,831

 MCM صةأون 122 58 23,256 65,511

 )ث(الفضة    0,444 0,085 0,239

 Tasiast Mauritanie LTD SA طن 0,444 0,085 0,239

 )ج(النفط      30,886 87,003

 Petronas برميل 476 659 1 22,995 64,775

 SMHPM/Etat برميل 804 569 7,891 22,227

 المجموع )أ+ب+ت+ث+ج(     382,857 1082,995

 

 2016التعدين حسب القيمة في عام رات قطاع توزيع صاد :7الشكل 

53%

13%

26%

8%

الحديد  النحاس الذهب و الفضة النفط 
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 تطور صادرات القطاع االستخراجي

 وقية أمليار  382857 2016في عام  بلغت قيمة الصادرات من القطاع االستخراجي

 وكذا حجمها وقيمتهامن حيث  2016 سنة إلى 2014 سنة نتطور الصادرات خالل الفترة الممتدة مفيما يلي تفاصيل 
 :مصدرةلشركات الا

 2016-2014: تطور صادرات القطاع االستخراجي 7الجدول 

202014 
 

192015 
 

2016 
   

 القيمة

 (مليار أوقية)

 الكمية
 

 القيمة

 (مليار أوقية)

 الكمية

 

 القيمة

 (مليار أوقية)

 الكمية
 

 المنتج / الشركة الوحدة
 

 

  

 
212,495 

 

 
95,658 

 

 
204,017 

 

 
 الحديد )أ(  

212,495 13 054 385 
 

95,658 11 389 088 
 

204,017 13 274 739 
 

 SNIM طن

50,182 
 

 
63,198 

 

 
49,058 

 

 
 النحاس )ب(  

50,182 30 172 
 

63,198 47 996 
 

49,058 35 738 
 

 MCM طن

112,08 
 

 
105,118 

 

 
98,811 

 

 
 )ت(الذهب   

96,802 7,842 
 

 -   -  
 

75,555 5,374 
 

 طن
TASIAST 

 -   -  
 

82,29 219 578 
 

 -   -  
 

 أونصة

15,278 44 483 
 

22,828 68 566 
 

23,256 58 122 
 

 MCM أونصة

0,086 
 

 
0,09 

 

 
0,085 

 

 
 )ث(الفضة   

0,086 0,462 
 

 -   -  
 

0,085 0,444 
 

 طن
TASIAST 

 -   -  
 

0,09 17 000 
 

 -   -  
 

 أونصة

58,972 
 

 
24,538 

 

 
30,886 

 

 
 )ج(النفط   

43,551 1 533 427 
 

18,177 1 108 320 
 

22,995 1 659 476 
 

 Petronas برميل

15,421 542 980 
 

6,361 388 361 
 

7,891 569 804 
 

 SMHPM/Etat برميل

433,815 
 

 

288,602 
 

 

382,857 
 

 
  

المجموع 
 )أ+ب+ت+ث+ج(
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 قريرنطاق الت .1.4

ً للنطاق الذي قررته اللجنة 2016قطاع الصناعات االستخراجية في موريتانيا لعام  عائداتهذا التقرير يشمل  . وفقا
 عائداتالتي تم اإلفصاح عنها في هذا التقرير  ئداتالعاتشمل و لشفافية في الصناعات االستخراجيةلمبادرة ا الوطنية

 :المطابقة، قررت اللجنة الوطنية ما يلي نطاق دلتحديو اجرمحالء قطاع اباستثنالبترول والتعدين  يقطاع

داخل  2016جميع الشركات العاملة في حقول النفط في موريتانيا في عام تم اعتبار أوال. بالنسبة لقطاع البترول: 
 ؛ (7)لنطاق اداخل بسبع شركات االحتفاظ . أدى هذا االختيار إلى األهمية النسبيةدون تطبيق عتبة  النطاق

 20تجاوز تذات قيمة  2016عام خالل للدولة  سددت مبالغالتي  تاعتبار الشركاتم ثانيا. بالنسبة لقطاع التعدين: 
 ؛داخل النطاق ( شركة13بثالثة عشر )االحتفاظ وقية. أدى هذا االختيار إلى مليون أ

 .4سم قيتم عرض تفاصيل الهيئات والتدفقات التي يغطيها هذا التقرير في ال
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 الواردة في التقرير البيانات ومصداقيةشمولية  .1.5

 البياناتشمولية 

 الشركات االستخراجيةبيانات 

(i) باستثناء  المطلوبة للمطابقة التصاريح نماذجدمت جميع الشركات االستخراجية المدرجة في نطاق عملية المطابقة ق
 :الشركات التالية

٪ من إجمالي الشركات االستخراجية 
 الدولةصرحة لدى مال

المبالغ المصرح بها من قبل المؤسسات 
 أوقية(الحكومية )بمليار 

 الشركة

0,00% - BUMI MAURITANIE   

0,00% - Mauritanie Ressources Limited Sarl   

 المجموع 0 0,00%

على الرغم  ،2016عام  يلم تقم هذه الشركات بدفع أي مبلغ ف المطابقة،وفقًا لتصريح الخزينة العامة خالل مرحلة 
هذه وتعود  .التي قدمتها الخزينة العامة خالل مرحلة التأطير أساس البياناتعلى المطابقة نطاق في  جهاادرامن 

مليار  3.16أي  المطابقة،التي صرحت بها الخزينة العامة خالل مرحلة  السدادمن تدفقات ٪  5المشكلة أساسا إلى أن 
 بسبب عدم توفر المعطيات عن. "خرىأ استخراجيةمن قبل شركات وعات فئة " دف نضمتم التصريح بأنها  وقية،
صرحت التي  المبالغ المدفوعة هذه ربطلم نتمكن من  ،المبالغ المدفوعةهذا المبلغ من دفع ات التي قامت بالشرك اءاسم
 .المطابقةنطاق في  معينة مدرجةشركات بالخزانة العامة بها 

ات الحكومية التي حددته اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات من المؤسسالبيانات  استالمانتهاء أجل بعد 
مصدر عن  لتفاصي ،2018ديسمبر  19يوم استلمنا من الخزينة العامة  ،2018ديسمبر  10 بتاريخاالستخراجية 
إن التفاصيل  الا. أخرى" ةاستخراجيمن قبل شركات ضمن فئة " دفوعات تم التصريح بأنها التي  تدفقات السداد

 المبالغ المدفوعةويبلغ مجموع  أعاله،ن في الجدول تاأي مدفوعات قدمتها الشركتان المذكور على يالمذكورة لم تحتو
أوقية مقارنة بتصريح الخزينة العامة المصادق  0.32ملياريبلغ وبالتالي فإن الفرق  أوقية،مليار  2.84المذكورة مبلغ 

 .ريرلتقن هذا ام 16ق لملحافي ل الخزينة العامة قبن م به المصرحو لنحا علیت عاوفدلمهذه ا لتفاصيرد تو عليه.

على اكتمال البيانات الواردة في هذا ال يؤثر  هاالتصاريح عنغياب  الشركات، فانإلى اإلسهام الضئيل لهذه  اونظر
 التقرير.

(ii)  ( التي قدمت نموذج 18من بين الثمانية عشر شركة )شركةفان  ريح،صالت"Ferroquartz Mauritania"  
يتم عرض بيانات الملكية كما تم التصريح بها من قبل الشركات في وسبيانات الملكية الفعلية.  هي الوحيدة التي لم تقدم

 .من هذا التقرير 4الملحق 

 الجهات الحكومية

 .المطابقة مجال تيارها فيلتي تم اخانموذج تصريح لكل من الشركات االستخراجية  الجهات الحكومية قدمت جميع

 المصادقة والتوقيع على البيانات

 الشركات االستخراجية

(i) ( التي قدمت نموذج 18من بين الثمانية عشر شركة )،لم تقدم الشركات التالية نموذج تصريح  التصريح
 موقع من اإلدارة:

 الشركة نموذج تصريح وقع استالمه نموذج تصريح موقع من اإلدارة

 Kosmos Energy نعم ال

  TAFOLI MINERALS نعم ال

 

(ii )( التي قدمت نماذج 18من بين الثمانية عشر شركة )،أو  في األسواق المالية المدرجة باستثناء الشركات تصاريح
الشركات التالية ترسل لم  ،المصادقة تخضع لشرطفي األسواق المالية والتي ال مدرجة  ما لشركاتتتبع تلك التي 

 يها من مدقق خارجي:مصادق عل ذج تصاريحانم
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النسبة من عائدات 
 الدولة

التي  عائداتال
صرحت بها الدولة 
بعد التعديالت ب 

 الوقية

نموذج تصريح 
مصادق عليه من 

 مدقق خارجي

نموذج تصريح 
موقع من قبل ممثل 

 مخول
 الشركة القطاع

  TAFOLI MINERALS التعدين ال ال 000 454 9 0,02%

  ARVG SPECIELITY MINES (PVT) Ltd التعدين نعم ال - 0,00%

 Ferroquartz Mauritania التعدين نعم ال - 0,00%

 المجموع       000 454 9 0,02%

 

 .القطاع االستخراجي عائدات٪ من إجمالي  0.02التي صرحت بها الدولة لهذه الشركات  المبالغ المدفوعةتمثل 

بغي أن تؤثر هذه الحالة على مصداقية وموثوقية البيانات المقدمة في ات، ال ينهذه الشركلونظراً إلى اإلسهام الضئيل 
 هذا التقرير.

( شركة استخراجية بأن قوائمها 12) ةا عشرتقدمت نماذج تصاريح، أفادت اثن استخراجية التيشركة  18من بين 
شركات "سنيم" و "العوج للتعدين"  من بينها تقد تمت المصادقة عليها من قبل مدقق خارجي. قام 2016المالية لعام 

 على مصداقية وموثوقية البيانات المقدمة في هذا التقرير.ال تؤثر هذه الوضعية  لكنفقط بإرسال دليل على المصادقة. 

 .من هذا التقرير 2مصداقية وموثوقية بيانات الشركات االستخراجية في الملحق التي تخص المعلومات وردت 

 وميةكالجهات الح

ار اللجنة الوطنية، تمت المصادقة على النماذج المقدمة من الخزينة العامة من قبل محكمة مراجعي الحسابات. لقر وفقا
على مستوى  المستلمة المبالغ المدفوعةتتضمن كال من  وتجدر اإلشارة إلى أن النماذج المقدمة من الخزينة العامة

 المحروقات. عائداتلي دوق الوطنحساب الصن وتلك المستلمة في الحساب الواحد للخزينة

القطاع  عائداتعلى مصداقية تؤثر بصرف النظر عن المالحظات المذكورة أعاله، لم نقم بتحديد أي عناصر يمكن أن 
 االستخراجي الواردة في هذا التقرير.
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 عملية المطابقة ج. نتائ .1.6

٪ من عائدات  96.3وع النفط ائدات قطا٪ من ع 97.2مطابقة القطاع االستخراجي من  عائداتمكنت أعمال مطابقة 
 .هذا التقرير إطار قطاع التعدين التي صرحت بها الدولة في

التي  عائدات٪( من إجمالي ال2.55مليار أوقية( أو ) 1.04) بمبلغ رق متبقياأسفرت أعمال المطابقة عن وجود ف
 من هذا التقرير. 5في القسم  ةالغير مطابقة ق المتبقيرصرحت بها الدولة بعد إجراء التعديالت. يتم عرض تحليل الفوا

 (2016اإلجمالية ) المبالغ المدفوعةتدفقات  مطابقة: 8الجدول 

 لوقيةااألرقام بعد التعديل ب قطاع النفط قطاع التعدين المجموع

 تصاريح الشركات االستخراجية 862 961 217 10 518 673 662 29 380 635 880 39

 تصاريح الدولة 580 855 448 10 406 537 476 30 986 392 925 40

 رق المتبقياالف 718 893 230- 888 863 813- 606 757 044 1-

 النسبة المئوية إلجمالي تصاريح الدولة 2,21%- 2,67%- 2,55%-

 

 الفوارق والتعديالت المجمعة حسب القطاع:يلي  فيمانستعرض  

 التعدينقطاع 

 0.81عائدات التعدين إلى وجود فارق متبقي غير مسوى يصل إلى  مطابقة، أدت ا التقريرذهاصدار تاريخ  ةالى غاي
ادخال شركات التعدين بعد من   ها  عائداتعن  الدولةأدلت بها ٪ من إجمالي التصاريح التي 2.67أو  أوقية مليار

 التعديالت.

 (2016لقطاع التعدين ) المبالغ المدفوعةتدفقات  مطابقة: 9الجدول 

 لوقيةااإلجمالية ب المبالغ المدفوعة التصريح األولي التعديالت معدللتصريح الا

 التدفقات المطابقة المخصصة للميزانية الوطنية      

 شركات التعدين 914 164 404 37 396 491 741 7- 518 673 662 29

 الدولة 816 023 665 45 410 486 188 15- 406 537 476 30

 رق في القيمةاالف 902 858 260 8- 014 995 446 7 888 863 813-

 رق في٪االف 18,09%-   2,67%-

 

 قطاع المحروقات

(i) النقدية تتسديداال تدفقات مطابقة 

عائدات النفط إلى وجود فرق متبقي غير مسوى يصل  مطابقة أدت أعمال في تاريخ هذا التقرير،
 .ن شركات النفط بعد التعديلمالدولة  رحت بهاالتي ص داتئعا٪( من إجمالي ال2.21أو ) أوقية مليار (0,231) إلى
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 (2016النقدية في القطاع النفطي ) المبالغ المدفوعة مطابقة: 10جدول رقم 

 ألوقيةااإلجمالية ب المبالغ المدفوعة التصريح األولي التعديالت التصريح المعدل

 FNRHالتدفقات المطابقة لحساب        

 الشركات النفطية 453 068 431 10 (116 636 219) 337 432 211 10

 الدولة 008 795 263 9 373 421 718 381 216 982 9

 )*( SMHPMالنفطية الدولة مشارك  والتكلفةالربح النفطى       

 المنجمية واألمالكالشركة الوطنية للمحروقات  140 934 075 2 (140 934 075 2) -

 الدولة - - -

 يزانية الوطنيةلمخصصة للمالمطابقة ا التدفقات      

 الشركات النفطية 400 055 1 125 474 5 525 529 6

 الدولة 788 208 552 1 (589 569 085 1) 199 639 466

 مجموع تدفقات الدفعات الناتجة عن القطاع النفطي      

 الشركات النفطية 993 057 508 12 (131 096 290 2) 862 961 217 10

 الدولة 796 003 816 10 (216 148 367) 580 855 448 10

 رق في القيمةاالف  197 054 692 1  (915 947 922 1) (718 893 230)

 رق في٪االف 15,64%   (2,21%)

 

حصتها  عن 2016التي حققتها الشركة الوطنية للمحروقات و األمالك المنجمية في عام  عائداتبال يتعلق األمر (*)
هذه  استخالصمليون دوالر أمريكي( في حقل شنقيط. تم  5،919) ةمليار أوقي 2،076لغ مجموعها باإلنتاج وفي 

  االستغالل عائداتمن قبل الشركة الوطنية للمحروقات واألمالك المنجمية في حساباتها وتم تسجيلها في  عائداتال

(ii) مطابقة التدفقات النقدية العينية 

 .المنجميةواألمالك الوطنية للمحروقات  لشركةلوللدولة  ائدالعلنفط َصة إنتاج احمطابقة المدفوعات العينية هو تقريب 

الوطنية للمحروقات  والشركةمكنت أعمال المطابقة من تعديل جميع الفوارق الموجودة في التصاريح األولية للشركات 
 المنجمية واألمالك

  20)61(: مطابقة المدفوعات العينية في قطاع النفط11الجدول رقم 

 اإلجمالية المبالغ المدفوعة التصريح األولي التعديل ديلبعد التعالتصريح 

 نفط )برميل( –حَصة إنتاج النفط الراجع للدولة     

 الشركات االستخراجية    478 343         -  478 343

343 478 88 176 255 302  SMHPM لحساب الدولة 

 رقاالف    176 88          - -

 نفط )برميل( –ط الراجع للدولة كشريك تكلفة النف-نتاج النفط إحَصة 

 الشركات االستخراجية    326 226         -  326 226

226 326 58 101 168 225 SMHPM 

 رقاالف    101 58          - -
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 التوصيات .  .1.7

تم تضمينها في  علومات التيشكيك في المتدون ال في موريتانيا EITI قمنا بتقديم توصيات لتحسين تنفيذ عملية مبادرة 
 :. تم تلخيص النتائج على النحو التاليهذا التقرير

 النتائج التوصيات

أن تصرح بتدفقات  DGTCPعلى الخزينة العامة  
في العناوين المحددة بنموذج  المبالغ المدفوعة

مع االشارة إلى اسم الشركة المعنية وفقا  التصريح،
 حموذج التصرينو التصريحلتعليمات 

موثوقية البيانات التي أبلغت عنها الخزينة 
 (DGTCPالعامة )

يجب تنفيذ التوصيات المقترحة في تقارير مبادرة 
EITI  السابقة من قبل اللجنة الوطنية وفقًا لمتطلبات

 .EITI 2016المعيار 

 EITIتنفيذ التوصيات المقترحة في تقارير 
 السابقة

ة شركات وعيبت EITIدرة انوصي اللجنة الوطنية لمب
بأهمية تقديم جميع المعلومات المطلوبة وفقًا  معادنال

 لتعليمات التقارير ونموذج التصريح

 المبالغ المدفوعةالمعلومات عن غياب 
 المشاريع في تقارير شركات التعدين

باتخاذ الخطوات  EITIنوصي اللجنة الوطنية لمبادرة 
الوفاء المعتمدة و قالالزمة لتسريع تنفيذ خارطة الطري

 .EITIواعيد النهائية المحددة من قبل معيار بالم

التأخير في تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة 
 بالملكية الفعلية

اتخاذ التدابير  EITIيُطلب من اللجنة الوطنية لمبادرة 
الالزمة لضمان أن تقدم الشركات االستخراجية في 

لوظائف غير اعدد  EITIالتقارير المستقبلية لمبادرة 
باإلضافة إلى الوظائف  للشركات المتعاقدةالمباشرة 
 المباشرة.

الوظائف التي أعلنتها الشركات 
 االستخراجية غير مكتملة

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim Woodward 
 شريك

Moore Stephens LLP 
 

150 Aldersgate Street  
London EC1A 4AB 
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 ةعالمتب الطريقة والمنهجية .2

 :الخطوات التالية وفق المطابقةية ملع تمثلت

 ؛التصريحواستكمال نموذج  المصالحةنطاق  تحديدلجمع البيانات السياقية، التأطير دراسة  ▪

 عمليةأساس تشكل  التي الحكومية الجهات عائداتوعات الشركات االستخراجية ودفب المتعلقةالبيانات جمع  ▪
 ؛طابقةالم

  .الفوارق المحتملةلتحديد  الجهات المشاركة قبلمن ا هالمصرح ب مطابقة البيانات ▪

واالثباتات األدلة على  وتعديلها بناءً  الفوارقلتحليل الجهات المشاركة في عملية التصريح مع  التواصل ▪
 .المقدمة

 دراسة التأطير. 2.1

في  اجيةراالستخ تاالصناع عائداتمصدر  اللذان يشكالن والتعدينالمحروقات  يقطاع على دراسة التأطيرركزت 
 :شأنب ناتوصيات تضمنتوموريتانيا 

 نطاق المطابقة في التي يجب ادراجهاوغيرها من البيانات  المبالغ المدفوعةتدفقات  -

 بالتصريحالمطالبة المالية  والسلطاتالشركات  -

  المدلى بهابيانات الللتأكد من مصداقية  الجهات المصرحةالضمانات الواجب تقديمها من قبل  -

 .مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجيةالمتعلقة ببيانات للتمدة ك المعيالتفكجة رد -

من  4لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية، في القسم وافقت عليها اللجنة الوطنية كما  الدراسة،نتائج وردت 
 .هذا التقرير

 جمع البيانات . 2.2

التي وافقت  النماذجملئ البيانات وب للتصريحئ التوجيهية بادمالحول ة حللجهات المصر ورشة عمل تدريبيةانعقدت 
 .للمبادرةعليها اللجنة الوطنية 

لتقديم  2018سبتمبر  21دقة واغير مصالبيانات اللتقديم كأجل  2018سبتمبر  14تاريخ اللجنة الوطنية  وقد حددت
 .المصادقةالبيانات 

باإلضافة المصرح بها ريخ دفع المبالغ واتوصول وتفاصيل  اهى بياناتلأيضا أن ترفق إ الجهات المصرحةوطلب من 
 .2016لعام السنوية المالية البيانات  الى

 البيانات وتحليل الفوارقتجميع  2.3

 :التالية باإلجراءاتقمنا  وخالل هذه المرحلة .2018خالل شهر أكتوبر طابقة وتحليل البيانات تم إجراء أعمال الم

 ؛الماليةلسلطات ا صرحت بهاالتي  عائداتالو شركات التعدين صرحت بهاالتي لنقدية التدفقات ابين  المقاربة -

 .مصادرهاوتحليل المهمة  والفوارقاالختالفات  تحديد -

 ؛ واالثباتاتالوثائق ذلك بما في  المالية الشركات والسلطات فوارق منعن ال ةعناصر اإلجابجمع  -

التي االثباتات أو المستندات  العتماد علىاب التعديالتم اجراء تفوارق. ولا إلصالح تحديد التعديالت الالزمة -
 .المصرحة األطرافمن حصلنا عليها 
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 تحليل الفوارق
 2015لعام  تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية اعتمادها فيالتي تم بنفس العتبة المادية  حتفظناا

ماليين  3 العتبة المعتمد هو ومبلغ. التحليل والتعديالتة من حيث يءات إضافاالفوارق التي تتطلب إجر بغرض مطابقة
في تقرير مبادرة  تحليلال من عملية دون هذا الحدالتي هي المرصودة  تستثنى الفوارق األساس،هذا  ىأوقية. عل

 الشفافية في الصناعات االستخراجية.

 ر.يمن هذا التقر 5القسم  المصالحة في نتائج أعمالعرضت 

 ضمان بيانات مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجيةت راءاجا 2.4

تهدف  التي 2016لسنة مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية من معيار 4.9متطلب المن أجل ضمان احترام 
في  اموريتاني نقاش ممارسات التدقيق فياستنادا الى ، والجهات المصرحةالبيانات المقدمة من ضمان مصداقية  الى

 التالي:المنهج  باعتماد فقد أوصينا، 3.7الفرعي  القسم

 الشركات االستخراجية

 :نموذج التصريح بالنسبة للشركات االستخراجية، يجب أن يكون

 من قبل مسؤول كبير أو شخص مخول لتمثيل الشركة.  اموقع -

 .التدقيقتي تخضع إللزامية لاالشركات  بالنسبة إلى 2016البيانات المالية المدققة للشركة للعام ب امصحوب -

التابعة الفروع أو  في األسواق المالية من قبل مدقق حسابات خارجي باستثناء الشركات المدرجة امصدق -
 .في تلك األسواق للشركات المدرجة

 وصول الدفوعات(تفاصيل الدفع )ب امصحوب -

 السلطات المالية

 :التصريح جنموذ بالنسبة للسلطات المالية، يجب أن يكون

 المالية؛  السلطةمن قبل مسؤول كبير أو شخص مفوض من  اموقع -

مراجعة أجريت وفقا الأن يؤكد تقرير رسالة اثبات رسمية او واسطة بمن قبل ديوان المحاسبة  امصدق  -
  للمعايير الدولية

 البيانات مستوى تفصيل. 2.5

أن يتم نوصي ب فإنناى البيانات، تطبيقه عل لذي سيتماتعلق بمستوى التفصيل الم 2016من معيار  4.7متطلب لوفقا ل
ة حكوميكل هيئة وكل شركة  على مستوىبشكل تفصيلي بيانات مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية عرض 
 .ت المدرجة في النطاقاعوالدفداخل النطاق وكذا على مستوى كل من تدفقات  مدرجة

يتم احتساب المشاريع على أساس الرخص مشروع ) مستوى كل على شركاتالكما نوصي بتفصيل مدفوعات 
 (.الممنوحة

 التصريحات األساسية 2.6

 اتفي تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية تتوافق تماما مع تدفق درجةوالمداخيل الم المبالغ المدفوعة
يناير  1التي تمت قبل  الغ المدفوعةمبلاستبعاد اتم  بحيث   ,2016أو المساهمات المسجلة في العام  المبالغ المدفوعة

 .2016ديسمبر  31 بعدتمت تلك التي و 2016

ها بعملة الدفع. تم عائداتمدفوعاتها والتصريح ببالعمالت األجنبية، ُطلب من الجهات التي تمت  بالغ المدفوعةبالنسبة للم
 .18أوقية 355الواحد مريكي األدوالر لل رف يساويصبسعر  بالدوالر األمريكي إلى األوقية المبالغ المدفوعةتحويل 

                                                      

   سعر الصرف السنوي المتوسط 2016 الخزينة العامة 18
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 لصناعات االستخراجيةالعام لطار اإل .3

 

 قطاع الصناعة االستخراجية في موريتانيا . 3.1

اليورانيوم والعناصر ,الجبس ،الزنك الفوسفات، النحاس، الذهب، بالحديد، توجد في موريتانيا رواسب خام غنية
النحاس يتوفر رئيسي في أفديرك في الصحراء، في حين لذهب بشكل االحديد و اتز خاماألرضية النادرة. وتترك

الحديد  يخاممن  امكانيات بالشرقتوجد فيما الفوسفات والنفط على طول ساحل البالد يتوزع أساسا في أكجوجت. 
 والنفط.

 تانيا.ل وموريكما تم اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز مؤخرا في الحدود البحرية بين السنغا

 لصناعات االستخراجية التي يغطيها هذا التقرير:ل امتش

 .المحروقاتقطاع  -

 التعدين؛ قطاع  -

 الذهب(.استخراج )التقليدي  المنجمياالستخراج قطاع  -

 قطاع التعدينل المؤطرالسياق التنظيمي 3.2

 اإلطار العام لقطاع التعدين 3.2.1 

دنية واستغاللها من المحاور األساسية في المبادئ موارد المعلاستكشاف اد، كان قبل فترة طويلة من استقالل البال
 (مناجم الحديد في موريتانيا) MIFERMAيشركتتمثل  التوجيهية للسياسات االقتصادية االستعمارية. 

تمثلت ، 1960في عام  البالد استقالل . معاتلك الحقبةمثال على  ( خيرمناجم النحاس الموريتانية) MICUMAو
حتى  كذلك الحال وظل جعل الموارد المعدنية أحد القطاعات الرئيسية لالقتصاد الوطنيفي ة ات السياسيطرادة السلإ

منجم للنحاس في و أزويرات في مناجم الحديدمن أساسا القطاع خالل تلك الفترة  . وتألف1970منتصف عام 
 أكجوجت.

 

ثم فان  الموثقة ومن والمعادنللتعدين شر مؤ 900 نأكثر مها لديوجد مهمة حيث يمعدنية  اتثرو علىموريتانيا تتوفر 
النحاس  يليهاوفرة، الحديد أكثر الموارد يشكل في العالم.  المعادنلتصبح العبا رئيسيا في إنتاج  لديها امكانات قوية

 19رئيسية مناطق خمسفي  المناجم أهموالذهب. وتقع 

ذهب والحديد. يحتوي الجزء الخلفي بيرة من الكحتياطيات ي على ابات شمال البالد والتي تحتويظهرية الرڨ ▪
 اليورانيوم. منكبيرة على احتياطات أيضا 

الواقعة في وسط الجنوب التي تحتوي على احتياطي الذهب )فرا أغرغر، قديار مبوط،  موريتانياسسلسلة  ▪
 زريبية(، خام الحديد والنحاس )ڨلب مغرين(؛وب

 لفوسفات.لنفط واالغني با الحوض الساحلي، ▪

النحاس باإلضافة الى إمكانية وجود مخزونات من في وسط البالد، غني بخامات الحديد  تاودينيض وح ▪
 والذهب والزنك واليورانيوم. 

 من الحديد والنفط.باإلضافة الى إمكانية وجود مخزونات البالد  الحوض الرسوبي لتندوف في شرق ▪

                                                      

19 USGS 2012 المعادن حولية موريتانيا 
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▪  

 

 20نيا يتارموفي جية جيولوت أكبر خمس تجمعا أعاله الخريطتوضح 

 
: المصدر

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

 
ان عدد الفاعلين في  الىالبترول والطاقة والمعادن وزارة لنا  هكما قدمت 2016 عاملرولي ي والبتشير السجل المنجمي

 رخصة 16وستغالل مساحات منجمية صغيرة التراخيص  5وجود  الى السجل .ويشير105الى القطاع يصل 
 موزعة على النحو التالي: استغالل اخرى

     ,SNIM, EL Aouj Mining Company, Tazadit Underground Mineتراخيص لشركات 6 -
Sphere Mauritania SA  وLegleitat Iron Mauritanie SA . 

 .SA SENIو Mauritanie Ltd SA  Tasiastالذهب لشركاتستخراج التراخيص  3 -
بينما تعود موريتانيا،  Ferroquartzشركة إلى تعود ا بينه منرخصتين الكوارتز، رخص الستغالل  4 -

 .Quartz Inc Mauritania et Quartz de Mauritanie SA SAلى شركتي قيتين االرخصتين البا
 .MCMالنحاس لشركة  رخصة واحدة الستغالل -
 . SOMISELرخصة واحدة الستغالل الملح لشركة  -
 SGSلشركة الرمال السوداء  رخصة واحدة الستغالل -

                                                      

20 https://slideplayer.fr/slide/2270421/ 

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


 2016حول عائدات سنة  ITIE تقرير الجهة اإلدارية املستقلة ملبادرة
 

Moore Stephens LLP  | P a g e  27 

النحاس بنحو احتياطي ية، وقمليون أو 25ن ر مأكثبالذهب  واحتياطيمليار طن  1.5أكثر من بويقدر احتياطي الحديد 
 مليون طن. 12أكثر من بالكوارتز  واحتياطيمليون طن،  28

أمرا التعدين قطاع  جعل تعبئة الموارد الالزمة لالستثمار فيي مما، المواد الخامانخفاض أسعار بيتميزالسياق العالمي 
توجد في مرحلة  التيالمشاريع تطويرولمرحلة ا يهي ف تيالمشاريع التنقيب  على. وقد أثر ذلك على حد سواء صعبا

 :في موريتانيا حيث على قطاع التعدين سلبا انخفاض أسعار الحديد االستغالل. وقد انعكس

رباح حصص األ SNIMشركة  لم توزع وكمثال على ذلكصعوبات مالية.  في القطاع واجهت الشركات العاملة -
 .2016في عام 

 ؛ التطوير مرحلة متقدمة منالى  تقد وصلنت التي كاوقف بعض المشاريع تم  -

 التنقيب. تراجعت أنشطة -

   السياق السياسي واالستراتيجي. 3.2.2

نتائج تحسين من قبل الحكومة الموريتانية. وتهدف هذه السياسة إلى  1997سياسة التعدين عام  عنبيان  اصدارتم 
وتأتي السياسة الجديدة في نطاق تحقيق أهداف  .المستغلة ندعامالوالفاعلين في القطاع  قطاع التعدين من خالل تنويع

البالد في االقتصاد العالمي وتعزيز انفتاحها على  اندماج، وتعزيز وتحرير االقتصاد قتصادالمتوازنة لالالتنمية 
يل أبر 30 التي صدرت في رسالة سياسة تنمية القطاع الخاص وذلك وفقا لألهداف المسطرة فيالمستثمرين األجانب 

1995. 

دور قتصر بحيث ي الخاص،استراتيجية تقسيم األدوار بين الدولة والقطاع في الخطوط العريضة لهذا البيان تتجلى و
تطوير فيما ينكب الخواص على ، للقطاععلى ممارسة مهامها السيادية من خالل تحديد إطار قانوني ومؤسسي الدولة 

 مارات.القطاع من خالل البحوث وتعبئة االستث

 وهو ما تسعى القطاع، يتعلق بتفعيل فيما ةقصور هيكليأوجه  عن وجودقييم نتائج تنفيذ بيان سياسة التعدين تلقد أسفر 
 قطاع التعدين.ل، من خالل تطوير استراتيجية شاملة GIZبدعم من تصحيحه لالحكومة 

كذا فطي، واع غير النطؤسسية للقية والمالجوانب التنظيم تشمل وهذه االستراتيجية الشاملة تغطي مجاالت متنوعة
هذه  تستهدفمفهوم التنمية المستدامة في تطوير قطاع التعدين. اعتماد خالل  محينة مناتخاذ منهجية اقتصادية 

 االستراتيجية على وجه التحديد ما يلي:

 للقطاع؛ النصوص التنظيميةالجانب التنظيمي: من خالل مراجعة وتحديث  -

 عتأطير قطاوزارة، وتحسين البنية التحتية الجيولوجية، الت اقدرتطوير ن خالل الجانب المؤسسي: م -
  اعتماد معايير الصحة والسالمةو االستغالل التقليدي

 .قطاعفي جهود النهوض بالشركات التعدين و اتدمج مفهوم التنمية المستدامة في التزام -

 اإلطار القانوني والمالي . 3.2.3

إدارة وتتمثل مسؤولية . ة عن تنظيم أنشطة التعدين في موريتانياالمسؤول ةهي الجهن والمعادوزارة البترول والطاقة 
 .ربما في ذلك تشجيع االستثما بالقطاع،الخاصة السياسات  وضعفي المناجم والجيولوجيا 

 2008 أبريل 27 أي ما يعرف بالمدونة المنجمية الصادرة بتاريخ 11-2008رقم للقانون ويخضع قطاع التعدين 
 بتاريخ 14-2012دل أيضا بموجب القانون رقم ذي عوال، 2009أبريل  7من  026-2009ن رقم انوقب المعدلةو

 .2014أبريل  29 بتاريخ 008-2014القانون رقم ثم  2012فبراير  22

 القطاع رخص النشاط فيأنواع حتوي على تعريف وت التعدين. قطاع فيللعمل قانوني الطار اإل مدونة التعدينشكل تو
 .الرخصمن  كل نوع التي تخولها حيازةالحقوق يها وكذا خصائصها وعلصول حال وشروط

وبذلك  صاحب الترخيص.والدولة  بينتعدين  اتفاقيةب فان كل رخصة ترتبط، 2012-012رقم وفقا ألحكام القانون 
 الفاعلين. لانوني لعمطارالقلتشكل اال مدونة التعدينإلى أحكام تنضاف  الخاصة بكل رخصة اتفاقية التعدينفان 

، للتفاوض ملزما امرجعي راإطا يشكل. هذا النموذج تفاقية التعدينعلى نموذج ال 2012-012رقم القانون  ويحتوي
الشروط العامة والقانونية والمالية  اتفاقية التعدينوتحدد  التعدين وفقا ألحكام القانون. اتفاقياتوالمصادقة على  التوقيعو

. لرخصةلالجغرافية  دار الحدوإطاالستغالل في أو  التنقيب لنشاطتماعية ركية واالجمارية والجة واإلدواالقتصادي
 نموذج اتفاقية التعدين النموذج على موقع وزارة البترول والطاقة والمعادنويمكن االطالع على 

(www.petrole.gov.mr). 
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العامة  المدونة نذكر منها علقطاا طرؤتخرى ا نينقواك ناه التعدين،اتفاقية ونموذج  مدونة التعدينباإلضافة إلى 
 .االستثمار مدونةو الجمارك مدونةلضرائب ول

 أهم االبتكارات التي أدخلتهامن  و مدونة التعدين تخصعدة تعديالت  على وافقت الحكومة ،2012 عامفي 
ت التعدين على منتجا المفروضة المهنيةسعر الضريبة النظر في  إعادةب المتعلقةحكام األ المقتضيات الجديدة نذكر

منتجات التعدين  أسعار لتواكب الضريبة هأسعار هذحساب طريقة تعديل ب وذلكوالنحاس والحديد(  )الذهب األساسية
 ."األولية

مشتريات السلع والخدمات الالزمة  التعدين المعدل لمدونة 2014أبريل  29 بتاريخ 008-2014القانون رقم  يعفي
مدونة  من 3الفقرة  113وباإلضافة إلى ذلك، تنص المادة المضافة ضريبة القيمة  منالقطاع أنشطة  لحسن سير

لفترة تمتد  (BIC) الضريبة على األرباح الصناعية والتجاريةمن دفع االستغالل صاحب رخصة على إعفاء التعدين 
 هيومدونة التعدين ن م 103 مادةلرفها اكما تع"، ةالضريبي ةالراح»بفترة المعروفة الفترة من ابتداء شهرا  36

 من٪ 25للضريبة بنسبة يخضع أصحاب الرخص ضريبي، العفاء اإلمرحلة اإلنتاج األولية. بعد هذه الفترة من 
 بسندات االستكشافتفرض على المنتفعين  من مدونة التعدين 114المادة من  1لفقرة اوتجدر اإلشارة إلى أن  األرباح

 احسم ،الصناعية المناجم ورخص صغيرةمساحات منجمية  خص استغاللرمنتفعين بال ذلككو أو رخص االستغالل
أما أو فرعا تابعا  شركةين شريطة أال يكون المستفيد مستفيدللالمدفوعة  حصص األرباح٪ على 10بنسبة  ضريبيا
 .ة األخيرةالحالفي  اذ ال تطبق هذه الضريبة الموريتاني،بموجب القانون  تأسستلشركة 

في فصلها الثاني موضوع االتاوات. يتم حساب اتاوات  مدونة التعدينتعرض  ة أعاله،كام المبينحة إلى األباإلضاف
خام لتحويل اللمرحلة النهائية اب متعلقال سعر البيعالمتمثلة في  لإلتاوةالخاضعة قيمة العلى أساس االستغالل المعدني 

 . عاجراء البي تصدير قبلحالة الاالجمالية في لخام ا في موريتانيا أو القيمة

٪ 1.5حسب أنواع المواد بحيث يبلغ السعر نسبة  مدونة التعدينمن  108وفقا ألحكام المادة ويختلف سعر االتاوة 
 .للماسبالنسبة ٪ 6بينما يصل الى للفحم وأنواع الوقود األخرى، بالنسبة 

بمبلغ  وذلك 2003يناير  14 بتاريخ رالصاد 002-2003بموجب المرسوم  ةالسنوي المساحية حساب االتاوةيتم 
للكيلومتر المربع خالل  أوقية 500مبلغ ثم ب، التنقيب خصةرمدة من  ىاألولخالل الفترة  للكيلومتر المربع أوقية 250

ان أما بالنسبة لرخص االستغالل ف. مدة الرخصةالثالثة من الفترة  خالل للكيلومتر المربع أوقية 1000والفترة الثانية 
 .للكيلومتر المربع أوقية 25000 السنوية هو ةلمساحياتاوة اال مبلغ

الضريبة الدنيا الجزافية االستغالل من اعفاء من  يستفيد الحاصلون على رخص ،مدونة التعدينمن  115عمال بالمادة 
  ".شهرا تحتسب من بداية فترة "الراحة الضريبية 36لمدة  تصديرالبيع أو ات العملي على

في إطار عملية أخذ والتأسيس خالل مراحل البحث تتم المبيعات أو الصادرات التي ى لعأيضا  اتءعفااإل طبقت
عند انتهاء فترة اإلعفاء  .سير العمل في المشروعلضمان وزارة ال أخذ العينات منبطلب ال صدريعندما  كبيرةعينات 
كسقف  ٪1.75تجاوزدون أن ي الحالية ةمقرر للسنسنوي التطبق الضريبة الدنيا الجزافية بمعدل يعادل المعدل الأعاله، 
 أعلى. 

من هذا القانون  43المادة . تقتضي مدونة التعدينبعض أحكام  2012فبراير  22الصادر بتاريخ  2012قانون  يعدل
 الضريبةهذه  وتدفعمكاسب رأس المال للضريبة على  خضعت االستغالل نقل تراخيصالناتجة عن سب امكبأن ال

المنجزة في بيع كلفة االستثمارات السعر ويتحقق المكسب عندما يفوق رخصة. البيع التصريح ب ، عندعامةال زينةللخ
 عائداتاالستغالل ضمن  وتصنف المكاسب الناتجة عن نقل تراخيص. االستغاللرخصة الحيز الجغرافي التابع ل

ومقتضيات مدونة الموريتانية  لمحاسبةا لقواعد وفقا. يتم تحديد مكاسب رأس المال األوراق المالية االستثمارية
 .٪ (10) عشرة في المئة الى نسبة القصوى تهاعتب تصلوالضرائب، 

الذي وقع المتعاقد نص على أن الموظفين األجانب العاملين مع تمن القانون الجديد  116أن المادة  نشير الىوأخيرا، 
 المعدالت العادية لهذه الضريبة.  يهملع وتطبق للى الدخضريبة علون ليخضع المقاولمع اتفاقية التعدين أو 

  اإلطار المؤسسي 3.2.4

 :ومصالحهاوالمناجم والطاقة  البترولوزارة  تحت اشرافقطاع التعدين يقع 

تمارس بموجبها صالحية  التعدين في البالدة نشطكافة أعلى  سلطةهو الهيئة العليا التي لديها  الوزراء مجلس -
 .التعدين رخصمنح أو سحب  سلطة بما في ذلكالوطنية  المصلحةب طةبائل المرتسمي الفاتخاذ القرار 

وتنسيق جميع أنشطة التعدين  مدونة التعدين تنفيذالمسؤولة عن  هي(MPEM) والطاقة والمعادن البترولوزارة  -
لسجل اإدارة مل التي تش لهااإلدارات المركزية التابعة  بواسطةسياستها وتنفذ الوزارة . أنحاء البالد كافةفي 

من قطاع ال ويستفيد. المنجميالرقابة ومتابعة الفاعلين في القطاع  وإدارة (DCMG)معدني والجيولوجيا ال
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الموريتاني  لمكتبلة الوزارة أيضا امظتحت  ينطويومن البنك الدولي.  ويلبتمالمؤسسي  للتطوير الموجهدعم ال
 ؛(OMRG) للبحث الجيولوجي

 الخاصة بقطاع التعدين فيالمعلومات الجيولوجية وتعنى بتجميع  (DCMG) االجيولوجيومعدني إدارة السجل ال -
تعزيز القطاع، والقيام بدور نشط في إدارة إضافة الى  القطاع، فيالمستثمرين رهن إشارة موريتانيا لوضعها 

وار داأل 2013 نوفمبر 13بتاريخ  الصادر 199.2013مرسوم رقم يحدد موريتانيا. المعدني لوتطوير التراث 
على النحو التالي: "إنشاء وتطوير والمشاركة في تصاصات المنوطة بإدارة السجل المعدني والجيولوجيا واالخ

ضمان تنفيذ وتطبيق القوانين  ؛التشريعات وإصدار التراخيص في مجاالت الجيولوجيا والتعديناعداد المشاريع و
تجميع المواد المعدنية، فضال عن حماية البيئة؛ حويل توالستغالل كشاف واالبحث واالست طةبأنشواألنظمة المتعلقة 

، مصلحة االلتزامات ومتابعةثالثة مصالح كاالتي: مصلحة النظم تضم هذه اإلدارة  الجيولوجية.المعلومات ونشر 
 الجيولوجيا ومصلحة السجل المعدني. 

ي نظام يشمل أنواع مختلفة من ثل فمتت اولوجيالجيحة . هيئة مندمجة في مصلوالمنجميةنظم البيانات جيو مرجعية  -
مثل الجيولوجيا والمناجم والمؤشرات المعدنية المؤكدة  مختلفة البيانات الجيولوجية والمعدنية حول مواضيع

والمراجع  اءالجيوكيميالصناعية و روصور األقما اءوالبنية التحتية والجيوفيزي طبوغرافياالو والهيدرولوجيا
  الخ... المكتبية

تسهر و .إدارة مكلفة بالرقابة ومتابعة النشاطات المنجمية :المنجميتابعة الفاعلين في القطاع رقابة وملإدارة ا -
ير يتعريف قائمة المعا التزاماتهم، ولتأكد من احترامتهم الفاعلين المنجمين ومتابع قبة وتفتيشارمأساسا على 
 .(2013نوفمبر  13بتاريخ  199.2013 رقم ممن المرسو 42 ادةالم)مجال الرقابة الميدانية  فيواالجراءات 

وتمتلك الدولة الموريتانية جل رأس  .1974سنة  SNIM إنشاء تم: SNIM والمناجمالشركة الوطنية للصناعة  -
في األساس مناجم الحديد في والية تيرزمور شمال البالد. يمكن الحصول  SNIM تستغل%.78,35نسبة بمالها 

 للشركة اإللكترونيونشاطها وتقاريرها المالية على الموقع  SNIM مات حولالمعلو على مزيد من
/www.snim.com/index.php/news-a-media/publications.html. 

 اتفاقية التعدينشرح التعدين و رخصأنواع . 3.2.5 

 إطاري فمنوحة له قوق المعلى رخصة تحدد الح المستفيد الحصوليتعين على لتعدين في قطاع ا ممارسة أي نشاطقبل 
-2012قانون الالتعدين الموقعة بين الدولة والمرخص له بموجب  مرفقة باتفاقية الرخصة. ويتعين أن تكون الرخصة

 .2012فبراير  12بتاريخ  012

 الفاعلين فيللتفاوض والتوقيع على عقود التعدين بين الدولة و ياإلطار المرجع اتفاقية المعادن النموذجيةتشكل 
هو تحديد الشروط العامة والقانونية والمالية  ها. والغرض منمدونة التعدينة ألحكام وضحم كهي كذل. والقطاع

التي في اطارها يمارس المتعاقدون أنشطة التنقيب أو االستغالل داخل واالقتصادية واإلدارية والجمركية واالجتماعية 
 .الرخصة الممنوحةالحيز الجغرافي الذي تحدده 

إدارة  لدىه المستفيد قدمقبول الطلب الذي من قبل الطرفين بعد  هاالتعدين والتوقيع علي يةاقفوض على اتتفاي الويجر
 .المعادن

 ةالصناعيالمناجم ص خور االستغاللرخص  التنقيب،رخص فان كال من ، 012-2012من القانون  3وفقا للمادة 
 .عنيةمالرخصة القة بتعلالمالموافقة على اتفاقية التعدين تضمن بندا يؤكد ت

 ندرج. فيما يلي التزامات محددةو حقوقالرخص يرتبط كل نوع منها بمجموعة متنوعة من  مدونة التعدينتتضمن 
 :أنواع هذه الرخص

لجميرع المرواد المنجميرة داخرل مجرال محردد ترم منحره  حصرريتمنح هذه الرخصة للمنتفع بها حق غيرر  رخصة التنقيب
 تنقرل سرطحي وتحرت السرطح يهردف إلرى معرفرة مختلرف التشركيالتجي مهمن ستقصاءاعملية الرخصة كل  هذه وتشمل

صراحبها مرن  تركيرزات المرواد المنجميرة وال تمكرن هرذه الرخصرة الجيولوجية، هيكل التربة والكشرف عرن مؤشررات أو
 . بأربع أشهر من تاريخ إمضاء وصل استالم مقررها وقد حددت مدتها منجميالتمتع بسند 

 .في حدود مساحته وبشكل ال حدود له في العمق حقا حصريا للتنقيب والبحث منح لصاحبهيند معدني س تكشافسند اس
عن مواد منسوبة للمجموعة التي هو منحدر منها. وتعطى األولوية في مرنح السرند للمسرتفيد حسرب تراريخ تقرديم الطلرب 

مدة  مواد ال تحرم أثناءمعينة من ال ةعبحث لمجمولبا إذنبعد أداء الرسوم الواجبة وفقا لمقتضيات مدونة التعدين. فمنح 
كرون ت أنشرريطة ول لسرند األا كرل مرن حيرزأو  ءجرزى فري أخرر استكشرافالحق في الحصول على رخصرة صالحيته 

 .أخرى بموادمتعلقة الرخصة الثانية 
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واد مالبحث عن يب وتنقلل حصريفي حدود مجاله وبشكل ال حدود له في العمق حق  بهامنح لصاحترخصة االستغالل 
تشير الدالئل إلى إمكانية استغالل معدن ما. كما يمنحه حق القيام بجميع عمليات التركيز والتخصيب والتسويق  معدنية

الذي يمنح  والتي تعتبر عمليات منجمية. إن رخصة االستغالل ال تمنح إال لشخصية معنوية خاضعة للقانون الموريتاني
لة ممارسة هذا الحق مع دفع نسبة المساهمة المحددة في عشرة في للدو نويمك . %10ل الى الدولة نسبة مشاركة تص

 المئة. 

. تي تقدمت بطلب الرخصة أوالالتمنح لشخصية اعتبارية أو معنوية أو رخصة استغالل مساحات منجمية صغيرة 
ح به عمق المسموليتجاوز ا ال رجة.حاملها الحق الحصري لالستكشاف والبحث والتنقيب وحيازة المواد المستخ وتمنح

 . كيلومترين مربعين كما ال يمكن أن تتجاوز المساحة مترا 50هذه الرخصة أكثر من إطارفي 

 التعدين رخص  منح وإدارة .3.2.6

 011-2008بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم  99013قانون رقم للالتراخيص السندات ووإدارة منح يخضع 
 على النحو التالي: اتفاقية التعدينب المتعلق 012-2012رقم  ب القانونجوبمو 2008في عام المتعلق بمدونة التعدين 

 األول بإثر الطلالمعدني  سندات االستكشافإجراءات منح  -أ 

من  14المادة  تنص. هذه االجراءات 2008نوفمبر 4بتاريخ  159-2008المرسوم  ينظم العنوان الثاني من
مع الرسوم الواجبة إثبات دفع السجل المنجمي مرفقا بطلبه إلى  لهثممطلب أو صاحب العلى وجوب أن يقدم المرسوم 

 .مجال السندالطلب وإحداثيات صاحب تحديد هوية وعنوان 

 الرسمي،نموذج الطلب إضافة الى الطلب أن يقدم إلى السجل العقاري، صاحب على  بعد استكمال هذا االجراء، يتعين
 :التالية الوثائق

 لب وممثله.طة مقدم الإقامر قمهوية و -

 إحداثيات زوايا المحيط المطلوب؛ -

 المساحة المطلوبة -

 قائمة األشخاص المنتسبين. -

 وصف مهارات وخبرات رئيس المشروع. -

يجب اال تقل كلفتها عن الحد األدنى التي واألعمال  برنامجوة المرصودة للمشروع لفنياالمكانيات اوصف  -
األولى،  مربع خالل فترة الصالحيةالكيلومتر للة قيوأ 15000و وهسوم، من المر 26لمادة الذي تحدده ا

 أوقية 30000األولى ثم الى التجديد للكيلومتر المربع خالل مدة أوقية  20000 يرتفع هذا الحد الىو
 خالل مدة التجديد الثانية.   للكيلومتر المربع

 التزام الحد األدنى من النفقات. -

 البيانات المصرفية. -

 لسنوات المالية الثالث الماضية.السجل ل نمصادق عليها م نسخأو ل التجاري جيل في الستسجة الشهاد -

من مطابقة والمعلومات المذكورة ة ملف الطلب يتم خاللها التأكد من صحة لمعالج يوما 15تمنح مصالح السجل مدة 
االستكشاف التي  سندات دأكد من عدكذا التالحد األدنى للكلفة وااللتزام بحيث للشروط القانونية من العمل  برنامج

 لمقدم الطلب. منحت في السابق

يقتضي عدم قبول أي يتم تسجيله بشكل مؤقت في خريطة السجل المعدني مما  للشروط،استيفاء الطلب بعد التأكد من 
 ينهائالار قرالاذ اتخأجل نهاية الى غاية وذلك أو جزءا من الحيز الجغرافي المطلوب  تخص كالجديدة  طلبات سندات

 .الطلب بشأن

 التدقيق العناصر الفنية التالية:إجراءات  وتشمل

عدم دخوله في كذا ، والمعالجةقيد التأكد من عدم منافسة أو تداخل المجال المطلوب مع مجاالت طلبات أخرى  -
 ترويجية؛أو مجاالت محجوزة دائرة 

 برنامج العمل المقدم. تدقيق  -

أو غير مجدد أو  عنه،أو متخلى  ملغى،سند موضوع  جزئياأو  اكلي م تكنطلوبة لاألرض المالتأكد من أن  -
 مقدم الطلب خالل األشهر الثالثة السابقة لتاريخ تقديم الطلب.مملوك ل ،الصالحيةمنتهي 
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 ة،نونيالقااستيفاء الطلب لكافة الشروط  في حالة مرسوم ي مشروعإدارة السجل المعدن تهيئ، يققدعملية التانتهاء بعد 
على الموافقة في حالة . الوزيرإلى المخرجات في كلتا الحالتين  وتحالمعللة في الحالة المعاكسة فض رأو رسالة 

تتم احالته إلدارة السجل ، وبعد التوقيع عليهمرسوم لمجلس الوزراء. ال، يتعين على وزير أن يقدم مشروع الطلب
 ع الطلب.تاريخ إيدا أشهر من 4يتجاوز أجل ال مقدم الطلب خالل  ابالغمن أجل المعدني 

بمجموعة من المعلومات التي يجب  الطلب ابالغ مقدمالسجل المعدني على يتعين من المرسوم،  23وفقا للمادة 
بما في ذلك األجل القانوني ومدته خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ االشعاربالمرسوم  االشعار،تضمينها في رسالة 

بعد أداء الرسوم الواجبة خالل األجل  ذلك.التي تثبت  والوثائقالوصول  ميوتقداحية المس وةواإلتالدفع الرسوم 
مدة صالحية السند ابتداء من هذا التاريخ.  وتحسب االستالم،يوقع المستفيد بمقر السجل المعدني على رسالة  القانوني،
على الخريطة السند ل يسجتبالمؤقت و تسجيلالبإلغاء من المرسوم،  24وفقا للمادة  المعدني، لالسجذلك  يقوم بعد

 .سندات االستكشافالمساحية وسجل 

إجراءات الرقابة بغرض تفعيل المناجم والجيولوجيا ادارة بإعالم المعدني  يقوم السجل التسجيل،بعد استكمال إجراءات 
 المنصوص عليها في القانون.واالشراف 

 افسةالمنعن طريق  جميةالرخص المنإجراءات منح -ب

 في المناطق الترويجية.ات رخص االستكشاف راءجاإلص هذه تخ

يمارس  تيوال، أي منطقة أنشأتها الدولة 011-2008 مدونة التعدينلمنطقة الترويجية وفقا للمادة األولى من يقصد با
 معينة.  مدةاستطالع وتنقيب لنشطة أداخل حدودها فاعلو القطاع العام 

من االستفادة من ي عنكين الجمهور الممع تم عة التعدينطوير صناتتعزيز وى ال ارطاإلا الدولة، في ظل هذ وتهدف
 .هذه األنشطة نتائج

 ،خلق منطقة ترويجية لمدة أقصاها ثالث سنواتب يقضي وزاريقرار قد تم انشاء المناطق الترويجية بموجب و
عدد المناطق  لة.مسجلا لمساحيةاخريطة معالم المنطقة حدود ال وتتبعكيلومتر مربع.  5000عن ال تزيد  وبمساحة

 التراب الوطني.مجموع على واحدة فقط  ىعل يقتصرالترويجية 

القانون، عن طريق وفق ، سندات االستكشاف تفويت وبعد ذلك يتمالنتائج.  نشريتم نهاية فترة عمل المنطقة، بعد 
 إجراء مناقصة تنافسية.

التي تنطبق تلك كإنشاء منطقة ترويجية  ملفات طلب ةءات معالجفس إجرااإلشارة الى أن السجل العقاري يتبع ن وتجدر
وتشمل إجراءات معالجة الملف التأكد من تسجيل طلب الترخيص، إجراءات  عقب استيفاءوذلك ، على طلبات السندات

. يجيةطقة ترومنطقة معلنة سابقا كمن عدم وجود ، وتأكيدالدراسةقيد سندات أو طلبات أخرى  مع مجاالتعدم التداخل 
المعدني  يقوم السجل. وفي حالة عدم احترام هذا األجل القرارنطقة الترويجية خالل ثالثة أشهر من لما تفعيل يجب

 ترخيص جديدة. الستقبال طلباتمفتوحة منطقة حرة ك الخريطة واعالنهاالمنطقة من إلغاء ب

 مغلقةفي مظاريف  معدنيجية اليالترواطق ة بالمنعملية تفويت السندات الخاص إطارالفاعلين في عروض ويتم تجميع 
عرض على تقديم ال تسجيل اسم مقدم الطلب وتاريخ وساعة ودقيقةب وتقوم إدارة السجل. السجلإدارة  على مستوى

غلق مالمظروف وتحتفظ إدارة السجل بالومقدم الطلب أو من ينوب عنه.  السجل المعدنيمدير  من يوقعه كلسجل 
 .العروضتاريخ فتح  لغايةستالم اال دفع رسومل صالعرض وبووثائق  يحتوي علىالذي 

العروض  فتحكي تقوم بلجنة التقييم التقني استلمها الى  العروض التي السجل المعدنييسلم فتح لل المقرر تاريخالفي 
تقييم ب هايامعند ق معلومات إضافية من المناقصين اللجنة قد تطلبخالل جلسة علنية ومن ثم تشرع في تقييمها. 

  الذي تحصل على أعلى عدد من النقط.  عرضاالحتفاظ بالفي األخير . ويتم وضرالع

خالل كما يقوم السجل المعدني . هوزير للموافقة عليالمن المرسوم، يتم توجيه تقرير اللجنة فورا إلى  74وفقا للمادة 
كذا الناجح ومناقص تكشاف للسسند االح رسوم منمشروع مبإعداد  التقييم، ةتقرير لجنخمسة أيام من تاريخ استالم 

 سبققد  التيوالمعايير الموضوعية المستخدمة في التقييم،  الرسائل تفاصيلوتوضح . بقية المناقصينلرسائل الرفض 
 .ذكرها في ملف طلب العروض

 سند االستكشاف المعدني دورة حياةالمؤثرة في الظروف  -ت 

أو تمديد التخفيض أو أو ال زوالمرورا بال التجديدكوأحداث  تطوراتني ف المعددورة حياة سند االستكشا شهدقد ت
 نهاء واالنقراض.أو اإل تعليق،أو ال التفويت،أو  واالندماج،أتقسيم، ال

 تجديدال-ث 

 .السندتاريخ انتهاء من ( أشهر4أربعة )قبل  التجديد للسجل المعدنييجب أن يقدم طلب 
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تثبت قيمة  ةووثيق ،التعريفرمز  األول، طلبالفي ملف تقديمها  التي تم رعناصال الىإضافة  ،الطلبملف  ويتكون
ثلث  العامة بمبلغى الخزينة لا المبالغ المدفوعةوصول المناجم والجيولوجيا أو  من ادارةصادرة األشغال المنجزة 

 التكاليف.

من  29)المادة  سنداتلات اطلبت الى ملفتطبق عتلك التي كطلب التجديد المعالجة على ملفات إجراءات وتنطبق نفس 
 بالتزاماته. السند الذي أوفىحق لصاحب كتجديد المنح ويالمرسوم(. 

 التمديد -ج

التجديد على ملفات  المطبقةاإلجراءات نفس  وتتبعيجب أن يتم الطلب قبل ستة أشهر على األقل من تاريخ التجديد. 
 يد.مدطلب الت ملفات لمعالجة

 ،الغاؤهقد وصل أجله أو تم  آخر سند متاخما لمحيطمجال سند االستكشاف  إذا كان افي حالة ملى أنه وتجدر اإلشارة إ
ه بذلك شريطة أن يقدم طلب مجاله تمديد فيالحق  فان لصاحب سند االستكشاف المتاخم،ة السند بغض النظر عن طبيعف

 .سند المتاخمخالل ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء أو إنهاء ال

 لتفويت أو ال قنال-ح

 :اإلدارة لوصول دفع الرسوم الواجبة وكذا الوثائق التاليةاستالم ب ات التفويتطلبملفات قبول م تي

 المحيل والمحال له. عنوانهوية و -

 السند رمز تعريف  -

 تفاق بين الطرفين )المحيل والمحال(؛االنسخة من  -

 .العامة نةيالخز وصل من األعمال أوالوثائق التي تثبت  -

 احترام ومتابعة برنامج العمل؛بيه المحال إل لوقع من قبطي مد ختعه -

 وصف مهارات وخبرات مدير المشروع. -

 التقنية وبرنامج العمل المقترح؛الوسائل وصف  -

 تحقيق الحد األدنى من النفقات.باليه  المنقولقبل  نمموقع  تعهد خطي -

 البيانات المصرفية للمنقول إليه.  -

في السجل شهادة التسجيل ، أو اليه األخيرة للمحالة وات الثالثنمالية للسلانات ان البيم عليها دقانسخ مص -
 التجاري.

ات إجراءفان ، 2009فبراير  4 بتاريخ 051-2009، بصيغته المعدلة بموجب المرسوم 159-2008وفقا للمرسوم 
ريخ توقيع اتحقق من تلل تاءاإجرإضافة األصلي مع الطلب  اإلجراءات المطبقة على التفويت تماثلات طلب النظر في

 17وفقا للمادة تاريخ عقد التفويت يوما من  30في غضون  التفويتطلب تقديم . يتم السند وتاريخ منحالتفويت عقد 
 .اآلجاللم تحترم هذه  إذاويتم رفض الطلب ، السند شهرا من تاريخ منح 12خالل  وفي مدونة التعدينمن 

تاريخ اشعار المنقول له خالل أجل ال يتجاوز شهرين من تم يو .الشأن بهذا ررمقيتم اصدار في حالة قبول الطلب 
 إيداع الطلب.

األجل القانوني كذا و مدونة التعدينمن  106بموجب المادة الرسوم المستحقة مبلغ وتعلم رسالة االشعارالمستفيد ب
 ر.االشعا يوما من تاريخ 15لتسليم وصل أداء هذه الرسوم للسجل المعدني أي في خالل 

يتم . الرسوميصال دفع إل االشعار حين استالم السجل المعدنيالتوقيع على رسالة اري المفعول عند تفويت سليصبح ا
اليه ثم إعالم ادارة المناجم والجيولوجيا بغرض تفعيل إجراءات الرقابة  ن المحالاوعنواسم تسجيل بعد ذلك 
 .  واالشراف

 الشخص المعنييتم الغاء التفويت وابالغ ، المعدنيسوم للسجل ريم وصل الني لتسلفي حالة عدم احترام االجل القانو
 األصلي. همالكم ي اسيظل السند ف في هذه الحالةو، باألمر

 أو االغالق االنقراض –خ 

ق غالاالللسهر على متابعة تنفيذ أشغال المعادن  ادارةيبلغ السجل المعدني  االستكشاف،مدة سند  قبل شهرين من انتهاء
 .نالتعدي مدونةل قاوف
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تعفي مع اإلشارة الى أن الرسالة ال  السند،أو انقراض  بإغالقرسالة تتعلق  السجل المعدنييحضر  المدة،بعد انتهاء 
 تنفيذ أعمال إعادة التأهيل. ةمن مسئولي المستفيد

 السندتعليق وإلغاء  -د 

مدونة انتهاك خطير ألحكام  حصول الةح، في قنيةالتالح المصمن  ما بطلباألشغال المرتبطة بسند وقف  ريجوز للوزي
 .التعدين

المادة  السندات عدم انجاز الحد األدنى من التكاليف كما هو منصوص عليها فيإلغاء وتشمل الحاالت التي تؤدي الى 
 اآلجالة خالل أو عدم دفع االتاوات المساحي العامة،للخزينة  التكاليف ث منثلالمن المرسوم أو عدم دفع مبلغ  26

إدارة المعادن ألغت  فقد للمعلومة،واالستكشاف.  سند إطارأو عدم انجاز أشغال تطوير االستغالل الواجبة في  ة،حددمال
 .2016عام  سند استكشاف خالل 32

 االستغالل المنجميإجراءات منح رخصة 

، 2008أبريل  27 من 011 - 2008ريخبتا مدونة التعدينالباب الثالث من ألحكام  ينعدمالاالستغالل  يخضع نظام
 .2008نوفمبر  4بتاريخ  159-2008حكام الباب الرابع من المرسوم ألإجراءات الترخيص فيما تخضع 

 ىأوف سند االستكشاف يمنح رخصة االستغالل المنجمي إذاأن حامل  على مدونة التعدينمن  41وتنص المادة 
 .بسند االستكشاف المتعلقة هبالتزامات

، يتم إجراء تقييم للقدرات التقنية والمالية للمستفيد. إذا األشغالبدء بذن اإل قبل اعطاءو لاالستغال رخصةنح بعد م
االستغالل في  هحقفيمكن اخضاع ال تستوفي المعايير المطلوبة،  ياألخير التلهذا التقنية والمالية ات أن القدراتضح 

 نقل رخصةالقانون الموريتاني أو  نعمنبثقة  ةجديدية معنوشخصية الى شرط إضافي يتمثل في الشراكة مع 
 .ةللمعايير المطلوبمنبثقة عن القانون الموريتاني تستجيب  شخصية معنويةل االستغالل

 .الرخصةمنح تاريخ شهرا من  24في غضون أن يشرع في أشغال االستغالل على المرخص له يتعين 

بطلب لتحويل السند الى رخصة أن يتقدم  فاالستكشا من سند يجب على المستفيد، رخصة االستغاللللحصول على 
 انقراض السند.  على األقل من أجلأشهر  6قبل استغالل 

 يلي:من المرسوم، ما  76، وفقا للمادة الطلبملف يجب أن يتضمن 

وم، أو ن المرسم 26كما جاء في المادة ة واستجابتها لمعيار الحد األدنى للتكلفة المنجزشغال األ وثيقة تدل على -
 ؛التكلفةمبلغ يمثل ثلث ل الخزينة العامةالدفع إلى  لوص

 التقنية وبرنامج العمل المقترح؛ وسائلللوصف  -

 .ااالستثمار وقيمتهوصف خطة  -

 البيانات المصرفية. -

 ؛األخيرةثالث الالبيانات المالية  دقة عنانسخة مص -

 جدوى؛الدراسة  -

 ؛المعمول بها البيئية لنظمخطة إعادة التأهيل وفقا لالبيئية و رمن اآلثا التخفيفدراسة األثر البيئي مع خطة  -

 الطاقة اإلنتاجية المتوقعة.  -

  مالك األرضمع تفاق اال -

تسجيل مشابهة لإلجراءات المتبعة لتسجيل سندات االستكشاف وذلك بإصدار مرسوم في حالة قبول  اتإجراءتطبق 
 فضه. رفي حالة  األسبابالطلب أو رسالة رفض مرفقة ب

 رخصة االستغالل المنجميالظروف المؤثرة في دورة حياة 

، دتجديكال حياتها،على غرار سند االستكشاف، قد تشهد رخصة االستغالل مجموعة من التطورات خالل دورة 
 .والتفويتأخرى رخص ندماج مع واالتقسيم، ال، ووالتقليص والتمديد

ألنها  وذلك حياتها،للتطورات التي يمكن أن تطرأ خالل دورة  ةيمأكثر أهت نعكاسااب االستغالل ةرخص تتميزولكن 
األطراف مصالح مختلف  بدقة لحفظت الطارئة لتحوالاتبع تيجب لذلك خالف سندات االستكشاف.  للدخل علىمدرة 

 الدولة. وخاصة
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تبعة جراءات المى غرار اإلعلغالل المرتبطة بتحوالت رخص االستجراءات اإل ي بمختلفعدنمالتقوم إدارة السجل 
 االستكشاف.بالنسبة لسندات 

تجديد، ففي حاالت ال .بالتغييراتالنهائية لتقديم الطلبات المتعلقة  اآلجال في أوالرخص االستغالل خصوصية وتتجلى 
في حالة  ، بينماأشهر قبل تاريخ التجديد 6أو االندماج، يجب أن يقدم الطلب في غضون  والتقسيم والتقليص، والتمديد

من تاريخ انتهاء الترخيص كاملة قبل سنة فيجب إيداع الطلب  التفويت،. أما في حالة شهرا 18ن االجل هو إلنهاء فاا
 .عقد التفويتالتوقيع على تاريخ يوما من  30في غضون و

لعملية اية أطراف هو على دالةملفات الطلبات فتشمل باإلضافة الى الوثائق ال إليداعالضرورية  أما بالنسبة للوثائق
دة أعمال التقييم الفني والمالي يحددها المرسوم بحسب نوثائق أخرى لمسا التغيير،طلوبة وعلى السندات موضوع الم

 .نوعية الرخصة

 :على هذا األساس يطلب من المستفيد االدالء بما يلي

 .هاوصف خطة االستثماروقيمت -

 دراسة الجدوى. -

 للنظم البيئية المعمول بهاوخطة إعادة التأهيل وفقا  ار البيئيةثيف من اآلة التخفدراسة األثر البيئي مع خط  -

 الطاقة اإلنتاجية المتوقعة.  -

 موافقة مالك األرض  -

 مدة صالحية . أمامتطابقةالطارئة على رخص االستغالل  أنواع التغييراتوتجدر اإلشارة إلى أن اإلجراءات لجميع 
 .معشرة أعوال فتمتد لهذا النوع من الرخص تجديدال

 متعلقا بطلب تفويت أو نقل فيجب ارفاق الملف بعقد التفويت أو النقل. إذا كان الملف 

 .األشغال بداية وقبلالرخصة صدور  المناجم بعدفي الملفات من طرف ادارة  يتم النظر في جميع الحاالت،

  الطلب األولصاحب: إجراءات منح رخصة التنقيب والتعدين ل13الجدول 

 المهام الفاعل الوثائقواالجال  / الوقت

 إيداع طلب :الحالة

 الموعد النهائي: في االن

 الوثائق:

 يالمعدن لللسج االستقبالالتسجيل استالم اإلقرار بالحقوق  رسوم اإليداع   وصل دفع -
 (أوقية 50000)

 العربية أو الفرنسية.ة اللغبلطلب والوثائق الداعمة ل النموذج الرسمي  -

 

بات لمعالجة ط قسميس ئر
السجل  مصلحة) اتالسند

 (DCMG -السجل المعدني ب
 تقديم الطلب

 
  تسلم ملف الطلب :الحالة

 يوم 15األجل النهائي: الموعد 
 الوثائق:

 هوية وعنوان مقدم الطلب وممثله. -
 إحداثيات زوايا المحيط المطلوب؛ -
 المساحة المطلوبة -
 قائمة األشخاص المنتسبين. -
 ؛علمدير المشروة رات المهنيبارات والخالمهصف و -
 وصف الوسائل التقنية وبرنامج العمل المتوخى. -
 الحد األدنى من النفقات.بلتزام اال -
 البيانات المصرفية -
 السجل التجاري.شهادة دقة عن السنوات المالية الثالث الماضية، أو انسخة مص -
 

 مصلحة) بياناتالقسم رئيس 
 –ي دنالمع السجلبالسجل 

DCMG) 

التحقق من 
 قبول الملف

 القبول الشكلي لملف الطلب :الحالة

 يوم 15الموعد النهائي: 

 الوثائق:

 الطلب؛لملف تعيين رمز  -

 والتوقيع السجل،في دقيقة( الساعة وال)تقديمه وتاريخ  اسم مقدم الطلب تسجيل -
علومات مه ورقن الممثل أوومقدم الطلب  المسؤول بإدارة السجلقبل رئيس  عليه من طرف

 .االلكتروني المعمول به النموذجباستعمال  الحاسوبفي 

 مصلحة) بياناتالقسم رئيس 
 –السجل المعدني بالسجل 

DCMG) 

 تسجيل
 الطلب
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 2016عام لقطاع التعدين السندات لالمعايير الفنية والمالية لمنح 

. وقد تم 2016عام خالل حة منوماللسندات امن نة على عي منح سندات التعدين إجراءاتتم اجراء دراسة حول 
 عشوائي على النحو التالي: بشكلاختيار العينة 

 التعدينسندات : 14الجدول 

 العينة
   منحال
 31/12/2016في

 سند أو الرخصةال

 قطاع التعدين  

 االستغاللرخص  3 1

 سندات االستكشاف  14 2

 الرخص المنجمية 2 -

 لحرخص استغالل الم 1 -

 مجموع 20 3

 .الرخص المختارة في العينةدم في الجداول أدناه نتائج أعمال المراجعة لكل من قن

 تقييم الموافقة للقوانين : 15الجدول 

النظم مهمة ب يعتبر السند موافقا للقوانين عندما تكون عملية المنح في مجملها موافقة أي عدم وجود اي اخالالت
 .المعمول بهاوالممارسات 

 م افقوم

 م ج موافق جزئيا .المنحفي عملية  تدعو للتشكيك في مصداقية  بسيطة التكون هناك اخالالت جزئيا عندما ند موافق سيعتبر ال

 غ م  وافقغير م يعتبر تصريح عدم االنصياع عندما الحظنا انحرافات كبيرة من األنظمة والممارسات منح.

 التخصيص. لقة بعمليةعثائق المتتلق الوويعتبر وجود قيود على العمل عندما لم ن
 

وجود قيود 
 العمل على

 ق ع

 

 2016التعدين في عام  سنداتمنح التدقيق في إجراءات نتائج : 16الجدول 
 

 الرخصة تاريخ الرمز ترخيص-اسم الشركة الرخصةنوع  الهيكل المعني

 الحالة
من 

حيث 
الموافق

 ة 
 – المعدنيالسجل  ادارة

dcmg 
صة رخ

 استغالل
Ferroquartz Mauritania 2405c5 

02/08/
2016 

 م

 – المعدنيالسجل  ادارة
dcmg 

 Mining Resources Limited سند استكشاف
1706b

2 
25/08/

2016 

 م

 – المعدنيالسجل  ادارة
dcmg 

 سند استكشاف
EARTHSTONE RM-SARL-

 ش.
1519b

1 
20/07/

2016 
 م

 
اخالالت بالمقتضيات القانونية كما وجود من  ة المدروسةعينوافقة عملية منح السندات للمن م التحققية عملكشف م تل

 .من التقرير القسمسبق وصفها في هذا 
 

 التعدين  سندات سجل
 ناجمموالالتعدين  سنداتلل العام جالسالتقييد وحفظ  يةمسؤولله لتعدين اسجل ب ختصلوزارة المل التابعالهيكل ان 

من  مرأحدد شروطه ومضمونه يفي سجل عام ناجم والمالتعدين  سنداتب قانون التعدين. وتسجل وجمبة حونمملا
رقم و ساحةالمنطقة والمتفاصيل  ،منح، تواريخ الطلب والالسندرمز على  تعدين، سندلكل يحتوي السجل  الوزير.

لوزارة النفط والطاقة  لكترونيع االقالمو على تى اآلن. غير ان هذا السجل غير متاح حسندال المقرر لمنحالمرسوم 
 . عادنوالم

سندات البيانات المتعلقة بتوفيرهذا المشروع بسمح ي. وسوف معدنيسجل الالتنفيذ مشروع لتحديث  حاليا ويجري
داثيات اإلحود سنال صاحب الصالحية،انتهاء  ختاري المنح،تاريخ بما فيها  اإلنترنت، ىعل تي هي قيد النشاطالتعدين ال

 .2016 جمبركانون األول/د 31تاريخ  النشطة فيبالسندات  ةلهذا التقرير قائم 12رد في المرفق غرافية. وتجال
 

 نشر العقود .3.2.7

 . 012-2012الخاضعة للقانون معادن اتفاقيات ال فيفي مجال التعدين والفاعلين العالقة التعاقدية بين الدولة تتجلى 

mailto:bsagroup@bsa.mr
mailto:bsagroup@bsa.mr
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 كذلك بنودا تتضمنو للعقودالخطوط العريضة  معادن التي تحددفاقية التالنموذج ى عقود علال، تستند 2012منذ عام 

 فاعل على حدة عليها مع كل االتفاق يتم  خاصة

التعدين  سند علىحصول الطلب إيداع من قبل الطرفين بعد  هاوالتوقيع عليمعادن اتفاقية العلى ويجري التفاوض 
بعد ذلك  يعودشروط المنصوص عليها في التشريعات السارية. ا للقوف لمختصةارة اداالقبل من شكال واعتباره مقبوال 

 .هاالتوقيع عليية المعادن واتفاق ىتفاوض علالمضي في التقييم جدوى  فيما يخص لإلدارةالقرار 

 المؤرخ 02-2002رقم قانون ) 2002سنة  اتفاقيه التعدين اعتمد فيحول نموذج قانون أول إلى ان  اإلشارةوتجدر 
 1999 صدور المدونة التي ألغت مدونة التعدين لعام أعقابي ف الغاؤهتم . و(2002كانون الثاني/يناير  20 بتاريخ

تي ال ،2008 لمدونة التعدين لسنةالمرفقة  2012سنة  التعدين موذج جديد التفاقيةبنوتم تعويض النموذج الملغى 
 . 2012في ت عدل

 

على  لاكمثو، ية التأسيساتفاقفي ابرام ما يسمى بالتعاقدية لصيغة ا تتمثل، 2002لسنة  التعدين ةوقبل اعتماد اتفاقي
كانون  23في  توقعالتي الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للصناعة والمناجم ذلك نذكر االتفاقية الخاصة بين 

 عاما. 02 ةلمد 1999كانون الثاني/يناير  1حيز النفاذ في  تودخل 1998ديسمبر  األول/

للشركة ( 1997تموز/يوليه  20الصادر في  024-97قانون رقم )“اكجوجتقلب موغراين “ ةاتفاقيل قنتم وقد 
 .2009شباط/فبراير  29اتفاق مع الدولة في  ىبالتفاوض والتوقيع علامت التي قالموريتانية لمعادن النحاس 

فقا لمقتضيات و 2002 لسنةعدين الت ةقياتفانموذج بعد اعتماد استغالل  ةرخص على TML SAوحصلت شركة 
 2006, 17حزيران -في يونيو TML SAاتفاقيه  ىعل ذلك تم التوقيع إثر. 1999 مدونة المعادن الصادرة في

 .ةسن 30ومدتها 

 .ذجالنمو هذا طابقال ت ةاي اتفاقي علىالموافقة تتم ال  لتنفيذمنذ دخول اتفاقيه التعدين النموذجية حيز ا حسب علمنا

التعدين تعرض  يةإلى ان اتفاق ةتجدر االشار (،تعدينعقود التعدين )اتفاقيات المات حول لمعلوانشر علق بيما يتفو
نشر وبعد اعتمادها يتم شكل مشروع قانون بمبادرة من الحكومة.  برلمان علىفي ال ةعام جلسة إطاروتناقش في 

 قانونا للدولة.فذ بوصفها نيتانية وتالمور ةاإلسالميالجريدة الرسمية للجمهورية  االتفاقية في وثائق

 .عدمه من بشأن اعالن االتفاقيةختيار يعود للفاعل المعني حق اال، يةاالتفاق علىالتوقيع  عدتوضيح انه بالوينبغي أيضا 

ع وض حاليا في صددهو  بالقطاع،المعلومات المتعلقة الخاصة برواج  تهسياس إطارفي  المعادن،قسم  نأ مع ذلكنفهم 
، بما في ذلك عجغرافية تنشر من خاللها جميع المعلومات المتعلقة بهذا القطا ةعلمي ةنشاء بوابإل ةألخيرات اللمسا

 . الفاعلين المنجمييناتفاقيات التعدين الموقعة مع 
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 مشاركة الدولة في شركات التعدين .3.2.8

 اإلطار القانوني لمشاركة الدولة في قطاع التعدين

المنجمية مهمة  واألمالكلشركة الوطنية للمحروقات يخوالن ل ذانلال132-2014و 001-2014 نيومسرلمل فقاو
التي ليس لها مهمات سيادية فيما الشركة، وهذه فان  االستغالل في قطاع المعادن،الدولة في شركات  مساهماتإدارة 

 يثباعات مع مفاوض ءاجرا لها فيممارسة االختصاصات المخولة  إطارفي  2015سنة  ذبدأت من القطاع،يخص 
في التي تحدد حقوق والتزامات المساهمين  مساهمةللتوقيع على اتفاقيات  ستغالل،االرخص  مستفيدين منالمشاريع ال

 االستغالل المعدني التي استفادت من الرخص. شركات 

 ،2018و 2017 يخالل سنتن والتوقيع عليهما تيوضع الصيغة النهائية التفاقي في هذا اإلطار اآلن لحدوقد تم 
 صيغتهما النهائية.حاليا اعداد  يجرية للمساهمأخريين ن تيإلى إبرام وتوقيع احكام وشروط اتفاقي فةضاإلبا

في المائة من أسهم  20و  10تتراوح بين  ة مساهمةنسبالك المنجمية من و األمالوطنية للمحروقات  ةركتستفيد الشو
المعدلة الحقا )القانون رقم  هابصيغت 2008لسنة  التعدين ةلمدونا وفق ستغالل الشركات المستفيدة من رخص اال

 27المؤرخ  011-2008، الذي يعدل بعض احكام القانون رقم  2014نيسان/ابريل  29المؤرخ  2014-008
 014-2012و  2009نيسان/ابريل  7المؤرخة  026-2009نيسان/ابريل ، المعدلة بموجب القوانين رقم  2008

هم اتسمن دون أن  الجديدة( ،الصيغة -38التعدين ، المادة  اسم مدونة التي تحمل ، 2012اير باط/فبرش 22المؤرخة 
األرباح التي في حصص ، ساهمةمنسبة الحصة متناسبة مع لها الحق في  مع ذلكو . في تمويل هذه الشركاتفعليا 

 .ةيايجابية ائج مالنتل تحقيق الشركات المعنية بالمساهمة المذكورةسيتم توزيعها في حاله 

 المباشرة وغير المباشرة للدولة في الشركات االستخراجيةالمساهمات 

 قطاع التعدين:نعرض فيما يلي مساهمات القطاع العام في 

 شركات التعدين 
النسبة المئوية للمشاركة في 

31/12/2016 
ة هماسالنسبة المئوية للم

 31/12/2015 بتاريخ

   ة المباشرة للدولة هماسالم

 في المائة 78.35 في المائة SNIM 78.35والمناجم ة للصناعة ييكة الوطنالشر
Sphere Mauritania 10.00 في المائة 10.00 في المائة 

   SNIM من خاللالمساهمات 

El Aouj Mining Company SA  50.00 في المائة 50.00 في المائة 
   SMHPM من خاللالمساهمات 

Quartz Inc Mauritania SA (QIM SA) 10.00 في المائة 10.00 في المائة 
Quartz de Mauritanie SA (QDM-SA) 20.00 في المائة 20.00 في المائة 

Ferro-Quartz Mauritania SA (FQM-SA)  10.00 في المائة 10.00 في المائة 
SPHERE SA 10.00 في المائة 10.00 في المائة 

Legleitate Iron Ore SA (LIM sa) 20.00 في المائة 20.00 ئةافي الم 
SENI SA  10.00 في المائة 10.00 في المائة 

Mauritania Titanium Ressources SA 
(MTR-SA) 

 في المائة 20.00 في المائة 20.00

الحصول في حقوق ال شركات التعدين ومأ رؤوسالدولة والشركة الوطنية للصناعة والمناجم في  مساهماتتنشأ عن 
الجمع  هاتخذي توزيع الحصص التي وكذا قراراتالشركات المعنية  تي حققتهاائج الالنت بألرباح حسى حصص اعل

 مذكورة. الالشركات  من للمساهمين بكلالعام 

  SNIMكة الوطنية للصناعة والمناجم رالش -الشركات الحكومية في قطاع التعدين

 2000يناير  18قانون  أي حسب موريتانيلالقانون ابموجب  هي شركة محدودة كة الوطنية للصناعة والمناجمرالش
كة الوطنية للصناعة رالش تأسيسب المتعلق 1978أبريل  15من  104-78والقانون رقم  ةالتجار المعروف بمدونة

 .والمناجم

عة تحت اسم "الشركة الوطنية للصنا 15/04/1978 الصادر بتاريخ 104-78القانون رقم موجب ب الشركة تم إنشاء
الموريتانية  دولةال(. وهي مملوكة من قبل 1952تم إنشاؤها في عام  التي MIFERMA لشركة افناجم" )خلوالم

  . 21ممولين اخرينوتعود حصص الرأسمال المتبقية الى مال. ال ٪ من رأس78.35إلى تصل  بنسبة مساهمة

                                                      

21 Http://www.snim.com/index.php/societe/actionnariat.html  

http://www.snim.com/index.php/societe/actionnariat.html
http://www.snim.com/index.php/societe/actionnariat.html
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ما مسؤوال عن ه مديرا عائبين أعضا مجلس منالعام العادي. ويعين الع يعينه الجم ةداراالشركة مجلس  ةداراويتولى 
الشركة التي تغطي جميع أنشطه  قساممن األ ةمجموع في أداء مهامها العامة دارةوتساعد اال .اليومية للشركة ةاالدار

 .أخرى للخدمات المساعدةو وتشمل أقساما فنية

 ونقل وتسويق خام الحديد.ثمين وتاستخراج  في مجال الشركة أساسا تختصو

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي. وتصدر إنتاجها بالكامل، 15مثل حوالي بحيث تد ية في البالعشركة صنا هي أكبرو
 سلسلة اإلنتاج من المنجم إلى الميناء. مراحل الشركة كافةأنشطة وتشمل أوروبا واليابان. خاصة الى 

ة في ياستراتيج مساهماتSNIM ، تمتلك  El Aouj Mining Compagnie SAفي شركةتها حصفيما عدا 
موقع الشركة على االنترنت  علىتفاصيل هذه االستثمارات ويمكن االطالع على غير استخراجية.  شركات

(http://www.snim.com/index.php/societe/filiales.html.) 

وعام  1998 يي عامها فديجدثم تم ت 1979ت سنة وقع الخاصة التي ةيتفاقاال للشركة النظام الضريبي حددوي
من ضريبة القيمة المضافة على نذكر منها االعفاء  بعدة امتيازات. بموجب هذه االتفاقية، تتمتع شركة 2018

 .المعدني في نشاطات االستغالل المستخدمة حصراالتجهيزات 

يستخدم في المقام األول الذي نواذيبو و بميناء أزويراتالذي يربط د البالبيدية الحد ككلسالخط الوحيد ل ةوتسير الشرك
 لنقل خام الحديد.

أرباح. ويتم توزيع األرباح  حصصإلى الدولة شكل ضرائب أو  هاتحويالتخذ وتتاالستقالل المالي وتتمتع الشركة ب
 .العامة إلى الخزينة ص الموزعةالحص عفديتم و الشركة خطة تنميةكذا و ناتج القابل للتوزيعللوفقا 

 : SNIM فان، 2018سبتمبر  4 بتاريخادرة عن الشركة ص تأكيد ووفقا لرسالة

 ىالمالية إلى الدولة عل بحيث اقتصرت دفوعاتها االخيرة،توزيع أرباح النسبة للسنوات الثالث تقم بلم  •
 ؛والجباياتالضرائب 

 و خيرة؛االت نواالس لالدولة خالاي قرض من تحصل على لم  •

مئة بمبلغ  FADESها باستثناء قرض من حصلت عليتستعمل ضمانات الدولة بشأن التمويالت التي  مل •
 حاليا قيد التنفيذ.  وهو أمريكي،دوالر  مليون

 إطارفان الشركة لم تبلغ عن أي مدفوعات من هذا النوع في ، شبه الجبائيةوالمساهمات االجتماعية بوفيما يتعلق 
 .2016لعام  في الصناعات االستخراجيةلشفافية امبادرة ب ا الخاصتصريحه

 الجهات الفاعلة ومشاريع التنقيب الرئيسية .3.2.9

نشاط العديد من الشركات الصناعية في قطاع استخراج الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  عرفت، 2016في عام 
 أهمها: المعادن،

تيريس زمور في شمال  ةمنطقب ل الحديدتغالسا ساسا فيتعمل أ وهي SNIMالشركة الوطنية للصناعة والمناجم  -
الذي يشمل أساسا بناء وتجهيز مصنع ثان لتخصيب ركاز  ،2قلب مشروع  الحديثة SNIMوتشمل مشاريع موريتانيا. 

تبلغ قيمة االستثمار في . و2010تشرين الثاني/نوفمبر  25في  أزويراتأالعمل في المشروع في  أالحديد. وقد بد
 غطي جمله أمور منها:تدوالرا أمريكيا  نمليو 750 المشروع

 توسيع نطاق المنجم؛ ▪

 الخامات؛بناء مصنع لتخصيب  ▪

 توليد الكهرباء ةمحط وسيعت ▪

 و المساعدة؛ المنشآتتوسيع وتحديث  ▪

  كم 55ب المياه وشبكه إمداد  طلتقااإلتشغيل حقل  ▪

٪ 43 تم تمويلها بنسبة ،مليون دوالر 210 ةالستثماريا تهكلف. وتبلغ ت2013في يونيو للمعادن جديد  ناءيمتم افتتاح 
تحميل معدل ب ألف طن 250ل للميناء الجديد طاقة االستيعابية . وسيمكن هذا االستثمار من رفع الSNIMأموال من 
 ساعة.ال فيطن  10000 قدره

http://www.snim.com/index.php/societe/filiales.html
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، وتقع غاف رتيز فييت تي أجرلااالستكشافات  نتائجوالمناجم للصناعة ، أعلنت الشركة الوطنية 2013في أكتوبر 
مليون  830بحوالي  هذا الموقع فيالمحتملة  دتقدير الموارالتي مكنت من و أزويراتشمال كيلومترا  40على بعد 

 .22طن من خام الحديد

تبلغ مساحته الذي و بتازيازت ذهبالمنجم  تقوم باستغالل  Kinross Tasiast Mauritanie Ltd SA شركة
 إطاروتتم أنشطته في  كم شمال نواكشوط 300 على بعدب موريتانيا، ال غرمفي شواجد ويتعا، كيلومترا مرب 312

 .(ciel ouvert)عمليات مفتوحة 

في استخراج النحاس والذهب في مختصة في  هي شركة 2004تأسست في عام  MCMالموريتانية لمعادن النحاس
المنعقد  من قبل مجلس وزراء ةهذه الشركتكشاف لسندات االستم تجديد عدد من  2013منطقة إنشيري. في عام 

 :كما يلي 2013يونيو 13 بتاريخ

والية )“البيضخات أمة “ لمواد الذهب والنحاس في منطقة 835رقم سند االستكشاف مشروع مرسوم بتجديد  ▪
 إنشيري(؛

 يري(؛إنش ةيوال) “تماكوت منطقة“والنحاس في لمواد الذهب  836رقم سند االستكشاف مشروع مرسوم بتجديد  ▪

)والية إنشيري(؛  Agdeijit والنحاس في منطقةلمواد الذهب  837رقم سند االستكشاف سوم بتجديد ع مرومشر ▪
 و

 إنشيري(؛   والية)“عتومي“ في منطقةَ لمواد الذهب والنحاس  838سند االستكشاف رقم  مشروع مرسوم بتجديد ▪

 المنجميالقطاع  إصالحات .3.2.10

من  منحةفي شكل ل إلسالمية الموريتانية التمويلجمهورية ااقت حكومة تل (PGSPمشروع حكامة القطاع العام )
استخدام األموال  شملويمليون دوالر لتمويل حكامة القطاع العام،  10.3مبلغ يعادل ب( IDAالمؤسسة الدولية للتنمية )

مشترك  لكلمشروع بشتمويل ادفع ثمن اللوازم واألشغال والخدمات التي سيتم شراؤها في إطار هذا المشروع. ويتم 
لجهات الحكومية لوالدولة الموريتانية. ويهدف المشروع إلى تحسين المتابعة والشفافية  ؤسسة الدولية للتنميةقبل الممن 

 .يةالضريبية العقارية والمنجم اتالمختارة واإلدار

 :الى هذا المشروع هدفوي

وسوف  ن قبل المشروعها ميعل ألخيرةا لمساتضع الالتي هي حاليا في صدد ووضع استراتيجية منجمية  •
 .GIZبدعم من  ايتم تنفيذه

 .ةالجديد أولية لمدونة التعدين قد تم انجاز مسودةو، 2008عام لصالح اإلطار القانوني إعادة ا •

 . وعلى االنترنيت وإطالقه المنجميتحديث السجل  •

 التحتية، اإلنجازات والعمليات ةالبني عنبيانات تشمل ال المنجميجغرافية للقطاع  الكترونية تنفيذ إنشاء بوابة •
 المنجمية.

                                                      

de-millions-008-de-plus-de-fer-de-gisement-nouveau-dun-decouverte-media/news/92-a-Http://www.snim.com/index.php/news-مصدر:  22
tonnes-a-tizerghaf-zouerate.html 



 2016حول عائدات سنة  ITIE تقرير الجهة اإلدارية املستقلة ملبادرة
 

Moore Stephens LLP  | P a g e  40 

 

 المحروقاتلقطاع  اإلطار التنظيمي 3.3

 المحروقاتلقطاع السياق العام  3.3.1

انضمت البالد الى  تقع أساسا في المحيط األطلسي. والنفط والغاز لم تستكشف بعد  نموريتانيا إمكانيات كبيرة م ىلد
 .2001من حقل شنقيط، الذي تم اكتشافه في عام  أخذ أول عينةاسبة نبم 2006ر ذ فبرايقائمة البلدان المنتجة للنفط من

 وتم اكتشاف حقول جديدة، أهمها: تواصلت عمليات التنقيب منذ ذلك الحين،

 2700 عمقعلى وكم عن الشاطئ  125(: يقع بين موريتانيا والسنغال، على بعد 2015حقل أحمييم ) •
. هذا BP شركة قيد التطوير من قبلحاليا  وهو ازغلعلى احقل الا هذ يحتويو ترفي مياه المحيط.م

 بدأأن ت تريليون قدم مكعب. ومن المتوقع 20احتياطيات مؤكدة تتجاوز باالكتشاف هو االحدث في البالد 
 ؛2021نتاج في ن يبدأ اإلوأ 2018في أواخر االستغالل مرحلة 

أول  وهو متر. 800 قدره ق مياهمعلى عووط كشئ نوان شاطم كيلومترا 65 : يقع على بعديحقل شنقيط  •
مليون برميل.  123احتياطيات مؤكدة ومحتملة قيمتها  ويحتوي علىدخل حيز اإلنتاج في البالد  حقل نفط
  من قبل شركة بتروناس. 2019اليا عملية التخلي وسيتم االنتهاء بشكل كامل في تجري ح

. م 1200م إلى  993اه يتراوح بين مي قعمب، وييطمال شنقكم ش 27(: يقع على بعد Tiof) ةالحقل الو •
 مليون برميل من النفط. 280ما يصل إلى بهذا الحقل  تقدر االحتياطات في

متر، ويحتوي على  350ومتر  200ن بيعمق مياهه ويتراوح كم من شرق نواكشوط،  20باندا: يقع على بعد  حقل  •

 مكعب. يون قدمتريل 1لغاز الطبيعي تقدر بنحو لاحتياطيات 

 1 تقدر ب اتيإمكانويحتوي على متر،  1676 يتواجد على عمق مياه يبلغ Pélican :لغاز الطبيعيل لقح  •
 ''؛  العقيراتنفط '' الحقل ب هذا الحقل زيعزيمكن تو. تريليون قدم مكعب 1.5إلى 

في حقل  تشافاتكام، و 504وم  480متراوح بين  فيت في عمق مياهيت في اكتشافاتتمت  2016في عام   •
 متر. 1266 يقدر بقع على عمق مياه الجذي ي لبيدنةكذلك في حقل متر و 1161بعمق ر صقلا

 

في  هحفرالذي تم  1-بئر االستكشاف السالحف في اكتشاًف مهًم للغاز عنالشركة كوزموس  أعلنت, 2015في أبريل 
بالمئة  90 كوزموسوتمتلك بعد.  هنيعلن علم البئر  قبالة سواحل موريتانيا، إال أن االحتياطي المقدر لهذا C-8بلوك 

األسهم الباقية بنسبة  الشريكة الوطنية للمحروقات واألمالك المنجميةفيما تمتلك  ،السالحفبئر االستكشاف من أسهم 
 بالمئة.  10

  ما يلي: نذكر 2016عام حداث في ومن أبرز األ

من هذا التقرير معلومات  14ف يتصنلملحق في ا فقنرو .C-6 بالمنطقةكوزموس  شركةل استكشافمنح سند  •
 إجراءات منح عقد للتنقيب واإلنتاج؛حول  اإلدارة العامة للمحروقاتمن 

حاليا يتم . خزان أحمييم نحو الجنوب تمدد 2016في السنغال في فبراير  Gumberl 1 بئرحفرتبين خالل  •
  شركة  بلقلحدود من ابر للعا Ahméyim GTAمشروع تطوير حقل السالحف العظيم البدء في 

BPكتل الكوزموس للطاقة في أسهم شركة  ٪ من62 على ،2016لت نهاية عام التي حص البريطانيةC6 ،
C8 ،C12 وC13؛خالل عام2021ج الغاز إنتاتوقع البدء في . ومن الم 

ة لشرك٪ 30 نقل حصتها التي تبلغو( C13و C8 ،C12بحرية )ثالث كتل من انسحاب شركة شيفرون  •
 س للطاقة.كوزمو

 من هذا التقرير. 8في الملحق  2016أغسطس  لشهرانيا كتل النفط في موريتخريطة ونرفق 

برميل في عام  مليون 1.66إنتاج النفط  بلغ للمحروقاتاإلدارة العامة واستنادا إلى البيانات المقدمة من قبل 
قدره  اانخفاض ذلكب مسجال 2014 في عامبرميل مليون  2.01و 2015ون برميل في عام ملي 1.85مقابل  2016

11.٪ 



 2016حول عائدات سنة  ITIE تقرير الجهة اإلدارية املستقلة ملبادرة
 

Moore Stephens LLP  | P a g e  41 

 

 جبائيلقانوني والار ااإلط 3.3.2

، بصيغته المعدلة بموجب القانون 2010يونيو  20في  المؤرخ 033-2010ويخضع قطاع المحروقات للقانون رقم 
 25 المؤرخ في 045-2011يتعلق بمادة المحروقات والقانون رقم  الذي 2011أكتوبر  25من  2011-044

عقد نموذج  بالمصادقة علىالمتعلق  2011مارس  8 ل 023-2011القانون رقم لق بإلغاء عالذي يت 2011وبر أكت
 علىبالمصادقة  أيضا المتعلق 2011نوفمبر  15 بتاريخ 2011-286لمرسوم رقم كذلك لو ،االستكشافينتاج اإل

 اإلنتاج.و لالستكشاف ستكشافياالنتاج اإلعقد نموذج 

 :متعاقدينالخاص بضريبي الال النظام ✓

 :ن لما يليويخضع المتعاقد

عقد  (: يتم تحديد معدل الضريبة القابل للتطبيق علي كامل مدةBICأ( الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية )
األقل معدل القانون العام المعمول به في تاريخ توقيع  علىالعقد. وهو يساوي  نفس في ةددحموال ياالستكشافاإلنتاج 

التي تعود إلى الدولة في إطار تقاسم  إنتاج المحروقاتان حصة  االتفاق على عقدمون الضميكون من  قد. وقدالع
  االنتاج تشمل الجزء المقابل لمبلغ الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية المستحقة على المتعاقد.

 . ية والتجاريةباح الصناعرة على األالضريب بغرض حساب حسملل قابال ائالتي ال تشكل عب السطحية إلتاوةاب( دفع 

 .ياالستكشافاإلنتاج عقد  لفترة االستغالل كما يحددهالكل مرحلة من مراحل البحث و اإلتاوةيتم تحديد نسبة وأهمية 

 تالمكافآوال تشكل هذه عتبات معينة. تحقيق  ج( دفع مكافأة التوقيع مع تاريخ سريان نفاذ العقد ومكافأة االنتاج عند
تكاليف النفط القابلة  ، والBIC الضريبة على األرباح الصناعية والتجاريةبغرض حساب سم حلل ةقابل أعباء

 لالسترداد.

قطاع النفط. وهو  وتعزيزالعمليات النفطية  ولمتابعةمساهمة اإلدارية السنوية لتكوين وتأطير موظفي الوزارة الد( دفع 
 قابلة لالسترداد. ال نفطيةالة تكلفال إطارحسب في يال أنه كما يتم حسمه  ئعب

صادرات المحروقات  تتمتعه( دفع ضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمشتريات المحلية من المنتوجات والخدمات. 
القانون  إما بمعدللضريبة على القيمة المضافة لتخضع الواردات  في حين على القيمة المضافة باالعفاء من الضريبة

 في النظام الجمركي.حددة كذلك ريبة على القيمة المضافة على البضائع المضللالمؤقت  تعليقالالعام أو ب

. وينبغي وفقا للمعدل المعمول به( ITSلضرائب على الرواتب واألجور )لمن المصدر  ةو( الدفع عن طريق المقاص
دون والشركات تعاقمال ىويعف المائة.في  35توضيح انه بالنسبة للموظفين المغتربين، فان النسبة القصوى قدرها ال

خيل ا(، الضريبة على مدIGRالعامة على المداخيل ) ة(، الضريبIMFالتابعة لهم من: الضريبة الدنيا الجزافية )
الصناعي، الضريبة المهنية  عليمالدخل الخام اإلجمالي، من ضريبة الت على رؤوس األموال والضرائب األخرى

 ع.التسجيل والطواب ورسوم

 المقاولين ص بخالاالجبائي نظام ال ✓

 :مبسط وفقا للشروط التاليةالنظام الجبائي الالتي تقوم بخدمات نيابة عن المتعاقدين قد تستفيد من ات األجنبية الشرك

خاصة باألنشطة في قطاع الخدمات المقدمة يجب أن تكون يجب أن يكون للشركات األجنبية وجود مؤقت و •
مباشرة مع المتعاقد ول متعاقد مقامقدم خدمات أو أو المتعاقد، مع  عقد موقع علىالشركة تتوفر  النفط. يجب أن

  شهرا؛ 12عن مدة العقد تقل الدولة ويجب اال  مع

على الرواتب واألجور  والضرائب( BICبالضريبة على األرباح الصناعية والتجارية )مبسط ال امنظاليتعلق  •
(ITS،) ضرائب األخرى.يع الممن جون عفملصنف ذا امن هأن دافعي الضرائب  بحيث 

٪ من الدخل 16ويتم احتساب األرباح الصناعية والتجارية بنسبة القانون العام على أساس األرباح الجزافية بقيمة 
تحتسب جزافيا بنسبة لرواتب التي كتلة اأساس  واألجور علىويتم احتساب الضرائب على الرواتب  االجمالي الخام
 .جمالياال الخام من الدخل٪ 10

 زيع بين المتعاقد والدولة:تولا  ✓

، وفقا للمعادلة يكشافستعقد اإلنتاج اال توزيع اإلنتاج خالل فترةيتم ، مدونة المحروقاتمن  38طبقا لترتيبات المادة 
 التالية: 
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٪ 60ز تتجاو أن لي ال يمكن بأي حال من األحوات، والالعقد قيمته القصوى الذي يحددمن اإلنتاج السنوي،  نسبةأ( 
 التكاليف النفطية. لتغطية وتخصص هذه النسبةالجاف، حقول الغاز ل  ٪65حقول النفط الخام، ول سبةنبال

وتحدد كذلك . مدونة المحروقاتكاليف النفط القابلة لالسترداد، وفقا لتوجيهات ت يكشافستاإلنتاج االعقود وتحدد 
قاضى حصتها من تيمكنها ان ت األخيرةن هذه الالدولة،  لحصة لعينيأو ا النقديوالدفع  سترداداالوشروط إجراءات 

 اإلنتاج اما عينيا أو نقدا.

 متفق عليه. ربحيةوفقا للقواعد المبينة في العقد والتي تستند إلى مؤشر  والمتعاقدبين الدولة ويقسم الناتج ب( 

 اإلطار المؤسسي 3.3.3

 انيا:تة في موريشطة النفطيالتنفيذية التالية اإلطار المؤسسي لألن سلطتشكل ال

 سندات النفط وغيرها من التراخيص النفطية. سحبالسلطة لمنح أو  اي لهتالالمؤسسة العليا مجلس الوزراء هو  ▪

القوانين التي تنظم  اقتراحد السياسة النفطية، يتحدودورها يتجلى في ( MPEM) عادنوالم والطاقةوزارة النفط  ▪
 وتراخيص ستطالعمرسوم ومنح رخص االبعليها  لموافقاالعقود ى عل لمصادقةطلبات اتفعيل النفطية، األنشطة 

 .23أخرى

الوزارة المسؤولة عن وضع واعتماد وتنفيذ ورصد االستراتيجيات  ة( هي هيئDGH) اإلدارة العامة للمحروقات ▪
كشاف بالخصوص على تحيين المعطيات الترابية في نطاق است الخام. وتسهرالمتعلقة بقطاع المحروقات 

 ن المقدر أو المحتمل من النفط لألحواض الرسوبية الموريتانية غير المستكشفة.الل المخزوغوقات واستالمحر

المحروقات  عائداتتتولى اللجنة الوطنية لمتابعة  (CNSRH)المحروقات  عائداتاللجنة الوطنية لمتابعة  ▪
الحكومية المتأتية  عائداتلت توظيف افي عمليا توالتثبتقدير متابعة  العمومية، والمحاسبةبرئاسة مدير الخزينة 

اللجنة تقريرا شهريا عن انتاج  وتنشربصفة مباشرة أو غير مباشرة من قطاع المحروقات على وجه الخصوص 
  النفط يتم وضعه للعموم بالموقع االلكتروني للخزينة العامة. عائداتوتصدير و

بموجب المرسوم رقم  إنشاؤهاتم  ةسسة للدول( مؤSMHPM) المنجمية واألمالكالشريكة الوطنية للمحروقات  ▪
وتهدف إلى االستكشاف  MPEMتخضع للوصاية الفنية ل  وهي .2004ابريل  19في  2004 - 039

 واإلنتاج وتسويق البترول والغاز. وتقوم خصوصا ب: والتطوير

 نتاج.د تقاسم اإلتمثيل الدولة وتسيير المصالح الوطنية في قطاع البترول وخصوصا في إطار عقو -

مباشرة من خالل ممثلياتها أو بالتعاون معها في كل العمليات المتعلقة باإلنتاج أوتحويل أو  الدولة،لصالح  دخلتال -
 معالجة أو استغالل أو نقل المحروقات.

 الحقول.المحروقات المستخرجة من  وتصديرتسويق  -

المحروقات السائلة أو ة مباشرة بقة ذات عالية المعتبرالتدفقات المال وكلوكذالك انجاز كل العمليات التجارية  -
 الغازية.

بأخذ  2006 – 008بموجب أمر قانوني رقم  إنشاؤه( تم FNRH) المحروقات عائداتلالصندوق الوطني    ▪
تم  وقدأجنبي  دفعها في حساب مفتوح باسم الدولة في مصرف الحيطة أن جميع عائدات النفط الوطنية يتم

ية إلى البنك المركزي الموريتاني، بعد توقيع اتفاق بين الطرفين ر الماليقبل وز منا الصندوق تفويض إدارة هذ
قطاع  في عائداتالتأسيسه في إطار تحسين حكامة  تم وقد 2006مايو  10مجلس الوزراء بتاريخ  ووافق عليه

 .النفط

 أنواع السندات والعقود النفطية 3.3.4

الحصول على أو استكشافي د إنتاج ق إبرام عقيفطي عن طرط نكل نشا ممارسة تتم مدونة المحروقات بأنتشترط 
  ي. ستكشافاإلنتاج االوعقد  ستطالع. وفى هذا الصدد فان المدونة تفصل بين رخصة االرخصة

القيام  رغب فيالقدرات الفنية والمالية، وييتمتع بي شخص اعتباري أليجوز للوزير أن يمنح  رخصة االستطالع: ▪
إنتاج  عقد أو أكثر ال يشمله حيز جغرافي واحد علىهذا الغرض، ب ةصرخ روقات،المحعن يب التنق بأعمال
. لنفس المدةمرة واحدة قابلة للتجديد ل شهرا، 12. يتم منح الرخصة االستطالع لفترة أولية أقصاها ياستكشاف

ال جداخل الم ةزيائييوفيوالجفي االستطالع باستخدام األساليب الجيولوجية  يغير حصر اهي تمنح صاحبها حقو

                                                      

 المادة 5 من قانون المواد الهيدروكربونية 23
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بمعنى  ،ةشخصي رخصة ذات طبيعةمتر. هذا ال 300باستثناء الدراسات االستقصائية على عمق يفوق  المحدد
 . ياستكشاف إنتاج منح لصاحبها امتيازا للحصول على عقدت لإلحالة وال ةً غير قابل اأنه

نتاج اإلد مة لمنح عقامناقصة ع مشاركة فيللله توجيه الدعوة  فيخول للمستفيد االمتياز الوحيد المويتجلى 
 .24 .اجراء مناقصة، إذا قررت الدولة جال االستطالعكل أو جزء من م ي، علىاالستكشاف

 يتكشافاس و /أو استغالل المحروقات على أساس عقد إنتاجعن يتم انجاز أنشطة البحث  :عقد إنتاج استكشافي ▪
فضال عن  المذكور،يحدده العقد  طاق الذينضمن ال افاستكشنشطة في القيام بأ الحصريللمنتفع به الحق  ويتيح

 توزيعمصادقة على خطة التنمية لالكتشاف. وينص على  وبعدأنشطة االستغالل في حالة اكتشاف معتمد تجاريا 
عوة إلى العقد، من حيث المبدأ، بعد الد. ويتم ابرام بين الدولة والمتعاقد معها المعنية الحقول في إنتاج المحروقات

يقدمه تقرير معلل وفق  الوزراء،بقرار من مجلس  اإلجراء،هذا  يمكن مخالفة ذلك،. مع صةاقالمن أو منافسةال
فيما يتعلق بالمنطقة المعنية، ة المقترحتراتيب استخدام المن يوضح فيه المصلحة  القطاع،الوزير المسؤول عن 

 .المرسوممن  12والمادة  مدونة المحروقاتمن  18وفقا للمادة 

لجنة فنية وجوب اعداد ون على علين في القطاع النفطي، ينص القانر إلجراء المنافسة بين الفاوزيلا ةلمساعدو
  ة أو للعروضللمنافس طلبكل على  لإلشرافمتعددة التخصصات 

 :بما يلي اللجنة الفنيةوتقوم 

 .روضمقدمي العمشاركة  شروط حددالمساهمة في إعداد كراس الشروط، والذي ي -

حكام المرسوم ومتطلبات كراس بغية التأكد من احترام أالمنافسة  ة طلبعملي بعةامتركة في المشا -
  الشروط؛

المفاوضات في حالة ن المناقصة. وأبش له توصياتن تقييم العروض وتقديم أتقديم المشورة للوزير بش- -
علقة تترحات المالمق بشأن تسدي المشورة إلى الوزير فإنها ،أي عدم اجراء طلب للمنافسة ةمباشر

 .فاوضللتالتي سيتم طرحها  فيستكشااالنتاج اإلعقد  بشروط

م من مرسوواسطة بت الحقة يالتعدي أ على . وتتم الموافقة عليه وكذلكفيستكشااالنتاج اإلعقد يوقع الوزير 
 .تمدونة المحروقامن  18لمادة ل وفقا ،مجلس الوزراء

 :تينمتتالي وينقسم العقد إلى فترتين

 12سنوات باستثناء التمديد االستثنائي واألقصى لمده  10 المبدأمن حيث تتجاوز ال يمكن ان تي لاالبحث  ةرفت أ(
د عقحدد مدتها يهذه الفترة من ثالث مراحل لف أ. وتتمدونةمن ال 21عمال بالمادة  المتعاقد،طلب  علىبناء  شهرا،

 ؛  فيستكشااالنتاج اإل

 ةامكاني علىنص العقد  إذااال  ،لغاز الجافل ةسن 30و ط الخاملنفل ةسن 25وز كن ان تتجااستغالل ال يم ةب( فتر
بمجرد التأكد وذلك  المتعاقد،طلب معلل من  علىبناء  ،ةاالستغالل االولي ةسنوات بعد نهاية فتر 10 ةتمديد لمدال

 .25 التجاري. إمكانية لالستغاللوجود من 

الموقع  علىالنفطي ين في القطاع تانيا والفاعلبين موري الموقعة يفستكشااال نتاجاإلعقود الئحة ببعض يتم نشر 
 .www.petrole.mrالكتروني 
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 الجهات الفاعلة ومشاريع التنقيب الرئيسية 3.3.5

  الجهات الفاعلة الرئيسية (أ

 هذا النحو:  ىتم جمع المعلومات التالية من فرع المحروقات عل

 موس.زتوللو ، وكو بتروناس، ل،تاوت سيپيخ، :2016ا في في موريتانيفاعلين كان هناك خمسه  •

اإلنتاج جميع عقود  من 10% ةوتشارك الشركة الموريتانية للمحروقات واألمالك المنجمية بنسب •
 sipexمع  Ta1 ةكتل من ٪ 13   تملك الشركة الموريتانية للمحروقات واألمالك المنجمية  .ياالستكشاف

وهو حاليا الحقل الوحيد في مرحلة  حقل شنقيطيفي  ٪ 12 مة بساهم هالديو عقد تقاسم اإلنتاج إطارفي 
 . االنتاج

المستغل من طرف ونواكشوط، اكيلومترا من  70بعد  ىي الواقع علطيقإنتاج المحروقات حصريا من حقل شين ويأتي
 يتانياورمبة للنفط الوطنيركة الش باعتبارها الشركة الموريتانية للمحروقات واألمالك المنجميةتساهم شركه بتروناس. و

 .  KUFPECو ullowT ، Premier Oilفي هذا الحقل باالضافه إلى شركاء آخرين مثل  كشريك

 مشاريع االستكشاف    (ب

 ,SIPEX) 2016 عام شركات في أربعالبالد في  تنقيب عن النفط والغازال الشركات الفاعلة في مجال بلغ عدد
Total, Tullow Oil et Kosmos Energy.) 

خطه تطويره،  علىغالل التجاري" ، وتمت الموافقة تالسل" حقل غاز بانداعن قابلية  2012في  للووت ةنت شركأعل
شرعت  الحين،بشركه توللو وشركاءها إلى التخلي عن تطوير المشروع. ومنذ ذلك  ىولكن انخفاض أسعار النفط أد

ذبيه وأكثر تكيفا مع ظروف له أكثر جاعراتيجي لجشروع االستالدولة في اجراء دراسات ألعادة هيكلة تطوير هذا الم
 . شركةالمن قبل نفس   Thiofو  Tevetحقول لت ا سادرتمت أيضا السوق. وقد 

التابعة لتنقيب ة از موقع منطقيعزتم ت. و1-مع اكتشاف تقني في فريغيت 2013في أغسطس  ةوبدأت حملة استكشافي
 .2013ابريل  في المياه الضحلة في C3رخيص لتا ةمنطقص بخاج اإلنتاتقاسم لتوللو بتوقيع اتفاق لشركة 

 الذي تم حفره Tortue-1التنقيب  بئر غاز فيلل مهم انها قامت باكتشاف 2015كوزموس انرجي في  ةشركأعلنت 
 ك البئر.تعن االحتياطات المقدرة ل عالناإلولم يتم بعد  الموريتاني،الساحل  ةقبال C-8منطقة ب

 نشطتاثنين منها. في حفرت عمليات حيث تم ،Taoudenniفي حوض كتل  ثثال ىل علوعه توتاجمم شتغلوت
 لحوض الساحلي.بمنطقة اأعمال الحفر [. ومن المقرر اجراء المزيد من Ta-10كتلة ]في شركة ريبسول 

 النفطيةالسندات  وإدارةمنح  3.3.6

 السندات النفطيةمنح  (أ

 (: AR) رخصة االستطالع ❖

لقيام لطلب تقدم ب، ةشخص اعتباري لديه قدرات تقنية ومالية كافي يأل الستطالعرخصة امنح يجوز للوزير ان ي
نظر ال يتم المعايير التي تشملو. 26ياالستكشاف إلنتاجل بموجب عقد أكثرواحد أو  مكان لتنقيب عن النفط فيل أنشطةب

 : ما يلي 27فيها لمنح التراخيص

 ؛االستطالع تفيذ عملياتنلالطلب  ملف يبين القدرة التقنية والمالية لمقدم •

 ؛ االستكشافيإلنتاج لعقود مجاالت كتل أخرى مشمولة بالكتلة المطلوبة مع مجال  داخلتعدم  •

القدرة التقنية  معوالمقترحة مع طبيعة ومساحة الكتلة المطلوبة من جهة،  ستطالعاالأعمال  ىتتماش يجب أن •
 والمالية لمقدم الطلب من جهة أخرى؛ 

 ؛ شهرا 12وز اب اال تتجيج لمطلوبةالمدة ا •

 . أنشطة االستطالععند االنتهاء من  المنطقة لحالتها األصلية بإعادةالتزام  •

 :  28(CER) االستكشافي عقد اإلنتاج ❖

                                                      

 مدونة المحروقاتمن  12المادة  26
 نة المحروقاتمدوصله لتطبيق الذي يضع قواعد مف 230-2011من المرسوم  7المادة  27
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متعددة  ةتقني ةلجن ؤشتن ،ىالمعنعقب إجراء مناقصة. وبهذا  أحيث المبد من ياالستكشاف اإلنتاج تبرم عقود
يمكن االستعاضة عن من مدونة المحروقات  18لمادة ل وفقا ك،لذصة. ومع لمناقل طلبالتخصصات بمناسبه كل 

 اذن من مجلس الوزراء. علىة، استنادا إلى تقرير معلل من الوزير، وبعد الحصول قصإجراء المنا

في المرسوم  اإلنتاج االستكشافيتحدد الترتيبات العملية والشروط المتعلقة باختيار معايير المناقصة لمنح عقد 
 مدونة المحروقاتمن  29و 18و 12و 8و 7لتطبيق المواد  ةضع قواعد مفصلالذي يو 2oll/PM-230°قمر

بحيث ، ة. ويحدد هذا المرسوم أيضا مسؤوليات اللجنة الفنية التي تساعد الوزير طوال العمليالخاصة بالحقوق النفطية
اللجوء فاوض المباشر، دون دته في التعفنية لمسار إنشاء لجنة امكانيه ان يقرر الوزي ىعل 13يسلط الضوء في المادة 

اللجنة  وتحديد اجراءات عمل . في هذه الحالة، يتم تحديد تكويناالستكشافي إلنتاجلعقد أي  إلبرامة، قصمناالى اجراء 
مارس  12خ ب المؤر MPEM|644 وتجدر االشارة الى األمرمر من الوزير وفقا للقواعد المذكورة أعاله. أالفنية ب
 نة فنية للتفاوض المباشر بعد دخول مدونة المحروقات حيز التنفيذ. حدث أول لجأالذي  2012

. وتطلب المشروع ، ومشاريعه الحالية في العالم وقدراته التقنية لتحقيقللفاعل ةرير المالياالتقفي  الفنية ةاللجن نظرت
ما إذا  بشأنديم المشورة إلى الوزير قت ثمه ومن تقييم قدراتن لتمكينها ممن الفاعل جميع اإليضاحات الالزمة كذلك 

الشروط التقنية والمالية المفاوضات بشأن  للجنة الفنيةاجري كانت ستواصل المناقشات مع الشركة ام ال. وت
 .الجاري به العملحدود العتبات المحددة في اإلطار التنظيمي  فيللتفاوض واالقتصادية القابلة 

 راء:جوجز لهذا االوفيما يلي م

 الوزراءمرسوم صادر عن مجلس  واسطةب مناقصةإجراء  باالستعاضة عن: االذن 1 لةحمرال .1
. وتجدر بشأنهالذي تم التفاوض  االستكشافي إلنتاجا عقدى لتوقيع عللطلب ا من الوزير تواصل: 2 مرحلةال .2

 دالعق إلبرامحدد الشروط المتفق عليها ت رسالة الوزير أن إلى اإلشارة
لمجلس ل، الذي سيقدم االستكشافي إلنتاجاعقد  علىمرسوم المتعلق بالموافقة ع الومشرتحضير : 3 مرحلةلا .3

 الوزاري للموافقة عليه
 تاريخ نشر مرسوم الموافقة في الجريدة الرسمية؛ ابتداء من: تاريخ نفاذ العقد 4 مرحلةلا .4
 إلعالم لتنفيذقد حيز اعدخول الخ التي تلي تاري: تحيل الحكومة تقريرا إلى البرلمان في الدورة 5 مرحلةلا .5

  التشريعية بهذا الشأن. المؤسسة

. قدكذا الفاعل المتعالدولة ومثل لمكالمحروقات قطاع الوزير المسؤول عن كل من  االستكشافي إلنتاجاعقد على ويوقع 
 ىلعويتعين   ر مرسوم.اصدا طريق الوزراء عنمجلس  وأي تعديالت موالية له من قبل العقد علىة وافقتتم المو

 مجلس الوزراء ةفقالموالية لمواخالل الدورة تم توقيعه  استكشاف الحكومة ان تقدم إلى البرلمان تقريرا عن اي عقد
 . 29 عليه

في نطاق الحيز  في حقوق المتعهد والتزاماته ساهمةالمبندا يخول الدولة خيار  االستكشافي إلنتاجل عقد ويتضمن كل
هذا الخيار ويحدد النسبة  ةاإلجراءات المتعلقة بممارس االستكشافي إلنتاجاد قويحدد ع .لمشمول بالعقدالجغرافي ا

 ةعشرعن هذه النسبة أال تقل ، شريطه هذا الخيار لممارسةكنتيجة التي قد تكتسبها الدولة  ساهمةللمالمئوية القصوى 
 .30في المائة.

 2016عام  في نفطيةالسندات الالمعايير التقنية والمالية لمنح  (ب

شركة وذلك لفائدة  2016 عام واحد فقط في استكشافي منح عقد انتاجتم (، DGHرة العامة للمحروقات )لإلدا وفقا
 علي النحو التالي: ةمباشرات اجراء مفاوض اثر   C-6بكتلة طاقة لل كوزموس

 26لصادر في ا 168-2016عن إجراءات المناقصة حسب المرسوم رقم  ستعاضةباالر االذن وصد -
 ; 6201بتمبر س

. 2016سبتمبر  29 في في اجتماع للمجلس مؤرخاالستكشافي عقد االنتاج  علىالوزير للتوقيع  طلب -
 ؛العقدإلى ان هذا البالغ يحدد الشروط المتفق عليها في  اإلشارةوتجدر 

دولة ين الب 2016ر أكتوب 11 بتاريخوقع المستكشافي االنتاج اإلعقد  علىمرسوم بالموافقة  عمشرو صدور -
أكتوبر  20إلى مجلس الوزراء في المرسوم قدم مشروع  .موس انرجي موريتانيا"زكه "كويتانية وشررالمو

2016 ; 

 .2016أكتوبر  28لعقد هو نفاذ اوكان التاريخ الفعلي ل -

                                                                                                                                                                 

 بشان إجراءات منح عقد التنقيب واإلنتاج 18/09/2018م/ ال بيم/663لرقم مالحظه ا 28
  مدونة المحروقاتمن  19المادة  29
  مدونة المحروقاتمن  44المادة  30
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 .2016انرجي في  وسكوزملشركة في عقد االنتاج االستكشافي الممنوح الجداول التالية نتائج أعمال التدقيق  نقدم في

 الموافقة معايير ملخص :17 ل رقموالجد

يعتبر السند موافقا للقوانين عندما تكون عملية المنح في مجملها موافقة أي عدم وجود اي اخالالت مهمة بالنظم 
 والممارسات المعمول بها.

 م موافق

 م ج موافق جزئيا لمنح.اة  عملية كيك في مصداقييعتبر السند موافق جزئيا عندما تكون هناك اخالالت بسيطة ال تدعو للتش

 غ م  غير موافق منح.عملة ال فيوجود اي اخالالت مهمة بالنظم والممارسات  يالحظ يعتبر تصريح عدم االنصياع عندما 

 يعتبر وجود قيود على العمل عندما لم نتلق الوثائق المتعلقة بعملية التخصيص.
 

وجود قيود 
 نطاق على

 العمل
 ق ع

 

 الجدول رقم 18: نتائج التدقيق في منح السندات النفطية في 2016 من قبل اإلدارة العامة للمحروقات

ةكتلال تاريخ النفاذ اتقييم الموافقة السندنوع   كةالشر   

 C6 Kosmos Energy 25/10/2016 ق ع
 كشافيعقد إنتاج است

(CEP)  
 

اخالالت أو عدم وجود بالتحقق من مح سي المما  أعاله،تكشافي االنتاج االس عقدمنح  ةعمليبخصوص لم نتلقى وثائق 
 المعمول بها.منح السندات وممارسات  ةنظمأبتطبيق  تفاوت كبير فيما يتعلق

 النفطية تداول السندات (ت

 تفويتهاأو سندات والعقود النفطية ال، يمكن نقل مدونة المحروقاتمن  47النحو المنصوص عليه في المادة  وعلى
 .القطاعل عن المسؤو رالوزي فقةموا ىعل حصوللا ةطيشر

 

  النفطيةسندات السجل  (ث

والمحتوى المحدد شروط وفقا لل 31البتروليفي السجل السندات النفطية ، تسجل مدونة المحروقاتمن  7وفقا للمادة 
شورا في منو كتابيا معلال طلبرفض المحروقات. يجب ان يكون اي قرار بمنح أو عن المسؤول  من الوزيربمرسوم 

تقوم والممنوحة. السندات هو المسؤول عن تسجيل  بتروليالسجل الالوزارة المسؤول عن ية. وهيكل مريدة الرسالج
أن تمنح فيها سندات نفطية فوق الخرائط يمكن  وأ منحت فيهاحدود األراضي التي  ادارة السجل البترولي بتحديد ونسخ

 .التي تحتفظ بها

 نشر العقود 3.3.7

-88المتعلقة باألمر  د تقاسم اإلنتاجواما عن طريق عق في مجال النفطفاعلين الو ن الدولةيالتعاقدية ب تحدد العالقة
 . 033-2010لقانون كشافي التي يؤطرها ااست نتاجاإل دوأو ببموجب عق 151

 ةالجديد روقاتوإدخال مدونة المح 2010هو النموذج التعاقدي قبل إصالح اإلطار القانوني في  كان عقد تقاسم اإلنتاج
تخضع للموافقة التشريعية وتقدم إلى البرلمان للموافقة عليها. في  ت العقود تحت هذا النموذجكانو(. 2010-033)

بحقل  خراالو SIPEXشركة  مع Ta1 بكتلةيد النفاذ أحدهما ذا النوع قان من هعقدهناك ، كان 2015
chinguetti للعموم. دوعقبتروناس. وقد نشرت الحكومة هذه الشركة  مع 

بنودا كذلك تضمن يالخطوط العريضة و  الذي يحدد 32ستكشافيإلنتاج ااإلعقد  نموذجتستند العقود إلى  ،2010ومنذ 
 .خاصة تشكل في مجملها االطار التعاقدي مع الفاعلين

 

                                                      

 http://www.petrole.gov.mr/MinesIndustrie/Documents/Contrats/listedescontrats.htmمصدر:  31
32 _23_octobre_2011.pdf-initif_cep_type_defpetrole.gov.mr/IMG/pdf/http://www. 
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ر للمستثمرين تترك الحكومة الخيا وفيما يتعلق باإلفصاح عن عقود النفط، ونظرا لحساسية بعض الشروط االقتصادية،
نشر من  kosmos Energyسبيل المثال، فان العقد إنتاج استكشافي الموقع مع  ىعل. فمن عدمهلعقد اللكشف عن 

 طرف المستثمر.

 ةيبرم في أعقاب دعو ستكشافياالنتاج اإلن عقد أ ىنص علت مدونة المحروقاتمن  18وينبغي التوضيح بان المادة 
تقرير بعد تقديم اذن من رئيس الوزراء  علىلحصول ا، وبعد اعالقطمسؤول عن يترك للوزير الفيما إلى مناقصة 

 العقد.  برامإلالمفاوضات المباشرة  مخيار استخدامعلل، 

الحكومة ان تقدم إلى البرلمان تقريرا  علىالقرار الذي تم التوقيع عليه في مجلس الوزراء ويتعين  علىتتم الموافقة 
نتاج اإللموافقة عليه. وتنشر المراسيم المتعلقة بالعقد ل اليةمولاالدورة  خالل م ابرامهانتاج استكشافي تعن اي عقد 

 الموريتانية. اإلسالميةفي الجريدة الرسمية للجمهورية  االستكشافي

 : الرابط التالي على ةعقدا وهي متاح 26المستوي العملي، تم نشر  على

tps://resourcecontracts.org/search?q=mauritaniath. 

 المحروقات  مشاركة الدولة في قطاع 3.3.8

 001-2014بصيغته المعدلة بموجب المرسوم رقم  2009أيار/مايو  3الصادر في  168-2009وفقا للمرسوم رقم 
 لهذه األخيرة، يحق منجميةلاألمالك اة للمحروقات والشركة الوطنيإنشاء  علىالذي ينص  2014يناير  6 في المؤرخ

متها في العقود النفطية وكذلك أخذ مساهمات لحسابها الخاص في شركات وجمعيات نفطية. هاسم ةداراالدولة و ليتمث
النفط الخام المستخرج من حقول النفط.  منالدولة  ، تسويق حصةمن بين صالحيات أخرى، ويخول المرسوم للشركة

في شركات تتعلق  ساهمةأو الم ةاألمالك المنجمية إنشاء شركات تابعلمحروقات ولوريتانية كن للشركة المكما يم
 .التي تدخل في نطاق عملهاقطاعات الأنشطتها ب

 لشركة الوطنية للمحروقات واألمالك المنجميةلات الواردة في المرسوم المنشئ هالتنوي فيما عداإلى انه  اإلشارةوتجدر 
 واألمالكالدولة والشركة الموريتانية للمحروقات  تفاق ينظم العالقة بيناليا اي احال يوجد  فانه ة أدناه،والمذكور
ة أسهم الدولة في إنتاج المحروقات. وفقا لمقابلفيما يخص ادارة مساهمات وهذه الشركة  صالحياتفصل ي أو المنجمية

 ا قيد االعدادوعهناك مشر مية، فإنجمالك المنلمحروقات واألالمستشار االقتصادي للشركة الموريتانية لأجريناها مع 
 . هذه األخيرة حدد صالحياتوي الدولة والشركةبين يحكم العالقة  Contrat-Programme عقد برنامجلتحضير 

 واألمالكتمارس من خالل الشركة الموريتانية للمحروقات ي االستكشاف اإلنتاجالدولة في عقود  ا فان مساهمةذكهو
٪ وتلعب دورا هاما في الهيكل المؤسسي لقطاع المحروقات في  100 بنسبة لة الموريتانيةدولاتمتلكها نجمية الذي لما

 :كما يلي موريتانيا من خالل دورها المزدوج

 لتحديدفاوض وتت. االستكشافي إلنتاجاالمحروقات بموجب عقود انتاج  من ةدولحصة الالشركة بتسويق  تقوم (أ
الصندوق  رة الىمباشللتسويق مقابل المالي دفع التم يوللنفط.  ظروف سوقل وفقا اجاالنتة من سعر كل شحن

 ؛المحروقات عائداتلالوطني 

 ،النفطية الكتل وحيازة ويتمثل دور المؤسسة أيضا في تعزيز اإلمكانات النفطية الوطنية من خالل الترويج (ب
 سند انتاجفي  ا مساهماتلياحالشركة  متلك. تهماتسام مع الشركات في هذا القطاع وأخذ ةوتوقيع اتفاقات شراك

 النحو التالي: على ةاستكشاف مفصل عشر سنداتوفي 

   كتلة الشركة الفاعلة SMHPM حصة مالحظة

 إنتاج Zone B بتروناس %12 دفعبال

 C-8 لطاقةل كوزموس %10 حمولةم

 استكشاف

 C-12 لطاقةل كوزموس %10 حمولةم

 C-14 لطاقةل كوزموس %10 حمولةم

 E & P C-9 مجموع %10 حمولةم

  SIPEX Ta-1 %13 حمولةم

 C-10 تولو أويل %10 حمولةم

 C-3 تولو أويل %10 حمولةم

 C-18 تولو أويل %10 حمولةم

 C-19 ترام %10 حمولةم

 C-6 كوزموس للطاقة %10 حمولةم

 
المحروقات االدارة العامة لمصدرا  

https://resourcecontracts.org/search?q=mauritania
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االستكشاف وفقا للشروط  ةخالل مرحل األمالك المنجميةوقات وية للمحرنكة الوطشرلا تحملهاتي لا ساهماتالم تزدادو
 االستغالل.التعاقدية اثناء االنتقال إلى مرحله 

ومختلف الشركاء في الكتل  كة الوطنية للمحروقات واألمالك المنجميةلشرابين  مساهمةللويرد توزيع النسب المئوية 
 .قريرهذا التمن  11النفطية في المرفق 

 الشركة الموريتانية للمحروقات واألمالك المنجميةوبين الدولة قة الالع

 09-90األمر رقم  تخضع لمقتضيات ةمحدود ةالشركة الموريتانية للمحروقات واألمالك المنجمية هي شركه وطني
 .ولةدالا بقاتهعاللو عمومي لما سأرذات شركات الالمؤسسات و يةوضعل والمحدد 1990نيسان/ابريل  9 في المؤرخ

فان هذه ، شركةلل النظام األساسيالذي يؤطر  02/09/2014 132-2014المرسوم رقم كذا و مراألوبموجب هذا 
 7الذي يتكون من  ةدارس االمجل ات وأوامرسها مدير عام يعمل تحت توجيهرأوي اتجارياألخيرة تكتسي طابعا 

 وزراء.الس مجل صادر عنأعضاء معينين بموجب مرسوم 

 :التاليةالشركة الصالحيات  رةادا مجلسمتلك وي

 ؛نشطةلألالمالية والتقرير السنوي  ةحسابات السن علىالموافقة   •

 خطط الشركة •

 الميزانيات علىالموافقة  •

 والضمانات؛االذن بالقروض والمصادقات  •

 ؛اتعقارلابيع باالذن  •

 أجور الموظفين والمدير العام؛ ساللمتحديد  •

 دولة؛لرامج مع االب-عقود على الموافقة •

 مالية؛أخذ مساهمات االذن ب •

 اإلجراءات؛التنظيمي والنظام األساسي للموظفين ودليل الهيكل  علىالموافقة  •

 النظام الداخلي للجنة العقود.  علىالموافقة  •

 ع االستخراجيةالدولة في المشاري ساهماتم ةداراهو موضوع عملها لدولة وان ل مملوكة ةشركالالرغم من ان  على
ها العالقة بين الشركة الموريتانية للمحروقات واألمالك المنجمية مع مساهمفان ، ا بهذا الخصوصمشورة لهلتقديم او

 . القانونية النصوصمؤسسة بالوحيد 

 منح النظام األساسي للشركة وزير الوصاية الفنية صالحيات الموافقة فيما يتعلق بما يلي:يك وكذل

 البرامج؛ ة األجل وعقودالخطط المتوسط •

 برامج االستثمار  •

 .سواقاأل ةتكوين لجن •

الميزانيات وتوزيع  علىالموافقة  صالحيةماليا على الشركة وزير الوصي ال 09-90المراسيم المنفذة لألمر تمنح 
 .سنويةالنتيجة ال

 يستخراج وفمشاريع اال في، الشركة الموريتانية للمحروقات واألمالك المنجميةمن خالل  الدولة،ساهمات م إطار
 فاعلينالمع  عائداتالسم التكاليف وأليات تقا

واألنشطة  المناجممهام الشركة لتشمل فتح ذي يال 2014يناير  06 في المؤرخ 001-2014وفقا للمرسوم رقم 
, فان  2014أيلول -سبتمبر 2في المؤرخ  132-2014المرسوم رقم  بموجباالساسي المعتمد ام نظوفقا لل، والسفلى

التعدين التي  شركاتوالدولة في اطار عقود النفط  مساهمات ةرداا، عن ين اختصاصات أخرىب نم، ةمسؤولالشركة 
 .2008لسنة  مدونة المعادن بموجباستغالل تملك رخص 

 فيما يتعلق بعقود النفط:

حقل   مثل :2010 سنةالذي يحكم عقود النفط السابقة )عقود تقاسم اإلنتاج الموقعة قبل  88.151األمر  نصي •
 علىي اكتشاف تجاري. ويتم التفاوض أالدولة في  ساهمةمخيار  علىنص تن أ يجبالعقود ى أن ( علطييقشن
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ة حقل لحالبالنسبة ٪  12 قد حددت هذه النسبة فيوالعقد. الحد األقصى لهذه المشاركة عند توقيع  ىمستو
  شنقيطي. 

 2010تموز/يوليه  20 في المؤرخ 033-2010م لقانون رقجب ابمو ةالخام المعتمد مدونة المحروقاتنص تو •
نص أن ت ىعل (،يستكشافاال اإلنتاجالتي تنظم عقود النفط الجديدة )عقود  ،2015و 2011بصيغته المعدلة في 

في اي  ساهمةالمخيار أن تمنح لها أيضا % في فترة االستكشاف و10 نسبةلدولة بل ساهمةم على ودالعقهذه 
 .كشافيستاال نتاجاإلعقد  علىالتوقيع عليها ابان  التفاوضتم ي %,10عن ل بنسبة ال تقي اكتشاف تجار

األمالك ت والشركة الموريتانية للمحروقاتوقع (، 21)المادة  عقود تقاسم اإلنتاجو يستكشافاال اإلنتاج دووفقا لعق •
شركاء في لت كل من احقوق والتزاماالمشترك( الذي يحدد  العملشراكه )اتفاق  ةاتفاقيالمقاولين مع المنجمية 

 . ة اعتباريةشخصي ذو كيانا قانونيا تفاقاال. وال ينشئ هذا البتروليالعقد  طاق موضوعن

 يستكشافاال اإلنتاج دوعقفي المائة( الشركة الموريتانية للمحروقات واألمالك المنجمية في  10) مساهمةتكون  •
ويتحمل المقاولون وحدهم  ؛يةالنفط ةفتكلالمن   تدفع اي جزء، اي ان الشركة المعلقةخالل فتره االستكشاف 

 االستكشاف. ةمرحل طراخم

في اكتشاف تجاري معلن من قبل  ساهمةالمخيار  ة، إذا كانت الدولة ترغب في ممارسستغاللاال ةفي فتر •
كتشاف اال باستغاللمنح االذن من تاريخ أشهر  ةفي غضون ست فاعل المعنيال، يجب عليها اخطار فاعلينال

 . ةموع المساهموض

 بما يلي: الشركة الموريتانية للمحروقات واألمالك المنجمية قوم في هذه الحالة ت

تتعلق والتي الخيار،  ةقبل تاريخ ممارس المتكبدة،سداد حصتها من تكاليف االستكشاف والتقييم والتطوير  (أ
نتاج اإلو عقد أاإلنتاج  في عقد تقاسم تم التفاوض عليه سابقاقد إلى معدل  ةباإلضاف، فاالكتشا بحيز

حصتها في  من خالل تخصيص جزء منا أو عينا نقدوتملك الشركة الخيار في دفع المستحقات استكشافي. 
 المحروقات. انتاج

المطلوبة من الفاعل ابتداء حصتها من األموال لن، يالشركاء اآلخرعلى  المطبقةنفس الشروط ل وفقاالدفع  (ب
 والهجر.  لواالستغال طويرالتليف اتتعلق بتكالخيار والتي  ةتاريخ ممارس من

النفطية ، من حصتها في إنتاج المنتجات نيالشركاء اآلخرعلى  المطبقةنفس الشروط وفقا لاالستفادة،  (ت
 (. نفطية والربح النفطيال لفةتكالاالكتشاف المعني )المرتبطة ب

حصتها  المنجمية،ألمالك محروقات والريتانية لالشركة المون ع ةمستقل ةبصور ،ىتتلقإلى ان الدولة  اإلشارةوتجدر 
ن ا. ومع ذلك، فعقد تقاسم االنتاجأو كشافي است نتاجاإلوفقا لشروط تقاسم اإلنتاج المحددة في عقد  النفطي في الربح

 هاعائداتدفع  التي يتموالدولة  حصة تتبع تسويقتقوم بالتي هي الشركة الموريتانية للمحروقات واألمالك المنجمية 
 .بالخارجالذي يوجد مقره  المحروقات عائداتلندوق الوطني صلل رةمباش
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الحسابات وانتظام نشر البيانات المالية للشركة ةممارسات مراجع  

اثنين من مراجعي  لمراقبة المنجمية شركة الموريتانية للمحروقات واألمالكللوتخضع البيانات المالية السنوية 
خبراء المحاسبة  ةرض. ويتم تعيين هذين المدققين الواردين في قائمة لهذا الغياد والمالا وزير االقتصالحسابات يعينهم
 .قابلة للتجديدثالث سنوات  ةالموريتانيين لمد

منتظم من للمراقبة بشكل المنجمية  شركة الموريتانية للمحروقات واألمالكللتخضع البيانات المالية  ذلك،إلى  اإلضافةب
 .للعمومها المالية ال تنشران بيانات رسابات. غيمراجعي الح ةمقبل محك

 شركةللالقروض والضمانات التي تمنحها الدولة 

يرتبط بالجزء غير المسدد شركة الموريتانية للمحروقات واألمالك المنجمية القرض الوحيد الممنوح من قبل الدولة لل
المبلغ  اهذ اعتبار ىعل قت الدولةف. وقد واةأوقي 792640000بمبلغ  الشركة،الذي يضم مقر  ىلمبنا تفويتمن سعر 

 التنفيذ. طور مساهمه في زيادة راس مال الشركة، فيك

 .المنجمية واألمالكلشركة الموريتانية للمحروقات لضمانات  أية تمنح الدولة ماآلن، ل لحد

 ستيرلينغشركة  اتساق عقد التمويل مع

ونتائج عمليات النفط في اي اكتشاف قابل  مخاطرفي  ةر المشاركيا للدولة خيايتيح عقد تقاسم اإلنتاج في موريتان
 لالستغالل تجاريا. 

ان تمارس هذا  ،2004ي، قررت الدولة، في نقيطلتطوير واإلنتاج لحقل شا ةخط على، وبعد الموافقة روفي هذا اإلطا
 ةلموريتانيسلف الشركة ا ،Groupe Projet Chinguetti(GPC)خالل ٪ من  12بنسبة مساهمة الخيار 

 واألمالك المنجمية. للمحروقات

تشرين  18، تم إبرام عقد تمويل في chinguetti حقلفي االكتشاف األول لاهمة هذه المسلتمويل 
 .ستيرلينغ للطاقةشركه  مع 2004الثاني/نوفمبر

 . الحقل ويرتطتكاليف في  GPCتمويل حصة ب بموجب العقد ستيرلينغ التزمت شركة

 ةنسب الفعال،اإلنتاج التراكمي للحقل  ىمستوبالنظر الى  ،غرلينيستتتحمل شركة ، ويرتطلامل نفقات تحإلى  ةضافالبا
 يالتخلتكاليف  في GPCمئوية من حصة  ةفضال عن نسب (،opex) سييرالتمن تكاليف  GPCمئوية من حصة 

(abex.) 

من  GPC لالعائدين  يةة النفطتكلفلوا يالنفط الربح عقد منمحددة في ال انسب ستيرلينغتتقاضى في مقابل التزاماتها، 
 .chinguetti حقلفي  مساهمتها

 اسمتحت  2005تشرين الثاني -نوفمبر 7 فيانشائها منذ  األمالك المنجميةالشركة الموريتانية للمحروقات وت استلم
  .د مع سترلينغقعفي ال  GPCمكان ودورالشركة الموريتانية للمحروقات 
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 اتقالمحرو اعقطفي  صالحاتالا 3.3.9

المعتمد  الخام مدونة المحروقاتالمتعلق ب 033-2010أدخلت اإلصالحات الرئيسية لقطاع النفط بموجب القانون رقم 
 :بحيث 201535و 201134سنتي في  المعدلو 201033 سنة في

 الوزراء؛مجلس  عن عقود النفط بموجب مرسوم يصدر علىتم اآلن الموافقة ت •

 االستكشاف؛ ةمن مرحلابتداء ٪  10 ةولة بنسبلدا ة مساهمةيامكان اعتماد •

هذه المراحل  قسيمتحرية  فاعلينللواالستكشاف التي مدتها عشر سنوات إلى ثالث مراحل،  رةفت تقسيم •
 المرونة؛مما يمنحهم مزيدا من  فيه،النحو الذي يرغبون  علىالثالث 

 ةربحيالعامل ب م ربط ذلكت ثيبحطرفين ثر انصافا للكأبشكل  ةوالشركات االجنبيالدولة  لدخل بيناتقاسم  •
 اإلنتاج؛ليس فقط بو

 البيئة؛األخذ بشروط صارمة لحماية  •

مدققة بيانات في تنفيذ مبادرات الشفافية والحوكمة الرشيدة وتقديم الفعالة التزام متعهدي النفط بالمشاركة  •
 ; 36 القطاع الخاصةالبيانات  مطابقة ةكجزء من عملي

االستكشاف بالنسبة لجميع العقود  ةمرحل ذمنالمنجمية  الكوقات واألمرانية للمحالموريت ةشركلاحضور  •
 .2011 سنة نهاية حيز التنفيذ فية دخول المدوناي تلك التي أبرمت منذ  الجديدة،

 

                                                      

33 bruts.pdf-hydrocarbures-2010-Code-afrique.com/upload/doc/mauritanie/Mauritanie-http://www.droit 
34 2011.pdf-http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/code_44 
35 _1_.pdf016-2015-hcs_modifs_loi-IMG/pdf/code/http://www.petrole.gov.mr 
 مدونة المحروقاتمن  89مادة ال 36
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  االستخراج التقليدياإلطار التنظيمي وسياق قطاع  3.4

 (تعدين الذهب)السياق العام للقطاع المنجمي التقليدي  3.4.1

هذا الوضع،  . ولمواجهة"حمى الذهب"ب وقد خلق ذلك ما يسمى  2016انيا في عام ب في موريتهتخراج الذظهر اس
 .لقطاعة اوضعت الدولة نظاماً لتأمين األشخاص والمواقع في انتظار تطوير إطار قانوني إلدار

المؤرخ  0002لية رقم اووزير الماقة والمناجم وينظم هذا اإلطار القانوني حاليا األمر المشترك بين وزير النفط والط
 .2018كانون الثاني / يناير  2في 

لتنمية تحقيق االهدف من هذا المرسوم هو تنظيم مهن االستخراج التقليدي للذهب، لجعل هذه الفرصة وسيلة ل
 االقتصادية ومكافحة البطالة.

 الجبائياإلطار القانوني و 3.4.2

العمالي والفئة )و( التي  ىوهي المستو أ()لفئة راوح بين اتت مهنية تإلى ست فئا ديتقليينقسم نشاط استكشاف الذهب ال
 الحرفي للذهب. التعديننفايات  ةتتعلق بمروجي خدمات معالج

الفئات على أساس مطالب  هذه هو السلطة المخولة بإصدار ترخيص بالممارسة لمختلف بالمعادنالوزير المكلف 
واحدة من فئات  إطارفي  درجطلب على أن يمقدم ال وقدرة يرةسحص على إثره مصحوبة بعدد من الوثائق، يف

 الفاعلين. 

 .يمكن تحويلها أو بيعها والشخصية  الرخصة ،معدنياسندا الترخيص ال يعتبر  من المقرر، 9وفقا للمادة 

 ترتيبيب رقم العامة للمناجم. ويتم تسجيل كل ترخيص بموج دارةويسجل الترخيص في سجل خاص تحتفظ به اال
 المخصص لكل فئة.رف حالب مسبوق

، باإلضافة إلى ها، تحتوي على المعلومات الرئيسية لحاملمهنيةويتم تجسيد االذن بالممارسة من خالل إصدار بطاقة 
 التي يتم تجسيدها من خالل وضع الحروف المرجعية المقابلة. فئة النشاط

 Cوات الجيوفيزياء( و أد –معادن لكاشفات ا مشغل المعدات:) B)العامل(،  Aالترخيص بالنشاط صالح للفئات 
 .( التي تم تحديدها في المقررداخل وعبر نطاق الممرات اآلبار، ستغلي)م

إصدارها، بالنسبة للفئات المختلفة، باستثناء ة من سن جمبركانون األول/د 31 هي لغايةصالحيتها، ف ةوفيما يتعلق بمد
ي للذهب(، والتي يتم إصدارها لمدة خمس تقليدستغالل الالخاصة باالالنفايات  ةمات معالج)مروجي خد (F)الفئة 

 سنوات قابلة للتجديد.. 

 لشروط التالية:حقوق الملكية وفقا لو نقديةتؤدي الموافقة على الترخيص إلى دفع الضرائب ال

 النقدية: الضرائب

 أوقية A 500الفئة  -
 أوقية B5000الفئة  - 
 بئر أوقية لكل C 000 90   الفئة -
 لكل آلة بسعة إنتاجية تقل عن أو تساوي طنًا واحًدا في اليوم ؛ أوقية D1 000 20 ةئالف -
 لكل آلة ذات قدرة إنتاج تزيد على طن واحد في الساعة وأقل من خمسة أطنان في اليوم أوقية D2 000 80 الفئة -
 لكل وحدة معالجة أوقية  E  5 000 الفئة -
 وقيةأ F 300 000 ئةالف -
 

المفتوح  التعدين،التعدين في الترويج ألبحاث  الفاعلين في قطاعلحساب المخصص لمساهمة لمبالغ في ااوتدفع هذه 
أوقية  1000الخصوص، ، على وجه Cيدفع أصحاب الترخيص من الفئة  المبلغ،وباإلضافة إلى هذا  .الخزينة العامةب

  .في حسابات الخزينة العامة" الذي فتح ةحوث العلميلمعهد الموريتاني للبلكل بئر لحساب "اآلثار الوقائية ل
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 Royaltieحقوق الملكية 

 .طن من المخلفات المجمعة لكل أوقية 3000بقيمة ت اءاألد Fتخضع الشركات المرخص لها من الفئة 

 / 002 كمن األمر المشتر 9دة وفقًا ألحكام الما ،ملزمفإن كل حامل للترخيص  معينة،بغض النظر عن انتمائه لفئة 
/MEFMPEM ببيع إنتاجه إلى البنك المركزي الموريتاني أو إلى ,2018/ كانون الثاني  يناير 2 بتاريخ الصادر 

  المعتمدة.  شبابيكالأحد 

 للذهب، يتقليدال نتاجاإلللمناجم دراسة لمعرفة كمية  اإلدارة العامةأطلقت  ،GIZبالتعاون مع هيئة التعاون األلمانية  
يساوي تقريباً  تقليدي. قدرت هذه الدراسة أن إنتاج القطاع الستكشافمجاالت االقنية في تمراكز  ءشاإن إثروذلك 

 ". نقدم فيما يلي بعض األرقام الرئيسية لهذه الدراسة:Tasiast Mauritania LTD SAاإلنتاج السنوي لشركة "
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 جيةتخرااإلسالصناعات  عائدات وتوزيعتحصيل  3.5

 الميزانية مسار 3.5.1

 يالمال تأطيرالوقتصاد، لال الكلي يتانيا هي دورة كالسيكية تشمل أربع مراحل رئيسية: تأطيرانية مورزدورة مي

وفق جدول سير هذه المراحل  ثم الموازنة، واعتماد الميزانية من قبل الحكومة والبرلمان. ومن مناقشةوللموازنة 

 :دقيق زمني

 

  قتصادالل يالكل رتأطيال (أ

الرئيسية التي تعتمد األرقام االقتصادية الجملية  عنتوقعات  اعداد الميزانية فيدورة إعداد  نلة األولى متتمثل المرح
( بالتعاون مع البنك MEFإدارة البرمجة في وزارة االقتصاد والمالية ) تقوم أولويات الميزانية.تحديد عليها الدولة في 

 ي والمالي.لقتصادي الكهذا اإلطار االبتحديد ( BCMالمركزي الموريتاني )

 الميزانية تأطير (ب

ه اإلدارة هذوم قتاإلدارة العامة للميزانية.  ذلك من طرفلموازنة ولإطار  في وضعالمرحلة الثانية من العملية تتجلى 
ات ك، يتم تحديد عتبد ذل. بعللسنةالجبائية وغير الجبائية باإلضافة إلى الدعم المالي الخارجي  عائداتالمستوى بتقدير 

 حسب ترتيب األولوية. لكبيرة للسنةاالنفقات 

 مؤتمرات الميزانية (ت

ترسل وزارة االقتصاد والمالية رسائل معممة إلى  للميزانية، والماليةية طر االقتصاداألبمجرد االنتهاء من إعداد 
. تبها التنبؤاوالطريقة التي ستصدر وتحدد هذه الرسائل الخطوط العريضة للميزانية المقبلة  مختلف الوزارات.

احتياجاتها المالية الالزمة لتحقيق األهداف القطاعية التي تحددها لنفسها.  الوزاراتهذه التوجيهات، تنقل وامتثاال ل
حيثما كانت  المعنية،قطاعات المن أطر اإلنفاق المتوسطة األجل الخاصة ب الوزارات على أساسمقترحات  تبنىو

لية في إجراء تحكيم بشأن الميزانية مع اإلدارات الوزارية. ارة المازتشرع و دود،الرة. وبناء على هذه متاحة ومستكمل
 .حكم عند الضرورةكويعمل كقوة دافعة و كثب،ويراقب رئيس الوزراء العملية برمتها عن 

 اعتماد الميزانية (ث

قبل  تماده منعم بعد ذلك ايت. من جانب الحكومة األولي واعتماده ةمشروع قانون المالي عدادوتنتهي دورة الميزانية بإ
 بداية تنفيذ السنة المالية.مما يشكل رئيس الجمهورية  ه من قبلإصدار يتم وأخيرا، البرلمان.

موافقة لسداد زمنية لتوضع جداول  بحيثوحالما تتم الموافقة على الميزانية وإصدارها، تبدأ مرحلة تنفيذ الميزانية. 
 وريتانيا عن طريق:ميزانية في ملعلى تنفيذ ا. تتم الرقابة عائداتاالتحصيل  لوتيرة

 لمفتشية العامة للدولة ; ا -

 المفتشية العامة للشؤون المالية ; -

 محكمة مراجعي الحسابات؛  -

 إدارة الميزانية.ة من قبل الداخلي متابعةال -

 عائداتال حصيلت 3.5.2

 في قطاع التعدين (1

ميزانية  عائداتام تحصيل ولة وفقا لنظدستخراجية للا يتعلق بأنشطتها االتدفع المبالغ المستحقة على المؤسسات فيم
 العامة.بالخزينة  الموحد عائداتالنقدا إلى صندوق  بالغالدولة الموريتانية. وبموجب هذا النظام، تدفع جميع الم

(CUTP) 

من  المبالغ المدفوعةدفق حصرا. ويمكن عرض ت (DGTCP)العامة الخزينة  إلى هذه المبالغشركات التعدين  دفعوت
 التالي: حسب الرسم البيانيعدين تقطاع ال
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 المحروقات قطاع في (2

 لهو روقات،محال عائداتلالوطني  الصندوق 2006 نيسان/ أبريل 4 في المؤرخ 08-2006رقم األمر القانوني أنشأ 
صيل كل تحمن هذا الحساب هو  ح في مصرف فرنسا باسم الدولة الموريتانية. والغرضوفتم بفوائدخارج في الحساب 

"ال يجوز  من األمر على أنه 3الدولة من استغالل موارد النفط الوطنية. وتنص الفقرة األخيرة من المادة  تاعائد
حسب الرسم من قطاع النفط  المبالغ المدفوعةإيداع عائدات النفط إال في هذا الحساب". ويمكن عرض تدفقات 

 :التالي التوضيحي
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عن المحروقات من قطاع  عائداتال تحصيلعملية في  المنجمية مالكمحروقات واأللشركة الموريتانية للا تساهمو
 طريق:

االستكشافي بحيث تحصل هذه اإلنتاج  لتسويق حصص الدولة من النفط في عقود الذي لديها تفويضال -
 اتحروقالم عائداتلالنقدي إلى الصندوق الوطني  هانظيرل نيابة عن الدولة وتحو الحصص

ً في االستكشافي  جعقود اإلنتافي  ساهماتهام - الكلفة النفطية والربح النفطي المتعلقان التي تمنحها حصصا
في  عائداتالقيمة المعادلة ك حسابلحسابها الخاص و الحصصتسويق تقوم الشركة ب اذ المنتجة،حقول الب

 حسابات الشركة.

وضرائب للدولة سجلة باح المرعن األ رباححصص األتدفع الشركة  حسابها الخاص،ة التي تقوم بها لنشطاألفي مقابل 
ن هذه اال أ. مراجعي الحساباتاثنين من  طرف دقة منا. تنشر الشركة بيانات مالية سنوية مصنظم الجاريةوفقا لل

 على اإلنترنت نشورةالبيانات المالية غير م

 اإلستخراجيةالصناعات  قطاع عائدات إدارة 3.5.3

االجتماعية، ينبغي وجود نظام فعال إلدارة المالية االقتصادية و في التنمية اجيةالصناعة االستخر لكي تساهم عائدات
 .البنية التحتية والتعليم أحد القطاعات التي يمكن أن تساهم في هذا تحقيق التنمية وتمثل. العامة

ونتيجة  .زينة العامةفي الحساب الموحد للخمن قطاع التعدين من قبل السلطات المالية  المتأتية عائداتاليتم إيداع جميع 
 .المشاريعأو  مراكز التكلفة أو فيما يتعلق ب اتلذلك، ال يمكن تتبع استخداماتها فيما يتعلق بالنفقات العامة/االستثمار

المخصص  المحروقات عائداتلالصندوق الوطني  حساب فيالمحصلة من شركات النفط مباشرة  عائداتال إيداعيتم 
. تم تكليف البنك المركزي الموريتاني الل الموارد النفطية الوطنيةاستغ من المتأتية الدولة عائدات كافة لتحصيل

(BCMبإدارة هذا الحساب من قبل وزير االقتصاد والمالية ) مجلس  عليهابين الطرفين ووافق  موقعة بموجب إتفاقية
خص الش و( هBCMاني )لبنك المركزي الموريتاالتفاقية على أن محافظ ا وتنص. 2006مايو  10الوزراء في 

 عائداتلالصندوق الوطني  عماالت أموالاستاالشارة إلى أن  وتجدر. الوحيد المخول إلصدار أمر الخصم من الحساب
 أو نفقات محددة مشاريعب ليست مرتبطة المحروقات

حكمة م تقومالمحروقات،  اتعائدل الصندوق الوطني بإنشاءالمتعلق  2006/008من قانون  10عمالً بالمادة 
 بالتصريح العام تقريرها، ويتم إرفاق تالمحروقا عائداتل الوطنيالسجالت وإدارة الصندوق  مراقبةسنوياً بت االحساب

من قبل شركة على أن هذا الصندوق يتم تدقيقه، في نهاية كل سنة،  11. باإلضافة إلى ذلك، تنص المادة عن المطابقة
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 تدقيقتم إجراء  وقدمن قبل وزير االقتصاد والمالية.  ضويق طلب للعرعين عن طرت بها دولياتدقيق مستقلة معترف 
 . 2015 للسنة المالية يقانون التنظيمالمشروع  لللتقرير حووفقًا  2014إلى  2012 للسنوات المالية الصندوق

 2006عام عن إنشائه في إلعالن . منذ االصندوقوتجدر اإلشارة إلى أنه ال توجد سياسة رسمية تنظم إدارة حساب 
نص تنظيمي يحدد أي ولم يكن هذا الحساب موضوع  القادمة،منتجات الثروة النفطية لألجيال  ف الحفاظ علىدبه

الواردة في هذا الحساب توجه  عائداتالوبالتالي، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت  استراتيجية إدارة هذا الحساب
 تحويلها منلمبالغ التي يمكن ل ه الحالة ال توجد عتباتي هذف، والعامةة إلى الميزاني تحويلهاحصريا لالستثمار أو يمكن 

 هذا الحساب.

النفط )الضرائب ومنتجات  الفاعلين في قطاعالتي يتم تحويلها من قبل  عائداتلاب قيدهنحن ندرك أن هذا الحساب يتم 
غطية جزء ية الدولة لتنية إلى ميزاتحويالت السنوه من اليتم خصمفيما الفوائد  عائداتكذا الدولة( و حصص تسويق

يتم االحتفاظ فيما وبالتالي، يتم تحويل جزء من رصيد هذا الحساب سنويًا إلى ميزانية الدولة  من عجز الميزانية.
 التأكدلم نتمكن من  ،2016لعام  الصندوقغياب تقرير مراجعة حسابات ظل في  لكنوالصندوق. بالجزء اآلخر في 

ديسمبر. كانون  31 تاريخ في الصندوقي ميزانية الدولة في حساب تم تحويلها فيلغ التي لم بقاء أرصدة المبا من
 .2016األول 

 الجبائية  الالمركزية 3.5.4

: الميزانية المركزية هما مستويين مننظام الميزانية  يتكونوفقا للنظام العام إلدارة الميزانية والمحاسبة العامة، 
 المحلية. جماعاتلوميزانيات ا

أن  استثنائي،بشكل  المالية،، يمكن لقانون ولكن وم اإلجبارية بجميع أنواعها إلى الدولة.رائب والرسضحصيلة ال ودعوت
 أيًضاالمالية  يمكن لقانون الحالة،محلية. في هذه  جماعةإلى  بشكل مباشركليا أو جزئيا،  ة ما،بيعائدات ضر يخصص

 عائدات خصيصيتم ت المبدأ،ث ضرائب. من حيلمعدل هذه ا دة إمكانية تحديدستفيالم جماعاتإلى اليفوض أن 
تفويض يمكنها في البالد. ومع ذلك  جبائيةوهي الوحيدة التي تملك السلطة ال للدولة،الضريبة أيا كانت طبيعتها وشكلها 

 المحلية بموجب أحكام في قانون المالية. جماعاتجزء من هذه السلطة لل

ميزانية الدولة.  ها الىدفعيتم المركزية و داراتاال ئيسية من قبلروالرسوم ال يع الضرائبيتم جمع جموبالتالي، 
 رباحقطاع التعدين، بما في ذلك اإلتاوات وضرائب األمن  عائداتلالمصادر الرئيسية لهذه الضرائب وتشمل 

 وضرائب الدخل الشخصي ومختلف الضرائب والرسوم األخرى.

على  العقارية ضريبة ال :وتشمل ما يليلضرائب، ل العام القانونى لى حد كبير إية إلبلدية الموريتانتخضع الضرائب ال
على األراضي الزراعية  عقاريةضريبة الالو (،Iالقانون العام للضرائب من 435أو  427العقارات المنشأة )المواد 

 445و 444)المادتان والمساهمة الجماعية  (443إلى  437)المواد من  السكن( ضريبة نفس القانون 436)المادة 
Iالمواد من  رخصة التجاريةالضريبة ( و(458إلى  446I 469إلى  463( والضرائب البلدية )المواد من I).  ولكن

بالمعنى المقصود في معيار مبادرة الشفافية في  المجموعات المحليةللجهات و المبالغ المدفوعةعلى  القوانينتنص  ال
  .الستخراجيةالصناعات ا

الحكومة  بويعتبر محاسعليها المجالس البلدية.  خاصة تصوتميزانيات باالستقالل المالي ولية بحالم جماعاتلتتمتع ا
. وتتولى العامة وإيداعها على مستوى الخزينة عائداتالجميع  تحصيل. يتم أيضاالعامة  لخزينةلمحاسب بمثابة المحلية 

 .مةالعا ى الخزينةوحة لدالمفت هاإدارة حسابات الجماعات

. وينص هذا القانون على 2018في أيار / مايو المالية العامة جديد لقوانين  تنظيميقانون ه قد تم اعتماد نونفهم أ
 توحيد القواعد والتسميات لجميع الميزانيات المركزية والبلدية. كما يجري إعداد تسميات جديدة إلدراج البعد القطاعي.
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 اإلستخراجية صناعاتلا  مساهمة قطاع 3.6

 المساهمة في ميزانية الدولة 3.6.1

 الخزينة العامةحسب المعلومات التي تم إبالغنا بها من قبل  2016الدولة الموريتانية في عام  عائداتتوزيع يتجلى 
 :فيما يلي

 مؤشرات
 أوقية مليار

 مساهمةال نسبة 2016

  464.91  37والمنح عائداتالإجمالي 

 ٪9.67 44.96 38تخراجيةالصناعات االسعائدات 
 ٪6.75 31.38 يندقطاع التع

 ٪2.92 13.58  قطاع النفط

٪  6.75الدولة تأتي من الصناعة االستخراجية. تمثل عائدات التعدين  عائدات٪ من  9.67الجدول أن حوالي  يوضح
 ٪. 2.92النفطية تمثل  عائداتالفي حين أن  2016الحكومية في عام  عائداتالمن إجمالي 

. 

 المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي 3.6.2

 يوضح الجدول التالي مساهمة القطاع االستخراجي في الناتج المحلي اإلجمالي االسمي للدولة.

 مؤشرات

 أوقية مليار
 مساهمةال نسبة 2016

  1661.53 الناتج المحلي اإلجمالي االسمي

 ٪12.27 203.98 الناتج المحلي اإلجمالي االسمي لألنشطة االستخراجية

 ٪5.51 91.60 الحديد الخام

 ٪3.80 63.16 النحاس والذهب

 ٪1.69 28.13 النفط

 ٪1.27 21،09 بما في ذلك األنشطة االستخراجية األخرى

  2016البنك المركزي الموريتاني لعام  مصدر: تقرير  

تعود نيا وجمالي االسمي لموريتا٪ من الناتج المحلي اإل12.27يبين الجدول أعاله أن قطاع االستخراج يساهم بنسبة 
 ٪.1.69 الى قطاع النفط مساهمةفيما تصل قطاع التعدين ل ٪ منها10.58 بةسن

 المساهمة في الصادرات 3.6.3

 :2016عام لفيما يلي توزيع مساهمة القطاع االستخراجي في صادرات الدولة الموريتانية 

 2016 مساهمةال نسبة
 مؤشرات

 أوقية مليار

 39صادراتإجمالي ال 494.40 

 تعدينلصادرات ا 40 382.86 77.44٪

 الحديد الخام بما في ذلك 204.02 41.27٪

 بما في ذلك الذهب 98.90 20.00٪

 بما في ذلك النحاس 49.06 9.92٪

 بما في ذلك النفط 30.89 6.25٪

                                                      

   (www.tresor.mr) بيانات الجدول من المعامالت المالية للدولة نشرت على موقع وزارة الخزانة 37
   األرقام بعد المصالحة من هذا التقرير 38
 BCM، 2016 تقرير 39
 مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجيةمصدر :شركة في آن و 40
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 تعودا ٪ في صادرات موريتاني77.44يوضح الجدول أعاله أن قطاع الصناعات االستخراجية يساهم بنسبة 
 .قطاع النفطل٪ 6.25و نقطاع التعديل منها 71.19%

 المساهمة في التشغيل 3.6.4

 242 شغلت طابقةالم نطاقالتقرير، فإن شركات النفط المدرجة في  في إطار اعداد هذاعها يجمتوفقاً لألرقام التي تم 
ً  8 886شخصا فيما تشغل شركات التعدين المدرجة في النطاق   لةالعام ةغالبية القون يشكل الموريتانيو .شخصا

 .من هذا التقرير 6في الملحق ات ٪. وترد تفاصيل توزيع الموظفين حسب الشرك 64بنسبة  بالقطاع،

عدد الوظائف المباشرة طبقا لما قررته  البيانات عن وتجدر اإلشارة إلى أن شركات التعدين والنفط لم توفر سوى
 تانيا.اإلستخراجية في موري اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في القطاعات

لبيانات اإلحصائية المنشورة من قبل فان ا ،2016لقطاع االستخراجي في عام عن اغياب إحصاءات رسمية  لظفي 
ً أ 9323قطاع الصناعات االستخراجية يوظف وتفيد بأن ، 2017تتعلق بعام المكتب الوطني لإلحصاء   يشخصا

 .2017 في سنة ٪ من إجمالي العمالة في موريتانيا1.27
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 نيايق في موريتاقمارسات التدم  3.7

 الشركات 3.7.1

 ذلك،إلى  اإلضافةب. حساباتأو عدة مدققين للتعيين مدقق التي تم تأسيسها  التشريع في موريتانيا يفرض على الشركات
 40غ ة مبلنة الماليفي نهاية السقبل الضرائب فان الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يفوق دخلها اإلجمالي 

 . سابات خارجين مدقق حييعتلزمة بة، ممليون أوقي

، تنص على أنه لغرض 12-2012ن رقم القانو بموجبذجية، بصيغتها المعدلة اتفاقية المعادن النمو فان وباإلضافة
البيانات  إيداع سندحب العلى صا تعيناالستخراجية، ي صناعاتال عائداتلالمالية  بيانات السنواتال ومقاربةتيسير جمع 

من الدولة  عائداتكة المسؤولة عن متابعة اللجنة الوزارية المشتربدقيق الدولية، قواعد التوفقا لة قالمدقسنوية الالمالية 
 (.ITIEالوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية ) ةلجنالبو المعادن

 ه المرحلةذهعملها خالل مارس كن أن تشركة ويمبإنشاء  ةليست ملزمفهي ف شركات النفط في مرحلة االستكشاأما 
 ةإيداع حزميتعين عليها  بياناتها المالية، وانما علىبالمصادقة  ةمملز غيرهي ي هذه الحالة، ففي شكل فرع. وف

  .رةاإلدابة ضريبي

قرر   اجعة الحسابات المطبقة في الجمهورية اإلسالمية الموريتانية بموجب المر المهنية لمروتحدد المعايي
DTEP/MEF /R 819 تنظيم العملهذا المقرر  يحددالمالية.  و عن وزيرالصادر  2000نوفمبر  6 المؤرخ في ،

وتحديد معايير عمل مراقبي الحسابات. ويتطرق في المقدمة إلى مبدا االحترام للمعايير  والمسؤولية، المهمة،ونطاق 
حتياطات الاألدنى من ا دينص على الح( وIFACي للمحاسبين )عن االتحاد الدول الصادرة الحسابات ةالدولية لمراجع

لمراجع الحسابات  ةديبيأمدنية وتمسؤوليات عدم تنفيذها  نعترتب يالتي و الالزم اتخاذها من طرف المراجعين
 ر.تتطابق مع المعايير الدولية، إلزامية بموجب مقر والتي 2006م تكن المعايير الجديدة، التي أعدت في ر. ولالمقص

قواعد ال، يشير المهنيون إلى "معايير المهنة" أو "للحساباتالتدقيق القانوني  جاز مهماتناة، في سياق العملي من الناحية
معايير المراجعة الصادرة الى أو  DTEP/MEF /R 819رقم ر ة إلى المقرفي تدقيق الحسابات " دون اإلشار الجارية

ار المحاسبي العداد البيانات باإلط درا ما يستشهناد. وكدها المقرريؤ كما( IFACتحاد الدولي للمحاسبين )العن ا
 .الدليل الموريتاني للحسابات. أيالمالية 

 العمومية  اإلدارات 3.7.2

حسابات المحاسبين  علىفي اصدار أحكام . وهي مختصة 1991يونيو  20دستور  بموجب : أنشئتمحكمة الحسابات
تنظيمي قانون انشاء  لىتور الجديد عسمن الد 68ة الماد صتن. والتدبير سوءب المتعلقة زجر األخطاءو موميينالع
  .المالية العامة على مراقبةفي المحكمة  ةاستقاللي المذكورة ةتعزز المادفعيل المحكمة كما وت حداثإل

 ر األحكامدااص) ملزمةة عن مراقبه المالية العامة. ولها اختصاصات قلة المسؤوللمحكمة هي المؤسسة العليا والمستا
 يةوصدق ة، مراقبالعامة قوانين الماليةتنفيذ  ةمراقبالبرلمان والحكومة في  ةومساعد ة،ميومالع حساباتالبخصوص 

كذلك لديها ( وةوميملمؤسسات العا وتدبير اباتحس ةومراجع موميةالعالحسابات النفقات الموصوفة في و عائداتال
الخاضعة لرقابة  ة أو الوحداتلك منها الدووتسيير كل مؤسسة تمتليمكن أن تدقق حسابات )يارية اخت اختصاصات

المحكمة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، منفصلة أو مجتمعة، مساهمة في رأس المال تخول ممارسة سلطة القرار أو 
 التسيير(

 مرفقا البرلمان،إلى  . ويحال هذا التقريرالتنظيمية نيانوقالتقريرا عن كل مشروع من مشاريع ة الحسابات ممحك وتعد
أصدرت المحكمة قد .  وم لإلدارة الماليةوالحساب العا للمحاسبينلفردية المطابقة بين الحسابات اعن  عامبتصريح 

وتتضمن التقارير الصادرة عن المحكمة  .2015و 2014و 2013لسنوات  التنظيمية نيانوقبخصوص القارير ت
فيما يخص  ال يزال جاريا العملان  ارد الى علمنكما والمحروقات.  داتعائلأيضا تقريرا خاصا عن الصندوق الوطني 

 . 2016المحروقات لعام  عائداتلالصندوق الوطني حساب نظيمي وون التقانالتعلق بيتقرير اعداد 

 إلى التنظيميانون دخلها القأوتهدف التحسينات التي  .2018سنة جديد في  تنظيمي تم اعتماد قانون يضا انهونفهم أ
من  جهويةف حسابات من خالل إنشاء غر جهويةالمحلية وال جماعاتإدارة ال تااقبه الحسابين المحكمة من مرتمك

المتعارف القطاعات االستراتيجية لمعايير الشفافية  في التدبيرالعمليات  مراقبة مطابقةمركزية والمسارالأجل تعزيز
بة وفقا ي مجال الرقافتمع المدني ل المجلتعاون مع هياكوتسمح هذه التحسينات أيضا للمحكمة با. ياعالمعليها 

 المجال.  رف بها دوليا في هذالمعايير المعتلم وتي سيحددها المرسواللمقتضيات ل
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(. INTOSAIوالمحاسبة )المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة  المحكمة عضو فيونعلم كذلك أن 
نصوصها المنصوص عليها في اإلجراءات الى  ها باإلضافةداء مهامأن تتبع في أفمن المنتظر  لذلك،ونتيجة 

والمحاسبة المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة أساس معايير  وعلى الدولية،الممارسات  ،تنظيميةال
(INTOSAI ومن الناحية .)،نفهم ان تطبيق  العملية( معاييرINTOSAIال يزال جزئي )اليات تفعيل حاليا جري يا و
 .لهذه المعايير الكاملق يطبتال

واستشارية وتقييمية فيما يتعلق  مهمة رقابية عليا ذات رقابةة هيئ وهي :موريتانيابلمالية االمفتشية العامة للشؤون 
جميع  يخل فوتتد، ماليةواللسلطة المباشرة لوزير االقتصاد وتخضع لواالقتصادية والمالية.  ةالمسائل االداريب
 على لماليةواسلطات الرقابة المخولة لوزير االقتصاد  ةلمفتشية العامة للشؤون المالية بممارسل موتق. وةالعامقطاعات ال

 ىتتلق جميع المؤسسات التيو العام،وشركات راس المال  العامة،المحلية، والمؤسسات  والجماعاتمستوى الدولة، 
مسؤولية القيام بالمالية أيضا  لعامة للشؤوناع المفتشية عامة. وتضطلال مصلحةللا مامه تمارسالدولة أو  أموال من

 :كما يلي ماليةوالالقتصاد اوزير التي قد يكلفها بها  مهماتالب

 اقتصادية ومالية ة هميأمسائل ذات  بشأناستقصاءات   -

 المالي والتفكير في عالنصوص التنظيمية ذات الطاب عميمأمور من بينها ت ةجمل بشأن ستشارةتقديم اال  -
 يمية.ريعية والتنظشالنصوص الت

 العموميةشركات لا و المؤسسات 3.7.3

مر من وزير مقتضى أيعين مدقق حسابات واحد أو أكثر ب عام،ذات راس مال  ةأو شرك وميةعم ةبالنسبة لكل مؤسس
لمؤسسة أو ا أسهمو ،النقديةولة السيو والدفاتر، ،تدقيق السجالتمدققي الحسابات في  مهمة. وتتمثل والماليةاالقتصاد 

 كشوف الميزانية والحسابات.جرد المخزونات و يةصدقفي مراقبة و كة،شرلا

سنة لالشركات المملوكة للدولة تقديم بياناتها المالية المراجعة  قد طلب منف المقترحة، التصاريح ووفقا لتعليمات
2016.  

المحروقات  عائداتلني طالصندوق الوالمتعلق بإنشاء  2006 - 008ينص األمر القانوني رقم  ذلك،إلى  باإلضافة
أساس طلب  على الموريتاني،مر كتابي من محافظ البنك المركزي أاال بال تتم هذا الحساب أن السحوبات من  على

بانتظام بواسطة التدقيق الداخلي للبنك المركزي  وتتم مراقبة أشغالهوزير االقتصاد والمالية. طرف من مقدم 
تقرير سنوي كامل عن  غياب خالل عملناالحظنا في  ذلك،دوليا. ومع  فعروخارجي م مدقق حساباتووريتاني الم

 . 2016 الصندوق لعامحسابات ة مراجع
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 فعليةالالملكية  3.8

على أنه "من أجل معالجة مسألة الملكية الفعلية،  "EITI" ةاإلستخراجيتنص معايير مبادرة الشفافية في الصناعات 
عين بأخذ ي، » فعليال المالك"»لـ إلى االتفاق على تعريف مناسب  "MSGألطراف "ا المتعددة وعةالمجم ستحتاج

في رأس  ساهمةدرجة المبخصوص والتي ستشمل عتبات  الصلة،لمعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات ااالعتبار 
 مال الشركات المعنية.

لمبادرة الشفافية في »المنفذة لدان بأن تطلب ال مكتملة، فمن المستحسنعندما تكون هذه السجالت غير موجودة أو غير 
  .المبادرة هذه تقريرهذه المعلومات إلدراجها في  تقديمب"   الشركات المشاركة EITIخراجية تالصناعات االس

ن( فعليوك )الأو المال فعلي"المالك ال ،«EITI»خراجية تاالسمبادرة الشفافية في الصناعات معيار وفقًا لتعريف  
بشكل مباشر أو غير  ،(ون)يملك يملكيعي أو )األشخاص( الطبيعيين الذين ( الشخص الطبمتجاري هو )هلنشاط 

هم ف وبالتالي،(. [i]]د[  11-3يمارسون في النهاية حق الملكية أو مراقبة الكيان القانوني ")المادة  مباشر، أو
لشخص ا أو باألسهم، ةوددحالة شركة مأو حقوق التصويت في حاألشخاص الذين يملكون أو يتحكمون في األسهم 

اسمه أسهم شركة ما من قبل طرف ثالث، أو األشخاص الذين يسيطرون بوسائل أخرى على طريقة ب حتفظت الذي
 بغض النظر عن أي مصلحة قد تكون لديهم في أسهم الشركة. الشركة،إدارة 

في أصول  اتاستثمارلها أو  تستغلأو  وضرشركات التي تقدم العالحظنا عدم وجود سجل عام للمالك الفعليين لل
في كما هم مقدم الملكية الفعلية عن جمع معلومات  تصريحنقترح كجزء من نموذج ال النحو،هذا  وعلىاستخراجية. 

ناجم، من هذا التقرير. كما الحظنا عدم وجود تعريف واضح لمفهوم السيطرة وملكية المنفعة في مدونة الم 7المرفق 
 تحكم الشركات التجارية في موريتانيا. ص التيوالنص وفيات وقانون المحروق

 الفعلية،" على أنه "من أجل معالجة مسألة الملكية EITIخراجية تتنص معايير "مبادرة الشفافية في الصناعات االس
قة وينبغي مطاب. «قيقيلحا المالك»لـ " الموافقة على تعريف مناسب MSGيجب على المجموعة المتعددة األطراف "

 [(.2)د( ] 11-3( مع مراعاة المعايير الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة )1)د( ) 1-3ع الفقرة مالتعريف 

النظر في التعريف الذي اعتمده التوجيه األوروبي الرابع الخاص بغسل  جنة الوطنيةلبناء على ما سبق، يمكن ل
أو الشخص  /و في الحريفنهاية يتحكم في ال وشخص يمتلك أالفعلي" يعني أي  دفيستاألموال والذي ينص على أن "الم
أو النشاط الذي يتم تنفيذه. يشمل أصحاب المصلحة على األقل: )أ( في حالة  ،لهالطبيعي الذي يتم تنفيذ المعاملة 

من خالل  قانوني، ( الشخص الطبيعي )األشخاص( الذي يملك أو يتحكم في نهاية المطاف في كيانiالشركات: )
بشكل مباشر أو غير مباشر على نسبة كافية من األسهم أو حقوق التصويت في هذا الكيان  يطرةسال أو متالكاال

بخالف شركة مدرجة في سوق خاضع للرقابة وتخضع لمتطلبات  لحاملها،بما في ذلك من خالل األسهم  القانوني،
واحد سهم ٪ من األسهم زائد 25نسبة  عتبر امتالكيو الدولية المماثلة.وفقا للتشريعات السارية أو المعايير  تصريحال

وهي تنطبق على أي مستوى من المشاركة المباشرة أو غير المباشرة.  ،ن طريق المساهمةللملكية أو السيطرة ع اإثبات
(ii )في حالة عدم ال( تأكد من أن األشخاص المشار إليهم في النقطةi هم )الشخصفيعتبر كذلك  ،نالفعليي المستفيدين 

  يمارس السيطرة على إدارة الكيان القانوني بوسائل أخرى. شخاص( الذينألالطبيعي )ا

البيانات عن الملكية الفعلية على أساس هذا التعريف ب التصريح مطابقةالمن الشركات المدرجة في نطاق  وسيطلب
  من هذا التقرير. 7لوارد في الملحق نموذج التصريح اووفقًا ل
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 االستخراجية في الصناعات ةدرة الشفافيبام تحديد نطاق .4

 

 المحدد للشركاتالنطاق  .4.1

الذي تم تقديمه على مستوى تقرير التأطير، أقرت اللجنة الوطنية بإدراج  ،2016لعام  نطاق العمل إلى تحليل استناًدا
 .الشركات التالية في نطاق التسوية لعام 2016

 قطاع التعدين 4.1.1 

ج جميع الشركات التي قدمت مدفوعات في ادرا ت االستخراجيةفي الصناعا الشفافية قررت اللجنة الوطنية لمبادرة
هذه العتبة ستؤدي إلى إدراج 13 شركة في مجال المصالحة  .أوقيةمليون  20 تتجاوز مدفوعات 2016   العام

 : التاليالنحو  مفصلة على

 رقم شركة نوع الترخيص نتاج مرحلة النشاط

 SNIM  1 المناجمية للصناعة ونالشركة الوط استغالل حديد إنتاج

 MCM  2 الموريتانية لمعادن النحاس استغالل الذهب والنحاس إنتاج

 LTD SA 3 موريتانيا Tasiast استغالل الذهب والفضة إنتاج

 MAURITANIE (+) 4 بومي استكشاف ال شيء استكشاف

 SARL (+) 5 د المحدودةا الموارموريتاني استكشاف ال شيء استكشاف

 6 سفير موريتانيا استغالل حديد شافتكسا

 7 (+) المعادن TAFOLI  استكشاف ال شيء استكشاف

 8 (+) المحدودة (PVT) األلغام ARVG SPECIELITY استكشاف ال شيء استكشاف

 AURA ENERGY LIMITED (+) 9 استكشاف ال شيء استكشاف

 SENI Sa 10  استغالل الذهب استكشاف

 11 (+) موريتانيا Ferroquartz  اللغاست كوارتز فاستكشا

 TIREX SA (+) 12 استكشاف ال شيء استكشاف

 EL Aouj Mining Company SA 13 استكشاف حديد استكشاف

   2016نطاق العمل لعام  الشركات المحتفظ بها حديثا في)*(

  قريرالت هذا من 1 الملحقب النطاق في المدرجة الشركات المعلومات  ردت

 روقاتمحلا  قطاع 4.1.2

أدى  .حقول النفط في موريتانيا دون تطبيق عتبة مادية فيالفاعلين جميع  دراج ا EITI قررت اللجنة الوطنية لمبادرة
  هذا االختيار إلى إنتقاء الشركات السبع التالية

 رقم  شركة نتاج مرحلة النشاط

 نفط إنتاج
 ات واألمالك المنجميةالشركة الوطنية للمحروق

(SMHPM) 
1 

 2 بتروناس نفط تاجنإ

 3 (SIPEX)  سوناطراك نفط استكشاف

 4  طوطال نفط استكشاف

 5 تولو أويل نفط استكشاف

 6  شاريو اويل غاز لمتد نفط استكشاف

 7 كوزموس للطاقة نفط استكشاف

 

 .من هذا التقرير 1 بالملحق النطاق بالشركات المدرجة فيالخاصة  ترد المعلومات
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 و البيانات المبالغ المدفوعة  تدفقات  تقاءنا .4.2

 العتبة المادية معايير 4.2.1

 قطاع التعدين (أ

 عائداتال على أساس األهمية للشركات العاملة في قطاع التعدين في موريتانيا ، تم تحليللمادية ا  لتحديد التدفقات
 حلة التأطير.عنها الخزينة العامة خالل مر تشركات التعدين التي أبلغ

 طاقنبناء على هذه المعطيات، قررت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية أن تدرج في
بالتدفقات  وكذلك االحتفاظالضريبة على الدخلباستثناء  أوقية مليون 300التي تفوق مبلغ  عائداتال تدفقاتالمطابقة 
 .مهمةلعام 2015 كمدفوعات الشفافية في تقرير مبادرة المدرجة

  القطاع.  عائدات وقد تم اختيار هذه العتبة من قبل اللجنة الوطنية بهدف تغطية 98.4٪ من

 قطاع النفط (ب

  على أساساألهمية النسبية  لتحديد التدفقات النقدية الهامة للشركات العاملة في قطاع النفط في موريتانيا، تم تحليل
صريح بها من قبل الخزينة العامة خالل تلتم ا  التيتلمحروقالالوطني  قندوالصوعاىدات  شركات النفط  عائدات

 مرحلة التأطير. 

لمحافظة على كافة ا مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجيةاللجنة الوطنية ل وبناء على هذا التحليل، قررت
 و  باستثناء الضريبة على الرواتباتالمحروق عائداتلالصندوق الوطني  المدفوعات النقدية التي تم جمعها من قبل

 أخذها بعين االعتبار.  االستخراجية معيار مبادرة الشفافية في الصناعاتالتي ال يفرض  واألجور

في حقل  الشركة الوطنية للمحروقات و األمالك المنجميةالمتأتية من  اختارت اللجنة أيضا إدراج الربح النفطي وكلفته
  .2016لعام  بقةالمطا نطاق شنقيط كشريك في

  التدفقاتاق نط   4.2.2

هذه التدفقات مفصلة على النحو  النطاق.  في هذا النقدية للدفوعات تدفقا 45تم ادراج  المقترحة المعاييربناء على  
 التالي

 العينيةدفوعات ال

عدد هذه التدفقات  ويبلغ. الشركة الوطنية للمحروقات واألمالك المنجميةالى  تحديدهاتدفع التدفقات العينية التي تم 
   نين كالتالياث

 رقم تدفق تعريف

بعد أخذ العينات من قبل المتعاقد )شركة استخراجية( مع حصة من اإلنتاج في 
-ظل انتعاش أسعار النفط )تكلفة النفط(، أما اإلنتاج المتبقي للمحروقات )الربح

بترول(  -يةالسلطة العموم -دولة-بترول-أرباحالدولة )النفط( فيتم تقاسمه بين 
لترتيبات المشاركة المنصوص عليها في النفط( وفقا - )شركة الربح والمتعاقد

 من قانون المحروقات اإلجمالي( 38العقد. )المادة 

*أرباح بترول دولة السلطة العمومية 
  )برميل( بترول

1 

أرباح بترول دولة بالتعاون( ألسهم شركة )أرباح بترول( شركة )تقابل 
بأسهمها ( فيما يتعلق ةابعة المحتمل)وفروعها الت SMHPMة المخصصة لشرك

تقابل شركة )أرباح بترول دولة بالتعاون(  اإلنتاج.في عقود مشاركة 
السترداد تكاليف النفط  (،)وفروعها التابعة المحتملة SMHPMالمخصصة لـ 

 المتكبدة كجزء من مشاركتها في عقود المشاركة في اإلنتاج.

. 

 -  دولة بالتعاون  رولبت كلفةو *أرباح
  ل(يالنفط )برم

2 
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 الدفوعات النقدية

 ولإلداراتالمحروقات  عائداتليتم تقسيم التدفقات المدفوعة نقدا من قبل الشركات النفطية وأداءها للصندوق الوطني 
التعدين ات من شركات . أما التدفقالشركة الوطنية للمحروقات واألمالك المنجميةالعمومية وشركات الدولة المتمثلة في 

 :كاالتيوهي  38العمومية. ويبلغ عدد هذه التدفقات الى اإلدارات  فتدفع جميعها

 رقم تدفق تعريف

 المحروقات عائداتلالصندوق الوطني 

. هذه الضريبة ناتجة عن والتجاريةضريبة مطبقة على األرباح المؤسسات الصناعية 
نون العام امن نظام الق 23 %( المادة 25ريبة األرباح الصافية السنوية. تبلغ نسبة الض

). ويجب أن تضم التسديدات المبالغ المقدمة على األرباح الصناعية والتجارية للضرائب 
 (.والنفطيةالمدفوعة من طرف الشريكات المنجمية 

الضريبة على األرباح الصناعية 
 (BICوالتجارية )

3 

ت. بعد انتاج المحروقيجة لبيع نصيبها من إيعنى هنا المنتوج الذي يرجع إلى الدولة نت
من طرف المتعاقد )الشركة االستخراجية( جزءا من اإلنتاج من أجل استعادة  اقتطاع

العمومية( السلطة الدولة )تكاليف النفط فاإلنتاج المتبقي من المحروقات يتم تقاسمه بين 
من قانون  38المادة ) العقد.الشركة( حسب إجراءات التقاسم المحددة في والمتعاقد )

 .م(المحروقات الخا

 4 الربح بترول الدولة سلطة عمومية

هي المكافآت التي يمكن إدراجها عند توقيع عقد النفط أو الغاز أو منح رخصة بحث 
 .من مدونة المحروقات الخام( 78)المادة 

 5 مكافأة اإلنتاج

ات المحروقات بعض العتب هي المكافآت التي يمكن التنصيص عليها عندما يتجاوز إنتاج
 (.من مدونة المحروقات الخام 78ط )المادة قتضى عقد النفمالمحددة ب

 6  منحة االنتاج

موظفي الوزارة  وتأطيريخضع أصحاب العقود النفطية لمساهمة سنوية مخصصة للتكوين 
 عقد النفط مبلغ هذه المساهمة ويحددقطاع النفط.  وتعزيزالعمليات النفطية  ولمتابعة
 ونة المحروقات الخام(.مد نم 81و 80واد استخالصها )الم وطرق

المساهمة  (المساهمة في صندوق التكوين
  )اإلدارية

7 

 8 حصص متأتية من مساهمات الدولة نضير مساهمات الدولة في شركات النفط والتعدين. حصص لمصالح الدولة تدفع هذه

ة يطاعات الجبائالمصدر تشمل كل االقتاالقتطاع على مبلغ ما أو منتوج. فالمقاصات من 
 I/R...(  والحصصالنفطية أثناء تسديد المشتريات والخدمات واألتعاب  على الشركات

)باستثناء االقتطاعات من المقاصات 
  األجور(

9 

إن أصحاب العقد النفطي أو أصحاب الرخص المنجمية يخضعون ألتواة سطحية سنوية 
ي العقد المبلغ تحدد ف ة وأهمية هذاحة المتفق عليها. نسبيتم حسبها اعتبارا لحجم المسا

من قانون المحروقات الخامة(، ويتم عن طريق مراسيم وزارية  77و 75البترولي )المادة 
 (Iمن مدونة المعادن(. ) 107للسندات المعدنية )المادة 

 10 اإلتاوة المساحية

 مالمسندة إليهون التزامات األشغال تطبق في حالة إذا كان أصاحب العقود البترولية ال يلب
 ة من اجل القيام بتحقيق حمالت االستكشاف والتطوير أو اإلنتاج.من طرف الدول

عقوبات عدم تنفيذ برامج االستكشاف 
 والتطوير

11 

 وهذايدفع الفاعلين في مجال النفط عمولة بيئية للصندوق الوطني إليرادات المحروقات 
 ع النفطية.يمة عن المشارألضرار البيئية الناجالتسديد يهدف إلى معالجة ا

 12  عمولة البيئية

 13 تدفقات المبالغ المدفوعة الهامة األخرى ) دوالراالف 10من  أكثر )قيمتهامدفوعة أخرى  أي تدفقات مبالغ وهي

   (SMHPM)المنجمية واألمالكالشريكة الوطنية للمحروقات 

 SMHPMخصصة لشركة بل أنصبة األرباح المالتسديد العيني أو النقدي وهو يقا
 )وممثلياتها المحتملة اعتبارا لمشاركاتها في عقود تقاسم اإلنتاج(.

 14 الربح النفطى الدولة مشارك )بترول(

  (DGTCP) العامة والمحاسبةاإلدارة العامة للخزينة 

لحجم  إن أصحاب الرخص المنجمية يخضعون ألتواة سطحية سنوية يتم حسبها اعتبارا
من  107م وزارية للسندات المعدنية )المادة عن طريق مراسي عليها. ويتم المساحة المتفق

 مدونة المعادن(.
 15 اإلتاوة المساحية

يخضع أصحاب رخص استغالل بضرائب يتم حسابها حسب ثمن بيع المنتوج و معدل هذه 
 ية(من المدونة المعدن 108اإلتاوة يحدد حسب مجموعة المواد )المادة 

 16 أتاوة استغالل

. هذه الضريبة ناتجة عن والتجاريةح المؤسسات الصناعية على األربا ةضريبة مطبق
من نظام القانون العام  23 %( المادة 25األرباح الصافية السنوية. تبلغ نسبة الضريبة 

 ). ويجب أن تضم التسديدات المبالغ المقدمة على األرباح الصناعية والتجاريةللضرائب 
 (.والنفطيةة يريكات المنجمالمدفوعة من طرف الش

الضريبة على األرباح الصناعية 
 (BICوالتجارية )

17 

). بناء على  SNIM الحديد(تدفق مالي يعنى فقط الشريكة الوطنية الستغالل مناجم 
ملزمة بضريبة وحيدة  SNIMألموريتانية تصبح  والدولة SNIMاالتفاقية الموقعة بين 

ه الضريبة السنوية ة ما. تمثل هذراألرباح لفت الضرائب المفروضة علىتشمل جميع 
ويتم تقدير هذه المبالغ الضريبية  .SNIM% من الدخل الخام اإلجمالي ل  9الوحيدة 

 .الموحدة بعد اعتبار حالة تصفية قروض الضريبة على القيمة المضافة

)المبلغ  السنوية الوحيدة ضريبةال
   اإلجمالي(

18 

 شركةجميع واردات  ويخص وية الوحيدةة السنبالضري علىاً مقدمالمبلغ المدفوع وهذا ه
SNIM 

 من يخصمالمضافة  ضريبة القيمةفائض  
 الضريبة السنوية الوحيدة

19 

 106ضريبة تسدد بمناسبة تسليم أو تحويل أو تجديد رخصة استكشاف أو استغالل. المادة 
 من المدونة المعدنية.

 20 الضريبة النقدية
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االستخراجية بمناسبة حصولها محليا على طرف الشركات  ناخلية تسدد مهذه الضريبة الد
 وخدماتمنتوجات 

INT  VAT21 الضريبة الداخلية 

 10نسبة هذه الضريبة  وتبلغضريبة تعنى المؤسسات التي تمتلك رؤوس أموال منقولة 
 وإيرادات BIC % على المحصول الذي يتم توزيعه من طرف الشركات الخاضعة ل

 من القانون العام للضرائب(. 73. )المادة والضماناتالمصرفية  عوالودائديون على ال

 األموالالضريبة على مداخيل رؤوس 
IRCM  

22 

اإلجمالي السنوي على األشخاص المعنيين  -هذه الضريبة المستحقة على الدخل الصافي 
 للضرائب(.من القانون العام  88حسابه حسب معدل تصاعدي )المادة  ويتمبالضريبة. 

 23  (IGR) المداخيلة العامة على ريبضال

حسم ضريبي مطبق على الحصص المصدرة المدفوعة من طرف أصحاب رخص  وهي
مكررة من النظام العام  74%. )المادة  10نسبة الحسم  وتبلغالبحث أو االستغالل 

 للضرائب(.
 24 ضريبة على الحصص المصدرةال

غاز أو منح رخصة بحث د النفط أو القعند توقيع ع مكن إدراجهاآت التي يهي المكاف
 من مدونة المحروقات الخام(. 78)المادة 

 25 الشراء مصاريف/ مكافأة التوقيع

 وإيرادات% من إيرادات الملكية المشيدة  10الضريبة على الدخل العقاري يتم حسابها با 
تخلي لها من خالل االتي حصل علي وخصوصا العقارية والرسومالعمارات غير المشيدة 

 من القانون العام للضرائب(. 52الستغالل المنجمى. )المادة عن رخص ا
 26 (IRF) الضريبة على الدخل العقاري

% على الفوائد والعمولة أو المكافئات المالية األخرى على الديون  14هذه الضريبة تبلغ 
ة. )المادة زلخدمية المنجوكذالك كل العمليات اوااللتزامات األخرى  والسلفات والقروض

 من القانون العام للضرائب( 220
 27  (TPS)الضريبة على تقديم الخدمات   

( BICضريبة تعنى الشريكات الخاضعة للضريبة على األرباح الصناعية والتجارية )
بسط. الخاضعة لضريبة النظام الفعلي الم والشريكات( BNCالغير تجارية ) واألرباح
 ضرائب(ن العام للومن القان 40و 28و 24)المادة 

 28 (IMF) الضريبة الدنيا الجزافية

الحق الضريبى لألستيراد يضم جميع الحقوق االستيراد المسددة بمنسبة عمليات توريد 
 من مدونة الجمارك( 5البضائع في موريتانيا )المادة 

 29 (DFI) الحق الجبائى لالستيراد

ة القيام بعمليات خراجية بمناسبتالشركات االسمن طرف لخارجية تسدد هذه الضريبة ا
 االستيراد.

 VAT - EXT30 الضريبة الخارجية 

أو  عمليات االستيراد عندمن شركات التعدين  االخرى المدفوعة الضرائب الجمركيةجميع 
 .التصدير

 31  ضرائب جمركية أخرى

 كو عدم دفع تلة كنتيجة في التأخر أعقوبات تطبق على ضرائب مختلفة وحقوق مستحق
 ألضرائب.

 32 العقوبات

هذه المكافأة مقررة وممنوحة من طرف عمومية االستخراجية والتي تمكنت من تحقيق 
 أرباح وذالك مقابل العمليات اإلدارية التي تقوم بها.

عالوة تحفيزية لإلدارة العامة للضرائب 
DGI 

33 

 34 التمويل /   السلفات ة.جية إلى الدولاركات االستخراستثنائية من قبل الشهذه هي السلف المقدمة في حاالت 

 35  (-) عالمة المبالغ المستردة الدولة. من قبلفي حاالت استثنائية من الشركات االستخراجية المبالغ المستردة  هذه

 36 الدولة ص متأتية من مساهماتصح في شركات النفط والتعدين. نضير مساهمات الدولة لمصالح الدولة حصص تدفع هذه

 37  مكافأة التوقيع .المكافآت التي يمكن إدراجها عند منح رخصة بحث يه

 43%. )المادة  10بيع رخصة استغالل في حالة تخلي صاحبها عنها فتخضع لضريبة 
 من قانون المعادن الجديد(

 38  الضريبة على بيع رخص االستغالل

ة إلى ات االستخراجيكمن قبل الشر ستثنائيةاال لمساهماتتتمثل هذه الدفوعات في ا 
 الموازنة العامة للدولة

 39  في ميزانية الدولة المساهمة

الشركات التي على اثر اتفاقية تأسيس مبرمة وفقا لترتيبات مدونة االستثمار تتمتع هذه 
اصل بناء الشركات بنظام خاص في ما يعنى الضريبة على المعامالت المالية والتي تتو

ليها والتي يجب تسديد الضريبة بشكل انتقالي ي الذي يطبق عبستقرار الضريعلى بند اال
 الشروط.وحتى نفاد االتفاقية القائمة بنفس الضرائب على المعامالت المالية وحسب نفس 

 من القانون العام للضرائب( 183)المادة 

 40  النظام الخاص الضريبي

 41 الهامة األخرى المبالغ المدفوعةتدفقات  ) دوالر االف10من  اكثر )قيمتها أخرى عةمدفو مبالغأي تدفقات  وهي
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 الدفوعات االجتماعية
المسؤولية االجتماعية، قد تشارك الشركات االستخراجية في مشاريع التنمية في البلديات التي تضم حقول في إطار   

 النفط أو مشاريع التعدين. قد تكون هذه المساهمات إلزامية أو طوعية على النحو التالي

 رقم تدفق تعريف

المساهمات اإللزامية )التعاقدية) التي تقوم بها تتعلق هذه التدفقات بجميع 
الشركات االستخراجية في التنمية المحلية في إطار االتفاقيات المبرمة أو 
التزامات للمجتمعات المحلية والبلديات. ويمكن أن تشمل هذه التدفقات 

 .كخيار المساهمات الطوعية التي تقدمها الشركات االستخراجية

 42 الدفوعات االجتماعية

 

 الدفوعات للجهات والمجموعات المحلية

 رقم تدفق تعريف

على الضرائب البلدية بما في ذلك  الدفوعات للجهات و المجموعات المحلية تقتصر
االختراع والضريبة  المساهمة في األراضي المبنية وغير المطورة ، وبراءات

 الصطناعية.ا

وعات للجهات و دفلا
 المجموعات المحلية

43 

 التحويالت

للنظم  التي تجمعها السلطات المالية إلى صناديق خاصة أو بلديات أو سلطات محلية وفقا   عائداتال يتم تحويل بعض
  الجارية. نقدم فيما يلي التحويالت التي تمت معاينتها. 

 رقم تدفق تعريف

 .والتي يتم تزويدها في ميزانية الدولة FNRH بي تتم في حسامثل في السحوبات التتت
إلى الموازنة  FNRHتحويل عائدات النفط 

 العامة للدولة
44 

إلى الصناديق األخرى التي ال  DGTCPاألخرى التي نقلتها  عائداتالتتمثل في كل 
 تزود ميزانية الدولة.

 45 أخرى منقولة عائدات
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 عائداتللصلة حالمؤسسات المالكيانات العمومية و نطاق .4.3

فقد طلبنا من خمس إدارات وكيانات  2016وتدفقات الدفوعات لسنة  الستخراجيةا بناء على النطاق المعتمد للشركات
 عمومية تقديم تصريحات. 

 الجهات الحكومية

  اإلدارات العامة

 (DGTCP. المديرية العامة للمحاسبة المالية والعامة )1

 (DGCللجمارك ) . مديرية العامة2

 (DCMG. مديرية التعدين األرض والجيولوجيا )3

 الشركات المملوكة للدولة

 (SNIM. الشركة الوطنية للصناعة والمناجم )4

 (SMHPM) الشركة الوطنية للمحروقات و األمالك المنجمية. 5

 

 مدرجة في نطاق التصريح معلومات أخرى .4.4

 الدفوعات االجتماعية (أ

المساهمات الطوعية للمشاريع االجتماعية جميع التبرعات العينية والنقدية التي تقوم بها الشركات االستخراجية تشمل 
التي  المساهمات المحلية.  يشمل هذا القسم: المرافق الصحية ،المدارس ، الطرقات والحدائق و التنميةدعم  في سياق
 األنشطة الزراعية.   تدعم

 يتمثل الخيار الذي اختارته اللجنة الوطنية في إدراج جميع الدفوعات االجتماعية الطوعية بغض النظر عن أهميتها  
 .االستخراجية للشركاتالجانب  األحاديالتصريح  من خالل

 تشمل المساهمات اإللزامية للمشاريع االجتماعية المساهمات المنصوص عليها في اتفاقات التعدين أو النفط أو أي 
 . تجاه الدولة أو السكان المحليينا التزام من جانب الشركة

هي  على أساس المبالغ المدفوعة كما مشاريعشكل  تتخذ التي ستقوم الشركات االستخراجية بالتصريح عن الدفوعات
 مسجلة في حساباتها. 

يتمثل الخيار الذي اختارته اللجنة الوطنية في إدراج جميع الدفوعات االجتماعية اإللزامية بغض النظر عن أهميتها من 
  للشركات االستخراجية. حادي الجانب يح األرالتص خالل

لشركات االستخراجية فيما يتعلق ل التعدين والنفط السارية على التزامات عقودأو النظم  في موريتانيا ، ال تنص
بالمدفوعات االجتماعية. وبالتالي، فإن أي مدفوعات اجتماعية إلزامية ال يمكن نظري ا أن تنتج إال عن االتفاقات 

 . المبرمة في هامش النصوص المذكورة أعاله

. بناء على نفس المنهجية المعتمدة بالنسبة للشركات الخاصة، احتفظت اللجنة الوطنية بخيار النفقات شبه الضريبية
ك لمحروقات واألمالالشركة الوطنية لو الشركة الوطنية للصناعة والمناجمكل من التصريح األحادي الجانب من قبل 

 تصريحات أحادية الجانب من كال الشركتين. أساس  على   منجميةال

 المبالغ المدفوعة للجهات والمجموعات المحلية   (ب

الموحد للخزينة. وتتمتع البلديات  الحساب فيبالكامل  البلدية وايداعها عائداتالالميزانية، بما في ذلك  عائداتيتم جمع 

إلطار الجبائي الحالي ال ينص على مدفوعات خصصة. لكن امفي حسابات  اتسجيله التي يتم اتئدعاالبحرية إدارة هذه 

قررت  االقتصاد.قطاعات  المحصلة تهم جميع المبالغ المدفوعةللبلديات مرتبطة بالقطاع االستخراجي، بحيث أن  محددة

اق طفي الن مدرجةالشركات الكل من قبل  من المبالغ المدفوعةا النوع من ذعن هالتصريح أن يتم اللجنة الوطنية 

 العامة.  والخزينة
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 التحويال للجهات والمجموعات المحلية (ت

  تحويالت للجهات والمجموعات المحلية عدم وجود  نستنتج موريتانيا في الجبائية األنظمة المالية و بناء على تحليل 
 ات االستخراجية. من معيار الشفافية في الصناع 5.2بالمعنى الذي يقصده المتطلب 

 . 41في موريتانيا من قبل اللجنة الوطنية للجهات والمجموعات المحليةول التحويالت فنية موجزة ح ةتم نشر مذكر وقد

 اإلنتاج والتصدير (ث

قررت اللجنة الوطنية ادراج احجام االنتاج وقيم الصادرات في نطاق المطابقة لمبادرة الشفافية في الصناعات  

 االستخراجية 

 قطاع المحروقات 

الشركة تصاريح  مطابقتها مع بيانات اإلنتاج: سيتم تقديم التقارير عن أحجام اإلنتاج من قبل شركات النفط و  -
  الوطنية للمحروقات واألمالك المنجمية

الخام وفقا  لبيانات  المتوسط  وسيتم إجراء تقييم اإلنتاج بضرب اإلنتاج الوطني بمتوسط سعر البيع السنوي -
   ؛ المصرح بهاالتصدير

 عن أحجام وقيم الصادرات من قبل شركات النفط من جهة ، و التصريح :  سيتم ادراتصيانات حول الالب -

 جهة أخرى. وستجري المطابقة بين البيانات المقدمة من الجهتين.   من  اإلدارة العامة للمحروقات

 قطاع التعدين

معدني و دارة السجل الإت التعدين و االنتاج من طرف شركا بيانات اإلنتاج: سيتم إعداد التصاريح عن بيانات -
 الجيولوجيا 

الخام وفقا  لبيانات  المتوسط  وسيتم إجراء تقييم اإلنتاج بضرب اإلنتاج الوطني بمتوسط سعر البيع السنوي -
   ؛ المصرح بهاالتصدير

 التوظيف في القطاع االستخراجي  (ج

بحيث يجب على هذه  ستخراجية،الاقبل الشركات لعاملة المستخدمة من قررت اللجنة الوطنية ادراج أعداد القوة ا
 األخيرة التصريح بها مع توضيح البيانات حول كل من الموظفين المحليين واألجانب. 

 الملكية الفعلية (ح

خراجية الشفافية في الصناعات االست ةتقرير مبادرالبيانات عن الملكية الفعلية في نطاق قررت اللجنة الوطنية ادراج 
 من هذا التقرير.  7الملحق رقم  ريح المدرج فيصا لنموذج التوفق 2016لعام 

 التدفقات النقدية الهامة األخرى (خ

الى نموذج التصريح   «تدفقات مهمة أخرى»ب لتفادي وقوع ثغرات ذات تأثير مهم، قمنا بإضافة سطر معنون 
رج أمريكي ال يند ة االف دوالردفع تتجاوز قيمته عشرالخاص بالشركات االستخراجية حتى يتسنى لها التصريح بأي 

 في أنواع الدفوعات الموجودة في النموذج. 

                                                      

41 http://www.cnitie.mr/itie-

fr/pdf/10٪20Note٪20technique٪20succincte٪20sur٪20les٪20transferts٪20infranationaux٪20en٪20Mauritanie.pdf  

http://www.cnitie.mr/itie-fr/pdf/10%20Note%20technique%20succincte%20sur%20les%20transferts%20infranationaux%20en%20Mauritanie.pdf
http://www.cnitie.mr/itie-fr/pdf/10%20Note%20technique%20succincte%20sur%20les%20transferts%20infranationaux%20en%20Mauritanie.pdf
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 نتائج عملية المطابقة .5

المصرح بها من قبل  المبالغ المدفوعةالنتائج التفصيلية لعملية المطابقة وملخص حول الفروق بين تدفقات  نقدم أدناه
  ت المالية.لف اإلدارات والمؤسساالشركات والمبالغ المستلمة من قبل مخت

التعديالت التي قمنا و ،الماليةا قمنا بإبراز المبالغ األولية المصرح بها من طرف الشركات االستخراجية والسلطات مك
 والفروق المتبقية الذي لم تتم تسويتها. كذلك المبالغ النهائيةو بها بعد عملية المطابقة

 مطابقة مدفوعات النفط العينية.  5.1

 الستخراجيةاحسب الشركات  جدول المطابقة 5.1.1

من  المعلن عنهاتلك بين التدفقات العينية المصرح بها من قبل شركات النفط و الفروقتبين الجداول التالية 
  ." الشركة الوطنية للمحروقات واألمالك المنجمية" طرف

ت اوطنية للمحروقالشركة الستخراجية وتشمل هذه الجداول األرقام المجمعة من تصريحات كل من الشركات اال
التقارير وردت والتعديالت التي قمنا بها بعد عملية المطابقة والفرق المتبقي الذي لم تتم تسويته.  ،المنجميةواألمالك 

 .من هذا التقرير 13التفصيلية لعملية المطابقة لكل شركة في الملحق 
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 ية:لمدفوعات النفط العينيبين الجدول التالي تفاصيل عملية المطابقة 
 ة تدفقات النفط العينية حسب الشركة: مطابق13 دالجدول عد

 الشركة الرقم

 المبلغ بعد التعديالت التعديالت التصريح األولي

 الشركات
 )برميل(

SMHPM 
 )برميل(

 الفارق
 )برميل(

 الشركات
 )برميل(

SMHPM 
 )برميل(

 الفارق
 )برميل(

 الشركات
 )برميل(

SMHPM 
 )يلبرم(

 الفارق
 )برميل(

1 Petronas 569 804 423 527 146 277 - 146 277 (146 277) 569 804 569 804 - 

 - 804 569 804 569 (277 146) 277 146 - 277 146 527 423 804 569 المجموع  
 

 المبالغ المدفوعةحسب  المطابقة جدول 5.1.2

 .بعين االعتبار التالتعدي أخذأبعد  ةات االستخراجيوالشرك SMHPM نها عبرنقدم في الجدول أدناه مجموع كميات النفط المصرح ع

 المبالغ المدفوعة: مطابقة تدفقات النفط العينية حسب 14الجدول عدد 

 

 

 المبالغ المدفوعةتدفقات  الرقم

 المبلغ بعد التعديالت التعديالت التصريح األولي

 الشركات
 )برميل(

SMHPM 
 )برميل(

 الفارق
 )يلبرم(

 الشركات
 )برميل(

SMHPM 
 )برميل(

 فارقلا
 )برميل(

 الشركات
 )برميل(

SMHPM 
 )برميل(

 الفارق
 )برميل(

1 
 –حَصة إنتاج النفط الراجع للدولة 

 (نفط )برميل
343 478 255 302 88 176 - 88 176 (88 176) 343 478 343 478 - 

2 
تكلفة النفط -حَصة إنتاج النفط 

نفط  –الراجع للدولة كشريك 
 ()برميل

226 326 168 225 58 101 - 58 101 (58 101) 226 326 58 101 - 

 - 804 569 804 569 (277 146) 277 146 - 277 146 527 423 804 569 المجموع   
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  تعديل التصاريح  5.1.3

  كما يلي: SMHPMتصريح  فيتلخص التعديالت 

 التعديالت على التصاريح
نفط  –للدولة  حَصة إنتاج النفط الراجع

 ()برميل
نفط الراجع تكلفة ال-نفط لحَصة إنتاج ا

 نفط )برميل( –للدولة كشريك 

 101 58 176 88 مبلغ الضريبة المصرح بشكل غير صحيح

 101 58 176 88 مجموع التعديالت على التصاريح األولية

فقط   SMHPMكةشر فيما صرحت 2016نة العائدة للدولة في إنتاج النفط لسلحصة االعينية  المبالغ المدفوعةتمثل 
  .SMHPM طرف من لذلك قمنا بتعديل التصريح المقدم. 2016سنة  خاللنتاج عاتها من اإلبيمب

 مطابقة التدفقات النقدية . 5.2

 المطابقة حسب الشركات االستخراجية جدول 5.2.1

الشركات  المصرح بها من قبل عةالمبالغ المدفويحتوي الجدول التالي على ملخص حول الفوارق بين تدفقات 
المصرح بها من قبل مختلف اإلدارات والمؤسسات الحكومية. ويشمل هذا الجدول األرقام المجمعة من  اتعائدالو

تصريحات كل من الشركات االستخراجية وتصريحات الجهات الحكومية، والتعديالت إثر إجراءات المطابقة والفرق 
 لهذا التقرير. 13ية في الملحق ارير التفصيلعلى التق االطالع . يمكنالمتبقي الذي لم تتم تسويته
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:النقديةيبين الجدول التالي تفاصيل عملية المطابقة لتدفقات   

 : مطابقة التدفقات النقدية مصنفة حسب الشركة15الجدول عدد 

 المبلغ )أوقية(
 التصريح األولي التعديل التصريح بعد التعديل

 الشركة الدولة الفرق كةالشر الدولة الفرق ركةالش الدولة فرقال العدد الشركات

 )أوقية( )أوقية( )أوقية( )أوقية( )أوقية( )أوقية( )أوقية( )أوقية( )أوقية(

   (aت النفط )شركا  993 057 508 12  796 003 816 10  197 054 692 1 (131 096 290 2) (216 148 367) (915 947 922 1)  862 961 217 10  580 855 448 10 (718 893 230)

(38 272 056) 3 194 146 930  3 155 874 874  (1 841 090 956) (229 454 559) (2 070 545 515) 1 802 818 900  3 423 601 489  5 226 420 389  

Société 
Mauritanienne 

des 
Hydrocarbures 

et du 
Patrimoine 

Minier 
(SMHPM) 

1 

355 000 000  944 242 525  1 299 242 525  (1 234 818 641) 944 242 525  (290 576 116) 1 589 818 641   -  1 589 818 641  Petronas 2 

(18 470 196) 90 465 596  71 995 400  72 498 095  (1 558 095) 70 940 000  (90 968 291) 92 023 691  1 055 400  
Sonatrach 
(SIPEX) 

3 

 -  150 296 771  150 296 771  852 296 269  (852 210 769) 85 500  (852 296 269) 1 002 507 540  150 211 271  Total  4 
(37 816 289) 462 278 435  424 462 146  48 914 583  (48 914 583)  -  (86 730 872) 511 193 018  424 462 146  Tullow Oil 5 

(2 924 640) 59 278 465  56 353 825   -   -   -  (2 924 640) 59 278 465  56 353 825  
Chariot Oil 

Gas Limited 
6 

(488 410 537) 5 548 146 858  5 059 736 321  179 252 735  (179 252 735)  -  (667 663 272) 5 727 399 593  5 059 736 321  
Kosmos 
Energy 

7 

(813 863 888) 30 476 537 406  29 662 673 518  7 446 995 014  (15 188 486 410) (7 741 491 396) (8 260 858 902) 45 665 023 816  37 404 164 914  
الشركات التعدين 

(b) 
  

85 572 654  12 964 762 017  13 050 334 671  3 913 764 489  (5 862 173 084) (1 948 408 595) (3 828 191 835) 18 826 935 101  14 998 743 266  SNIM 8 
(303 858 728) 6 036 243 155  5 732 384 427  992 989 167  (991 982 548) 1 006 619  (1 296 847 895) 7 028 225 703  5 731 377 808  MCM 9 

(1 370 438 943) 11 361 305 186  9 990 866 243  2 517 735 634  (8 311 867 714) (5 794 132 080) (3 888 174 577) 19 673 172 900  15 784 998 323  
Tasiast 

Mauritanie 
LTD SA 

10 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -  
BUMI 

MAURITANIE  
11 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Mauritanie 

Ressources 
Limited Sarl  

12 

 -  11 826 604  11 826 604  43 857 442  (43 814 782) 42 660  (43 857 442) 55 641 386  11 783 944  
Sphere 

Mauritania SA 
13 

 -  9 454 000  9 454 000  (9 454 000) 9 454 000   -  9 454 000   -  9 454 000  
TAFOLI 

MINERALS  
14 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -  

ARVG 
SPECIELITY 
MINES (PVT) 

Ltd  

15 
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 التصريح األولي التعديل التصريح بعد التعديل

 الشركة الدولة الفرق كةالشر الدولة الفرق ركةالش الدولة فرقال العدد الشركات

 )أوقية( )أوقية( )أوقية( )أوقية( )أوقية( )أوقية( )أوقية( )أوقية( )أوقية(

 -   -   -   -   -   -   -   -   -  
AURA 

ENERGY 
LIMITED  

16 

64 401 871  64 503 348  128 905 219   -   -   -  64 401 871  64 503 348  128 905 219  SENI Sa 17 

662 476 818   -  662 476 818   -   -   -  662 476 818   -  662 476 818  
Ferroquartz 
Mauritania 

18 

47 982 440   -  47 982 440   -   -   -  47 982 440   -  47 982 440  TIREX SA  19 
 -  28 443 096  28 443 096  (11 897 718) 11 897 718   -  11 897 718  16 545 378  28 443 096  El Aouj Mining 20 

   (a+bالمجموع )  907 222 912 49  612 027 481 56 (705 804 568 6) (527 587 031 10) (626 634 555 15)  099 047 524 5  380 635 880 39  986 392 925 40 (606 757 044 1)
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 المبالغ المدفوعةتدفقات  جدول المطابقة حسب 2.2.5

 .ديالتالتعدخال استخراجية بعد يحتوي الجدول التالي على المبالغ الجملية للمستحقات والضرائب المختلفة التي صَرحت بها الجهات الحكوميَة والشركات اإل

 المبالغ المدفوعة: مطابقة التدفقات النقدية حسب 16ل عدد الجدو

 المبلغ )أوقية(

 التصريح األولي التعديل التصريح بعد التعديل

 الشركة الدولة الفرق الشركة الدولة الفرق الشركة الدولة الفرق تدفقات

 )أوقية( ة()أوقي ية()أوق )أوقية( ()أوقية )أوقية( )أوقية( )أوقية( )أوقية(

229 215 956  9 982 216 381  10 211 432 337  (938 057 489) 718 421 373  (219 636 116) 1 167 273 445  9 263 795 008  10 431 068 453  FNRH 

(246 557 214) 1 134 704 414  888 147 200  10 684 524  877 462 676  888 147 200  (257 241 738) 257 241 738   -  
لى األرباح ضريبة ع

 (BICالصناعية والتجارية )

(38 272 056) 3 188 758 305  3 150 486 249   -   -   -  (38 272 056) 3 188 758 305  3 150 486 249  
السلطة  -بترول دولة -أرباح

 بترول -العمومية

 مكافأة التوقيع  000 000 420 1  -   000 000 420 1  -   000 000 420 1 (000 000 420 1)  000 000 420 1  000 000 420 1  - 

56 293 825  764 414 500  820 708 325  (693 474 500) 764 414 500  70 940 000  749 768 325   -  749 768 325  
المساهمة في صندوق التكوين 

 )المساهمة اإلدارية(

215 794 222  3 215 838 996  3 431 633 218  (4 394 562 312) 3 215 838 996  (1 178 723 316) 4 610 356 534   -  4 610 356 534  
خصم من المصدر )باستثناء 

 االقتطاعات من األجور(

 إتاوة مساحية  300 543 126  500 581 122  800 961 3  -   800 961 3 (800 961 3)  300 543 126  300 543 126  - 

 عمولة البيئيةال  800 304 361  -   800 304 361  -   800 304 6 (800 304 6)  800 304 361  800 304 6  000 000 355

(113 042 821) 125 652 066  12 609 245  5 569 561 399  (5 569 561 399)  -  (5 682 604 220) 5 695 213 465  12 609 245  
مدفوعات نقدية اخرى 

 ()أنشطة النفط

 -   -   -  (2 075 934 140)  -  (2 075 934 140) 2 075 934 140   -  2 075 934 140  SMHPM 

 -   -   -  (2 075 934 140)  -  (2 075 934 140) 2 075 934 140   -  2 075 934 140  
بالتعاون  -بترول دولة-أرباح

 نفط

(1 273 973 562) 30 943 176 605  29 669 203 043  8 538 038 728  (16 274 055 999) (7 736 017 271) (9 812 012 290) 47 217 232 604  37 405 220 314  DGTCP 

 إتاوة مساحية  000 324 217  629 190 146 4 (629 866 928 3)  -  (617 375 854 1)  617 375 854 1  000 324 217  012 815 291 2 (012 491 074 2)

2 109 679 688  3 088 471 663  5 198 151 351  (3 088 471 663) 3 088 471 663   -  5 198 151 351   -  
5 198 151 351 

 
0  

 أتاوة استغالل

376 795 280  606 984 596  983 779 876  503 549 708  (503 549 708)  -  (126 754 428) 1 110 534 304  983 779 876  
الضريبة على دخل الشركات 

بما فيها ية والتجارية )الصناع
 سبقة(الدفوعات الم

6 701 953 501  4 299 622 093  11 001 575 594  (4 299 622 093) 4 299 622 093   -  11 001 575 594   -  11 001 575 594  
ضريبة سنوية وحيدة )المبلغ 

 الخام(

(5 856 810 180)  -  (5 856 810 180)  -   -   -  (5 856 810 180)  -  (5 856 810 180) 
قيمة المضافة ضريبة على الال

المفروضة على الرسوم 
 السنوية 

 الضريبة النقدية  -   000 000 8 (000 000 8)  -  (000 000 8)  000 000 8  -   -   - 

58 833 009   -  58 833 009  (5 442 113 479) (352 018 601) (5 794 132 080) 5 500 946 488  352 018 601  5 852 965 089  
لقيمة المضافة لضريبة على اا

 الدا خلية 



 2016حول عائدات سنة  ITIE تقرير الجهة اإلدارية املستقلة ملبادرة
 

Moore Stephens LLP  | P a g e  76 

 التصريح األولي التعديل التصريح بعد التعديل

 الشركة الدولة الفرق الشركة الدولة الفرق الشركة الدولة الفرق تدفقات

 )أوقية( ة()أوقي ية()أوق )أوقية( ()أوقية )أوقية( )أوقية( )أوقية( )أوقية(

 -  232 631 139  232 631 139  47 966 764  (47 966 764)  -  (47 966 764) 280 597 903  232 631 139  
الضريبة على مدخيل رؤوس 

 (IRCM)األموال 

4 989 177  1 089 300  6 078 477  (1 089 300) 1 089 300   -  6 078 477   -  6 078 477  
على الدخل العقاري  الضريبة

(IRF) 

(981 372 530) 2 465 164 106  1 483 791 576  595 017 156  (588 647 412) 6 369 744  (1 576 389 686) 3 053 811 518  1 477 421 832  
الضريبة الدنيا الجزافية 

(IMF) 

 الحق الجبائى لالستيراد  382 563 515 1  395 977 826 1 (013 414 311)  -  (281 122 1)  281 122 1  382 563 515 1  114 855 825 1 (732 291 310)

37 993 492  8 299 794 021  8 337 787 513  (453 413 587) 453 456 247  42 660  491 407 079  7 846 337 774  8 337 744 853  
الضريبة على القيمة المضافة 

 يةالخارج

 الرسوم الجمركية األخرى  838 730 6  912 024 832 10 (074 294 825 10)  000 111 (815 054 798 9)  815 165 798 9  838 841 6  097 970 033 1 (259 128 027 1)

 العقوبات  209 526 387 2  100 205 18  109 321 369 2 (451 292 203)  712 088 166 2 (163 381 369 2)  758 233 184 2  812 293 184 2 (054 60)

 دفعات مسبقة / تمويل  372 782 620  -   372 782 620  -   -   -   372 782 620  -   372 782 620

 (-استرجاع )بعالمة  (659 813 792)  -  (659 813 792)  -   -   -  (659 813 792)  -  (659 813 792)

 النظام الخاص الضريبي  283 665 352 4  -   283 665 352 4  -   052 214 340 4 (052 214 340 4)  283 665 352 4  052 214 340 4  231 451 12

98 188 620  20 599 094  118 787 714  15 164 898 043  (16 910 014 187) (1 745 116 144) (15 066 709 423) 16 930 613 281  1 863 903 858  
مدفوعات نقدية اخرى 

 شطة النفط()أن

(252 672 506) 252 672 506   -  559 248 681  (559 248 681)  -  (811 921 187) 811 921 187   -  
مدفوعات نقدية اخرى 

 )أنشطة التعدين(

 وعالمجم  907 222 912 49  612 027 481 56 (705 804 568 6) (527 587 031 10) (626 634 555 15)  099 047 524 5  380 635 880 39  986 392 925 40 (606 757 044 1)
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  تعديل التصريحات 5.2.3

 بالنسبة لشركات التعدين

 على تصريحات الشركات اإلستخراجية:التي تمت التعديالت فيما يلي  لخصن

 تصريحات شركات الصناعات االستخراجية المبلغ )أوقية(

 ()أمدفوعة  والغيرالضرائب المصرح عنها  (080 132 794 5)
 )ب( المطابقة نطاقلكن خارج  ائب المدفوعةالضر (865 879 363 4)

 )ت(الضرائب المصنفة بشكل غير صحيح   000 940 70
 )ث(الضرائب المصرحة بشكل غير صحيح   014 961 48
 )ج(مصرح عنها  المدفوعة والغيرالضرائب   404 523 6

 المجموع (527 587 031 10)

  :ليةنقاط التاكل تعديل في اليتم عرض وصف وتفاصيل  

في "قسم الضريبة على القيمة المضافة" من تصريحها،  ’Tasiast Mauritanie LTD SA‘ جت شركةأدر )أ(
ومتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة القابلة للخصم المدفوعة للموردين المحليين بمبلغ  DGTCP مبالغ مدفوعة إلى

فقد قمنا  ،2016لعام  EITIلتقرير مبادرة  ةالمطابقنطاق ستثنى من لتدفق النقدي ممليار أوقية. بما أن هذا ا 5،794
 .الشركة واستبعاد هذه الدفوعات تصريحبتعديل 

دفوعات المصرح بها من طرف الشركات اإلستخراجية والمستبعدة من التدفقات مجموعة من يشمل هذا التعديل  )ب(
  .2016لعام  ITIE لتقرير مبادرة مطابقةالنطاق 

 تحت العناوين التالية: مدفوعةالمبالغ اله ريح عن هذتم التص

 تدفقات المبلغ )أوقية(

  (1) نفطبالتعاون  -بترول دولة-أرباح (140 934 075 2)
  (2) مدفوعات نقدية اخرى )أنشطة التعدين( (144 116 745 1)

   (3) خصم من المصدر )باستثناء االقتطاعات من األجور( (130 537 339)
  (4) لعقوباتا (451 292 203)

 المجموع (865 879 363 4)

 

لحصتها من اإلنتاج اإلجمالي والتي بلغ  2016في عام  SMHPM التي تلقتها عائداتاليشمل هذا التعديل  (1) 
حصة  عائداتتمثل هذه ال Chinguetti .مليون دوالر أمريكي( في حقل 919مليار أوقية ) 2،076مجموعها 

 من قبل عائداتلوفقا لعقد تقاسم اإلنتاج. يتم جمع هذه اال Chinguetti حقل في SMHPM نتاج التابعة لاإل
SMHPM  ضمن دخل االستغاللفي حساباتها ويتم تسجيلها.  

 في قسم "الدفوعات النقدية االخرى )أنشطة التعدين(" من تصريحها مبالغ مدفوعة إلى SNIM أدرجت شركة (2) 
DGTCPاألجورالرواتب وبالضرائب على  متعلقة و (ITS)  بما أن هذا التدفق النقدي  .مليار أوقية 1،745بمبلغ

الشركة واستبعاد هذه  تصاريح، فقد قمنا بتعديل 2016لعام  ITIE لتقرير مبادرة مطابقةالمستثنى من نطاق 
 .الدفوعات

ريحها من تص" )راألجوطاعات من من المصدر )باستثناء االقت في قسم "الخصم  Petronasأدرجت شركة (3)
بما  .أوقية 130 537 339 بمبلغ (ITS) ومتعلقة بالضرائب على الرواتب واألجور DGTCP مدفوعة إلىمبالغ 

الشركة  تصريح، فقد قمنا بتعديل 2016لعام  ITIE لتقرير مبادرة مطابقةالأن هذا التدفق النقدي مستثنى من نطاق 
 .واستبعاد هذه الدفوعات



 2016حول عائدات سنة  ITIE تقرير الجهة اإلدارية املستقلة ملبادرة
 

Moore Stephens LLP | Page 78 

ومتعلقة بالضرائب على  DGTCP تصريحها مبالغ مدفوعة إلى العقوبات" منفي قسم " SNIM درجت شركةأ (4)
لتقرير  مطابقةالأوقية. بما أن هذا التدفق النقدي مستثنى من نطاق  451 292 203 بمبلغ (ITS) الرواتب واألجور

 .الدفوعات الشركة واستبعاد هذه تصاريح، فقد قمنا بتعديل 2016لعام  ITIE مبادرة

حيث  Sonatrach SIPEX .رائب المصنفة بشكل غير صحيح من طرف شركةالتعديل الض يشمل هذا )ت(
دوالر أمريكي( تحت عنوان "الدفوعات االجتماعية  200 000أوقية ) 70 940  000صرحت الشركة بمبلغ

 ."همة إدارية(كوين )مساة في صندوق التاإللزامية". بعد عملية المطابقة، تبين لنا أن هذه الدفوعات تتعلق "بالمساهم

حيث تبين لنا وجود  Petronas .من طرف شركة الضرائب المصرحة بشكل غير صحيح يشمل هذا التعديل ث()
 347أمريكيًا( بين المبلغ المصرح به من طرف الشركة ) دوالًرا 137 918أوقية ) 48 961 014فرق بمبلغ 

ات من األجور( والمبلغ المصرح به ناء االقتطاعدر )باستث"الخصم من المصدوالًرا أمريكيًا( تحت عنوان  3 320
 .لنفس هذا التدفق النقدي دوالًرا أمريكيًا( في ورقة تفاصيل الدفع 3 458 266)

. تي لم تدرجها في تصاريحهاوالالتي قامت بها الشركات االستخراجية  المبالغ المدفوعةيشمل هذا التعديل تدفق  )ج(
الشركات االستخراجية المعنية بموضوع اتصال  السلطات المالية ا في البدايةي صرحت بهالتدفقات، الت وكانت هذه

 الضريبة على النحو التالي: نوع التي تمكنت من تأكيدها. يتم تفصيل هذه التعديالت حسب

 تدفقات المبلغ )أوقية(

  (IMF) الضريبة الدنيا الجزافية  744 369 6
 رىالجمركية األخ الرسوم  000 111 

 لى القيمة المضافة الخارجيةالضريبة ع  660 42

 المجموع  404 523 6

 يتم تفصيل هذه التعديالت حسب الشركات االستخراجية على النحو التالي:

 الشركات المبلغ )أوقية(

المنجمية واألمالكالشركة الوطنية للمحروقات   625 388 5  SMHPM   

1 006 619  MCM النحاسيتانية لمعادن المور    

85 500  Total 

42 660 Sphere Mauritania sa 

 مجموع التعديالت  404 523 6
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 بالنسبة للسلطات المالية

 تلخص التعديالت على تصريحات السلطات المالية كما يلي:

 تعديالت على تصريحات السلطات المالية المبلغ )أوقية(

 أ() لمطابقةاة  خارج نطاق الضرائب المدفوع (438 479 407 17)

 )ب(الضرائب المحصلة والغير مصرح عنها  977 257 677 2

  )ت(الضرائب المدفوعة من قبل شركات أخرى  (165 413 825)

 مجموع صافي التعديالت على التصريحات األولية (626 634 555 15)

 

ية اإلستخراجن طرف الشركات في تصريحها مبالغ مقبوضة م DGTCP يتعلق األمر بتدفقات صرحت بها (أ)
لتقرير  المطابقة(. بما أن هذا التدفق النقدي مستثنى من نطاق ITSالضرائب على الرواتب واألجور )ومتعلقة ب

 واستبعاد هذه الدفوعات. DGTCP تصاريح، فقد قمنا بتعديل 2016لعام  ITIEمبادرة 

 حو التالي:يتم تفصيل هذه التعديالت حسب الشركات االستخراجية على الن

 الشركات ة(بلغ )أوقيالم

(8 311 867 714) Tasiast Mauritanie LTD SA 

(6 318 777 471) SNIM 

(2 196 420 847) MCM 

(229 454 559) Société Mauritanienne des Hydrocarbures et du Patrimoine Minier (SMHPM) 

(179 252 735) Kosmos Energy 

(57 479 537) Tullow Oil 

(53 890 082) Sphere Mauritania SA 

(43 962 116) Total  

(14 816 282) El Aouj Mining 

(1 558 095) Sonatrach (SIPEX) 

 مجموع التعديالت (438 479 407 17)

 

بها الشركات االستخراجية والغير مصرح عنها من  صرحت التي المبالغ المدفوعة اتيشمل هذا التعديل تدفق (ب)
، التي صرحت بها في البداية الشركات االستخراجية موضوع هذه التدفقاتة. وكانت السلطات الماليطرف 
السلطات المالية المعنية التي تمكنت من تأكيدها. يتم تفصيل هذه التعديالت حسب الضريبة على النحو باتصال 

 :التالي

 الضرائب المبلغ )أوقية(

969 971 991 FNRH 

 (BIC) لتجاريةصناعية واعلى األرباح الضريبة  200 147 888

 إتاوة مساحية 325 095 56

 خصم من المصدر )باستثناء االقتطاعات من األجور( 466 729 25

1 707 285 986 DGTCP 

 أتاوة استغالل 046 942 180 1

 المضافة الخارجية الضريبة على القيمة 387 604 456

 إتاوة مساحية 000 154 45

  (IMF) الجزافية الضريبة الدنيا 253 496 23

  (IRF) الضريبة على الدخل العقاري 300 089 1

 مجموع التعديالت 977 257 677 2
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 على النحو التالي: الشركةيتم تفصيل هذه التعديالت حسب 

 الشركات المبلغ )أوقية(

1 204 438 299 MCM 

944 242 525 Petronas 

456 604 387 SNIM 

26 714 000 El Aouj Mining 

17 164 512 Total  

10 075 300 Sphere Mauritania SA 

9 454 000 TAFOLI MINERALS  

8 564 954 Tullow Oil 

 التعديالت مجموع  977 257 677 2

 

بها التي صرحت Total distribution لشركة،التابعة  المبالغ المدفوعة اتيشمل هذا التعديل تدفق (ت)
DGTCPعة من طرف شركةعلى أنها مدفو  Total E&Pل هذه التعديالت حسب الضريبة على . يتم تفصي
 :النحو التالي

 الضرائب المبلغ )أوقية(

(29 200 320) FNRH 

 (BIC) ضريبة على األرباح الصناعية والتجارية (524 684 10)

 مدفوعات نقدية اخرى )أنشطة النفط( (796 515 18)

(796 212 845) DGTCP 

 عية والتجارية )بما فيها الدفوعات المسبقة(لشركات الصناعلى دخل االضريبة  (146 814 79)

  الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (601 018 352)

  (IMF) الضريبة الدنيا الجزافية (253 837 14)

 الرسوم الجمركية األخرى (182 993 15)

 العقوبات (046 145 18)

 ط(نشطة النفنقدية اخرى )أ مدفوعات (617 404 315)

 التعديالت مجموع (165 413 825)
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 الفروق النهائية غير المطابقة 5.2.4

 أوقية مفصلة بحسب الشركات االستخراجية والضرائب في الجداول أدناه:606 757 044 1 فروق التدفقات المتبقية وغير المطابقة إلى  وصل مبلغبعد التعديالت التي أدخلت، 

  الستخراجيةالشركات االنهائية حسب  الفروق (أ

 : الفروق النهائية مصنفة حسب الشركة17الجدول عدد 

  أسباب الفروق

 3فارق غير مهم >  الشركة  )أوقية (فارق
 مليون أوقية

(4) 

 فارق الصرف
(3) 

ضريبة غير مصرح بها 

 طرف السلطات المالية من
(2)  

ضريبة غير مصرح بها من 

 جيةطرف الشركات اإلستخرا
(1)  

(1 474 034) (38 272 056) 570 794 222  (761 941 850) 
 

 شركات النفط (718 893 230)

 -  (38 272 056)  -   -  
 

(38 272 056) 
Société Mauritanienne des Hydrocarbures et du Patrimoine Minier 

(SMHPM) 

 -   -  355 000 000   -  
 

355 000 000  Petronas 

861 960   -   -  (19 332 156) 
 

(18 470 196) Sonatrach (SIPEX) 

 -   -   -   -  
 

 -  Total  

(2 335 994)  -  3 763 646  (39 243 941) 
 

(37 816 289) Tullow Oil 

 -   -   -  (2 924 640) 
 

(2 924 640) Chariot Oil Gas Limited 

 -   -  212 030 576  (700 441 113) 
 

(488 410 537) Kosmos Energy 

(196 111)  -  3 451 089 956  (4 264 757 733) 
 

 شركات التعدين (888 863 813)

389 473  0 -  101 754 200  (16 571 019) 
 

85 572 654  SNIM 

(585 584)  -   -  (303 273 144) 
 

(303 858 728) MCM 

 -   -  2 574 474 627  (3 944 913 570) 
 

(1 370 438 943) Tasiast Mauritanie LTD SA 

 -   -  64 401 871   -  
 

64 401 871  SENI Sa 

 -   -  662 476 818   -  
 

662 476 818  Ferroquartz Mauritania 

 -   -  47 982 440   -  
 

47 982 440  TIREX SA  

(1 670 145) (38 272 056) 4 021 884 178  (5 026 699 583) 
 

 لمجموعا (606 757 044 1)
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 ئية حسب الضريبةالفروق النها (ب

 : الفروق النهائية مصنفة حسب الضريبة18الجدول عدد 

  أسباب الفروق

 تدفقات )أوقية (فارق
اختالف 

 التصنيف
 (5) 

 3فارق غير مهم > 
  مليون أوقية

(4) 

 فارق الصرف
(3) 

ضريبة غير مصرح 

طرف  بها من

 السلطات المالية
 (2) 

غير مصرح بها  ضريبة

شركات من طرف ال

 راجيةاإلستخ
 (1)  

 -  (60 000) (38 272 056) 570 794 222  (303 246 210)  229 215 956  FNRH  
  (BIC) الصناعية والتجارية ضريبة على األرباح (214 557 246)  (214 557 246)  -   -   -   - 
 بترول -لطة العموميةالس -دولةبترول  -أرباح (056 272 38)   -   -  (056 272 38)  -   - 

 المساهمة في صندوق التكوين )المساهمة اإلدارية(  825 293 56   -   -   -  (000 60)  825 353 56
 خصم من المصدر )باستثناء االقتطاعات من األجور(  222 794 215   -   222 794 215  -   -   - 
 يئيةعمولة الب  000 000 355   -   000 000 355  -   -   - 

 مدفوعات نقدية اخرى )أنشطة النفط( (821 042 113)  (996 688 56)  -   -   -  (825 353 56)
 -  (1 610 145)  -  3 451 089 956  (4 723 453 373)  (1 273 973 562) DGTCP  
 ساحيةإتاوة م (012 491 074 2)  (012 341 086 2)  000 850 11  -   -   - 
 أتاوة استغالل  688 679 109 2   -   688 679 109 2  -   -   - 

 -   -   -  383 094 882  (6 299 602) 
 

376 795 280  
الضريبة على دخل الشركات الصناعية والتجارية )بما فيها الدفوعات 

 المسبقة(
 ()المبلغ الخام ضريبة سنوية وحيدة  501 953 701 6   -   501 953 701 6  -   -   - 
  المضافة المفروضة على الرسوم السنوية الضريبة على القيمة (180 810 856 5)   -  (180 810 856 5)  -   -   - 
  الضريبة على القيمة المضافة الدا خلية  009 833 58   -   009 833 58  -   -   - 
 (IRF) قاريعلى الدخل الع الضريبة  177 989 4   -   412 399 3  -   765 589 1  - 
 (IMF) الضريبة الدنيا الجزافية (530 372 981)  (826 560 982)  290 524 3  -  (994 335 2)  - 
 -   -   -   -  (310 291 732)  (310 291 732)  (DFI) الحق الجبائى لالستيراد 
 ارجيةمضافة الخعلى القيمة ال الضريبة  492 993 37  (297 106 48)  911 379 86  -  (122 280)  - 
 الرسوم الجمركية األخرى (259 128 027 1)  (981 909 026 1)  -   -  (278 218)  - 
 العقوبات (054 60)   -   -   -  (054 60)  - 
 دفعات مسبقة / تمويل  372 782 620   -   372 782 620  -   -   - 
 (-)بعالمة  استرجاع (659 813 792)   -  (659 813 792)  -   -   - 
 النظام الخاص الضريبي  231 451 12   -   231 451 12  -   -   - 
 مدفوعات نقدية اخرى )أنشطة النفط(  620 188 98  (417 271 10)  499 765 108  -  (462 305)  - 
 دين(مدفوعات نقدية اخرى )أنشطة التع (506 672 252)  (506 672 252)  -   -   -   - 

 المجموع (606 757 044 1)  (583 699 026 5)  178 884 021 4 (056 272 38) (145 670 1)  - 
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  :غير مصرح بها من طرف الشركات اإلستخراجيةتدفقات مدفوعات   1)(

والتي لم تتمكن الشركات االستخراجية من  DGTCP التي صرحت بها المبالغ المدفوعة اتتشمل هذه الفروق تدفق
 .يدهاتأك

 : الدولةبها من طرف غير مصرح  اتقات مدفوعتدف  2)(

من الخزبنة العامة التي صرحت بها الشركات االستخراجية والتي لم تتمكن  المبالغ المدفوعة اتتشمل هذه الفروق تدفق
 .تأكيدها

  :فارق الصرف  3)(

 غ المتعلقللمبل DGTCP و SMHPM تصريح يتمثل هذا المبلغ في فارق الصرف )أوقية/دوالر أمريكي( بين
 .ة من النفطبنصيب الدول

  :مليون أوقية 3فارق غير مهم >    4)(

مليون أوقية( بين تصريحات  3 العتبة المادية المحددة في رق الغير مهمة )أقل منوايتمثل هذا المبلغ في مجموع الف
 .والدولةالشركات االستخراجية 

 : اختالف التصنيف   5)(

حيث تم التصريح به من قِبل  دوالر أمريكي(. 158 743) أوقية 825 353 56 قدرهمبلغ  فرقق في يتمثل هذا الفر
بينما تحت عنوان "المساهمة في صندوق التكوين )المساهمة اإلدارية("  ’Chariot Oil Gas Limited‘ شركة

 ."تحت عنوان "مدفوعات نقدية اخرى )أنشطة النفط( الخزينة العامة صرحت به
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 البيانات تحليل .6

 
 لدولةا عائدات 6.1

  مساهمة قطاع المحروقات 6.1.1

 العينية حسب المشروع عائداتالتحليل 

 للمحروقات و األمالك المنجميةللدولة والشركة الوطنية  العائدة 2016العينية لسنة  عائداتاليبين الجدول التالي 
(SMHPM)  التالي فصلة على النحو. هذه الحصص م2016في إنتاج حقل شنقيط للنفط في عام: 

  
 المجموع بالغ المدفوعةالمتدفقات 

  

لة
دو

ال
 

 478 343 )برميل( -بترول -السلطة العمومية-بترول دولة -أرباح

S
M

H
P

M
 

 326 226 )برميل( نفط-بالتعاون -بترول دولة-أرباح

 

 للدولة عائدةالالعينية  عائداتالتحليل 

 478 343 ,2016ية في حقل شنقيط لسنة لة الموريتانإلى الدو عائدةاللطبيعي بلغت حصة اإلنتاج من النفط والغاز ا
 .42برميل 1 676 466مقابل إنتاج إجمالي للنفط بلغ  برميل

 :الدولة ممثلة في الجدول التالي عائداتمساهمة هذه الحصة في 

 ئدة للدولةالعينية العا عائداتتحليل ال: 19الجدول عدد 

 

  ميلبر دوالر أمريكي أوقية
 2016ة سن      

 )برميل( -بترول -السلطة العمومية-بترول دولة -أرباح 478 343 867 699 13  796 952 756 4 

 2016جانفي  - (CG47)- والمسَوقةحَصة الدولة المقتطعة  386 92 325 153 2 446 430 764

  2016ماي  - (CG48)- والمسَوقةحَصة الدولة المقتطعة  373 78 831 304 3 849 214 173 1

 2016سبتمبر - (CG49)- والمسَوقةحَصة الدولة المقتطعة  543 84 262 524 3 010 113 251 1

 2016ديسمبر - (CG50)- والمسَوقةحَصة الدولة المقتطعة  176 88 449 417 4 491 194 568 1

 )2016 فيFNRH لـحَصة اإلنتاج من النفط المسوق )جزء محول  302 255 418 982 8 305 758 188 3

 )2017 في FNRH لـحَصة اإلنتاج من النفط المسوق )جزء محول  176 88 449 417 4 491 194 568 1

 

                                                      

  PETRONAS. وفقا للبيانات المقدمة من شركة42
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 النقدية حسب القطاع والشركة عائداتالتحليل . 6.1.2

ط بين قطاع النف 2016الخاصة بقطاع الصناعة االستخراجية في سنة  عائداتالتوضح الرسوم البيانية أدناه توزيع 
بعد التعديالت  المبالغ المدفوعة لهذا الغرض اعتمدنا وقد. عاملة في القطاعين تشركاثالث  همأن وكذلك وقطاع التعدي

 حسب ما صَرحت به السلطات المالية

 2016عام لالقطاع االستخراجي  عائدات: تحليل 9الرسم البياني رقم 
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 :2016شركات التعدين لسنة  عائداتيبين الجدول التالي 

 2016التعدين في عام قطاع  عائدات: تحليل 02الجدول عدد 

% 
  عائدات الدولة

 شركات التعدين
 )أوقية(

41,320% 12 964 762 017 SNIM 

36,210% 11 361 305 186 Tasiast Mauritanie LTD SA 

19,238% 6 036 243 155 MCM 

0,206% 64 503 348 SENI Sa 

0,091% 28 443 096 El Aouj Mining 

0,038% 11 826 604 Sphere Mauritania sa 

0,030% 9 454 000 TAFOLI MINERALS  

  (1) الدولةبها بطريقة أحادية من طرف  المصرح المبالغ المدفوعة 503 328 353 1,126%

  (2) ستخراجية المصرح بها بطريقة أحادية من طرف الشركات اإل المبالغ المدفوعة 712 068 546 1,740%

  (3) المحلية والمجموعاتللجهات  ةبالغ المدفوعالم  000 300 0,001%

 المجموع 621 234 376 31 100,000%

و  DGTCP المصرح بها بطريقة أحادية من طرف الدولة الضرائب المحصلة من قبل المبالغ المدفوعة لتشم (1) 
المبالغ ل هذه . تفاصي2016 لعام ITIE لتقرير مبادرة مطابقةالالتابعة للشركات االستخراجية غير المدرجة في نطاق 

 .من هذا التقرير 5حسب الشركات االستخراجية مفصلة في الملحق  المدفوعة

 المبالغ المدفوعةالمصرح بها بطريقة أحادية من طرف الشركات االستخراجية  المبالغ المدفوعة لتشم (2) 
 .تقريرمن هذا ال 3ة في الملحق مفصل المبالغ المدفوعةاالجتماعية. تفاصيل هذه 

من هذا  6.3في القسم  DGTCP للجهات والمجموعات المحلية بحسب تصريح المبالغ المدفوعةتفاصيل  دتر (3) 
 .التقرير

 :2016شركات النفط لسنة  عائداتيبين الجدول التالي 

 2016عام لقطاع النفط  عائدات: تحليل 21الجدول عدد 

% 
  عائدات الدولة

  النفطشركات 
 ية()أوق)

40,855% 5 548 146 858 Kosmos Energy 

23,521% 3 194 146 930 SMHPM 

6,953% 944 242 525 Petronas 

3,404% 462 278 435 Tullow Oil 

1,107% 150 296 771 Total  

0,666% 90 465 596 Sonatrach (SIPEX) 

0,437% 59 278 465 Chariot Oil Gas Limited 

  (1) الدولةبها بطريقة أحادية من طرف  المصرح الغ المدفوعةالمب 185 172 015 3 22,203%

  (2) ستخراجية المصرح بها بطريقة أحادية من طرف الشركات اإل المبالغ المدفوعة 623 211 113 0,834%

  (3) المحلية والمجموعاتللجهات  المبالغ المدفوعة  000 000 3 0,022%

 جموعالم 388 239 580 13 100,000%

و  DGTCP المصرح بها بطريقة أحادية من طرف الدولة الضرائب المحصلة من قبل لغ المدفوعةالمبا لتشم (1) 
المبالغ . تفاصيل هذه 2016لعام  ITIE لتقرير مبادرة مطابقةالالتابعة للشركات االستخراجية غير المدرجة في نطاق 

 .ا التقريرمن هذ 5ق مفصلة في الملححسب الشركات االستخراجية  المدفوعة
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 المبالغ المدفوعةالمصرح بها بطريقة أحادية من طرف الشركات االستخراجية  المبالغ المدفوعة لتشم (2) 
 .من هذا التقرير 3مفصلة في الملحق  المبالغ المدفوعةاالجتماعية. تفاصيل هذه 

 من هذا 6.3في القسم  DGTCP ريحلمحلية بحسب تصللجهات والمجموعات ا المبالغ المدفوعةتفاصيل  دتر (3) 
 .التقرير

 لتدفقاتاالنقدية حسب  عائداتالتحليل  6.1.3

 :لدولة على النحو التاليل العائدةاألكثر أهمية  عائداتالتم تصنيف 

 الجدول عدد 22: تحليل عائدات القطاع االستخراجي حسب المبالغ المدفوعة

عائدات 

الدولة 

 مجمعة
(%) 

 عائدات

 (%) الدولة
 لة ئدات الدوعا

 )أوقية(
 تدفقات

 

  الضريبة على القيمة المضافة الخارجية 641 452 300 8 18,46% 18,46%

  النظام الخاص الضريبي 419 418 341 4 9,66% 28,12%

  )المبلغ الخام (ضريبة سنوية وحيدة 093 622 299 4 9,56% 37,68%

  ور(اعات من األجاء االقتطالمصدر )باستثنخصم من  996 838 215 3 7,15% 44,84%

  بترول -السلطة العمومية -بترول دولة -أرباح 305 758 188 3 7,09% 51,93%

  أتاوة استغالل 663 471 088 3 6,87% 58,80%

  إتاوة مساحية 012 527 507 2 5,58% 64,38%

   (IMF) الضريبة الدنيا الجزافية 109 417 472 2 5,50% 69,88%

  نقدية اخرى مدفوعات 713 020 357 2 5,24% 75,12%

  العقوبات 404 777 184 2 4,86% 79,98%

  (BIC) ضريبة على األرباح الصناعية والتجارية 079 473 115 2 4,71% 84,69%

  الحق الجبائى لالستيراد 291 672 897 1 4,22% 88,91%

  مكافأة التوقيع 000 000 420 1 3,16% 92,07%

  جمركية األخرىالرسوم ال 097 970 033 1 2,30% 94,37%

  المساهمة في صندوق التكوين )المساهمة اإلدارية( 500 414 764 1,70% 96,07%

  ضرائب اخرى  353 059 106 1 2,46% 98,53%

99,99% 1,47% 659 280 335 
 المصرح بها بطريقة أحادية من طرف الشركات اإل المبالغ المدفوعة (1)

  تخراجيةس
 

100,00
% 

 للجهات و المجموعات المحلية المبالغ المدفوعة (2)  000 300 3 0,01%
 

  
100,00

% 
44 956 474 

009 
 المجموع

 

 المبالغ المدفوعةالمصرح بها بطريقة أحادية من طرف الشركات االستخراجية  المبالغ المدفوعة لتشم (1) 
 .ذا التقريرمن ه 3حق مفصلة في المل المبالغ المدفوعةاالجتماعية. تفاصيل هذه 

 من هذا 6.3في القسم  DGTCP للجهات والمجموعات المحلية بحسب تصريح المبالغ المدفوعةتفاصيل  دتر (2) 
 .التقرير
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 االجتماعية المبالغ المدفوعة .6.2 

 دفوعةالمبالغ المان تحت عنو 2016المصَرح بها من قبل الشركات اإلستخراجية في سنة  المبالغ المدفوعةبلغت 
 أوقية ومفصلة على النحو التالي: 335 280 659جتماعية اال

 2016االجتماعية التي صرحت بها الشركات االستخراجية في عام  المبالغ المدفوعة: 23الجدول 

 إسم الشركة
 النفقات االجتماعية الطوعية النفقات االجتماعية اإلجبارية

 المجموع
 مة عينيةمساه قديةمساهمة ن عينيةمساهمة  مساهمة نقدية

Kosmos Energy - - 113 211 623 - 113 211 623 

MCM - - 56 417 466 - 56 417 466 

Tasiast Mauritanie LTD SA - - 25 979 450 463 671 796 489 651 246 

 335 280 659 796 671 463 539 608 195 - - المجموع

 .بهذا التقرير 3ة في الملحق ت االستخراجيها الشركاية التي صرحت بوترد تفاصيل الدفوعات االجتماع

 للجهات والمجموعات المحلية المبالغ المدفوعة . 6.3

للجهات  المبالغ المدفوعةتحت عنوان  2016في سنة  الخزينة العامة المصَرح بها من قبل المبالغ المدفوعةبلغت 
 لي:على النحو التاأوقية ومفصلة  3 300 000 والمجموعات المحلية

   DGTCPللجهات والمجموعات المحلية حسب تصريح مبالغ المدفوعةال: 24ل عدد الجدو

 إسم الشركة التاريخ المستفيد المبلغ )أوقية(

  TOTAL 27/04/2016 بلدية انواذيبو 000 000 3

 (*) Tasiast Mauritanie LTD SA 31/10/2016 بلدية بولنوار 000 300

 المجموع     000 300 3

  Tasiast Mauritanie Limited SA للجهات والمجموعات حسب تصريح شركة " مدفوعةالمبالغ الت بلغ )*( 
 673 500أوقية وضريبة إسكان بمبلغ  7 347 264أوقية وتتمثل في مساهمة عقارية  بمبلغ  8 020 764" 

 شاب.ي أوقية لصالح بلدية بن

 ولةمن طرف الدب الجاندية بها بطريقة أحا المصرح المبالغ المدفوعة. 6.4

مليار أوقية  3.396بطريقة أحادية  DGTCPالتي لم تشملها عملية المطابقة والتي صرحت بها  عائداتالبلغت 
 ومفصلة على النحو التالي:

 يةالتدفقات النقدأنواع  المصرح بها بطريقة أحادية من طرف الدولة حسب المبالغ المدفوعة: 25الجدول عدد 

 المبلغ
 )يةأوق(

 تتدفقا

2 205 049 149  FNRH  

  (BIC) ضريبة على األرباح الصناعية والتجارية 665 768 980

 إتاوة مساحية 499 095 56

 مدفوعات نقدية اخرى )أنشطة النفط( 985 184 168 1

1 163 451 539  DGTCP  

 إتاوة مساحية 000 712 215

 ها الدفوعات المسبقة(ارية )بما فيعية والتجالشركات الصنا الضريبة على دخل 981 726 24

 الضريبة النقدية 000 000 42

  الضريبة على القيمة المضافة الدا خلية 738 683 9

  (IMF) الضريبة الدنيا الجزافية 003 253 7
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 المبلغ
 )يةأوق(

 تتدفقا

 الضريبة على القيمة المضافة الخارجية 620 658

 الرسوم الجمركية األخرى 177 817 71

 اتالعقوب 592 483

 الخاص الضريبيالنظام  367 204 1

 مدفوعات نقدية اخرى )أنشطة النفط( 079 285 76

 مدفوعات نقدية اخرى )أنشطة التعدين( 982 626 713

 المجموع 688 500 368 3

 5الملحق من طرف الدولة حسب الشركات في الجانب المصرح بها بطريقة أحادية  المبالغ المدفوعةتفاصيل وردت 
 .ا التقريرمن هذ

 االستخراجية عائداتالت التحوي . 6.5

 إلى ميزانية الدولة المحروقات عائداتلالصندوق الوطني  من التحويالت 5.16.

مليار أوقية  27،2كما هو موضح في بيان البنك  2016يناير  1في  المحروقات عائداتلالصندوق الوطني  بلغ رصيد
 .(مليون دوالر أمريكي 76،6)

مليون  30.6مليار أوقية ) 10.9 والمتأتية من قطاع النفط 2016سنة عها بالصندوق ايداالتي تم  عائداتالبلغ إجمالي 
مليون دوالر  28مليار أوقية ) 9.9بمبلغ  عائداتالمن هذه  % 91وقام هذا التقرير بتغطية  .دوالر أمريكي(

الضرائب على الرواتب ا خصوصهي تشمل التقرير فعادها من نطاق التي تم استب عائداتالاما بالنسبة لباقي  أمريكي(.
 في قطاع النفط.قاولين والمدفوعات التي قام بها الم (ITSواألجور )

مليون دوالر أمريكي(. وقد خصص هذا المبلغ  55مليار أوقية ) 19.5بلغ إجمالي التحويالت لصالح خزينة الدولة 
 ددة.يخصص لنفقات محدولة ولم العامة لل ميزانيةاللتمويل 

 :201643ديسمبر  31جانفي و 1بين  FNRH لي التغيرات في رصيدالجدول التا يبين

 2016في عام   FNRH: التغيرات في رصيد26الجدول عدد 

 المبلغ
  

 دوالر أمريكي أوقية

 2016جانفي  1الرصيد االفتتاحي في  657 566 76 434 163 181 27

 FNRHعلى حساب  طاع النفطمن ق  عائداتال 044 617 30 510 050 869 10

 FNRHالفوائد المتأتية من حساب   872 404 578 729 143

 إلى ميزانية الدولة FNRHالتحويالت من  000 000 55- 000 000 525 19-

 2016ديسمبر  31في  FNRHرصيد  573 588 52 522 943 668 18

 تحويالت أخرى 2.5.6

مليون دوالر  2.655مليار أوقية ) 0.942قدره  بتحويل مبلغ المنجمية وقات و األمالكالشركة الوطنية للمحرقامت 
 .بموجب اتفاقية تمويل أبرمت بين الشركتين «Sterling Energy Plc» لشركةأمريكي( 

                                                      

   FNRHوفقا لكشف حساب 43
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 اإلنتاج 6.6 

مدنا . اعتاتالمنتج نوعيةحسب  2016عام لالقطاع االستخراجي في موريتانيا انتاج يوضح الرسم البياني أدناه توزيع 
 شركات التعدين: اتتصريحقام من األر

 2016: إنتاج القطاع االستخراجي حسب المنتج في عام 10الرسم البياني رقم 

 

 ، بحسب الشركة وحسب المنتج:2016عام ليبين الجدول التالي إنتاج القطاع االستخراجي في موريتانيا 

 2016ي عام : إنتاج القطاع االستخراجي ف27الجدول عدد 

 بلغالم

 الوحدة ةالكمي
 

 ليار أوقية م
مليون دوالر 

  أمريكي

 الحديد )أ(        578,927           203,913      

 SNIM طن    000 268 13             578,927           203,913      

 النحاس )ب(        126,902           45,050        

 MCM طن    818 32                     126,902           45,050        

 )ت(الذهب         269,098           95,529        

 طن 5,259    208,289           73,942        
Tasiast Mauritanie LTD 

SA 

 MCM أونصة    951 53                     60,809             21,587        

 )ث(الفضة         0,232                0,082          

 طن 0,430    0,232                0,082          
Tasiast Mauritanie LTD 

SA 

 )ج(النفط  برميل    466 676 1               65,438             23,231        

 المجموع )أ+ب+ت+ث+ج(     1040,597    367,805      
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 اتالصادر 6.7

 دالحدي صادرات 6.7.1

تصريح حسب بلد الوجهة. اعتمدنا األرقام من  2016يوضح الرسم البياني أدناه توزيع صادرات الحديد في عام 
 :الوطنية للصناعة والمناجم الشركة

 2016: صادرات الحديد حسب بلد الوجهة في عام 11الرسم البياني عدد 

 

 القيمة موزعة حسب بلد الوجهة:حيث الكمية ومن  2016 ات الحديد لعاميبين الجدول التالي صادر

 2016: صادرات الحديد حسب بلد الوجهة في عام 28الجدول عدد 

 بلد الوجهة
 الكمية المبلغ

 الشركة
  )نط ( مليون دوالر أمريكي مليار أوقية 

 SNIM 635 575 9 414,459 145,984 الصين

 SNIM 169 479 1 64,429 22,694 ألمانيا

 SNIM 749 213 1 50,134 17,659 إيطاليا

 SNIM 177 629 25,335 8,924 فرنسا

Japon 7,137 20,264 294 510 SNIM 

 SNIM 999 43 3,027 1,066 اليابان

 SNIM 500 38 1,571 0,553 هولندا

 المجموع 739 274 13 579,221 204,017  

 صادرات النحاس  6.7.2

شركة الاعتمدنا األرقام حسب تصريح  ث الكمية والقيمة.من حي 2016م لنحاس لعالتالي صادرات ايبين الجدول ا
 :MCMالموريتانية لمعادن النحاس

 2016: صادرات النحاس حسب بلد الوجهة في عام 29الجدول عدد 

 بلد الوجهة
 الكمية المبلغ

 الشركة
 ) طن ( مليون دوالر أمريكي مليار أوقية 

 MCM 738 35 138,191 49,058 الصين

 المجموع 738 35 138,191 49,058  
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 الذهب والفضةصادرات  6.7.3 

  الموريتانية لمعادن النحاسالشركة 

الشركة اعتمدنا األرقام حسب تصريح  من حيث الكمية والقيمة. 2016يبين الجدول التالي صادرات الذهب لعام 
 :MCMالموريتانية لمعادن النحاس 

 2016بلد الوجهة في عام حسب  MCMركة الذهب لش : صادرات30عدد الجدول 

 بلد الوجهة
 الكمية المبلغ

 المنتج
  )ةأونص ( مليون دوالر أمريكي مليار أوقية 

 الذهب 122 58 65,511 23,256 الصين

 المجموع 122 58 65,511 23,256  

  Tasiast Mauritanie LTD SA شركة

اعتمدنا األرقام حسب تصريح  لكمية والقيمة.من حيث ا 2016ضة لعام رات الذهب والفيبين الجدول التالي صاد
 :Tasiast Mauritanie LTD SAشركة 

 2016حسب بلد الوجهة في عام   Tasiast: صادرات الذهب والفظة لشركة 31الجدول عدد 

 بلد الوجهة
 الكمية المبلغ

 المنتج
 ) طن ( مليون دوالر أمريكي مليار أوقية 

 هبالذ 5,374 212,831 75,555 سويسرا

 الفضة 0,444 0,239 0,085 سويسرا

 المجموع 5,818 213,070 75,640  
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 صادرات النفط الخام  .6.7.4

من حيث الكمية والقيمة موزعة حسب بلد الوجهة. اعتمدنا  2016يبين الجدول التالي صادرات النفط الخام لعام 
 النفط:األرقام من بيانات شركات 

 جهةبلد الو
 الكمية غالمبل

 ركةالش
  )لبرمي (  مليون دوالر أمريكي مليار أوقية 

 261 153 3,572 1,268 إيطاليا

SMHPM 
 015 130 5,482 1,946 إيطاليا

 251 140 5,846 2,076 الواليات المتحدة األمريكية

 278 146 7,326 2,601 إيطاليا

 351 446 10,417 3,698 إيطاليا

Petronas 
 650 378 15,978 5,672 يطالياإ

 461 408 17,039 6,049 الواليات المتحدة األمريكية

 013 426 21341 7,576 إيطاليا

 المجموع 280 229 2 87,001 30,886  

 2016: صادرات النفط الخام حسب بلد الوجهة في عام 12الرسم البياني عدد 
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 خراجيةلشركات االستبها ا ترحصكما المشروع  حسب المبالغ المدفوعة  6.8

 حسب المشروع  المبالغ المدفوعةحول الشركات االستخراجية متابعة تصريحات 

حسب  المبالغ المدفوعة( شركة التي قامت بالتصريح، قدمت شركات النفط فقط تفاصيل 18من بين الثمانية عشر )
حسب المشروع وفقا  لمدفوعةالمبالغ اعن م تفاصيل ، فإنها لم تقد( شركات التعدين األخرى11المشروع. بالنسبة إلى )

 لتعليمات ونموذج التصريح:

المبالغ تصريح   
حسب  المدفوعة

 عدد الشركات المشروع

  ) ال/منع (

 شركات النفط

 SMHPM  1  نعم

 Petronas  2  نعم

 Sonatrach (SIPEX)  3  نعم

 Total   4  نعم

 Tullow Oil  5  نعم

 Kosmos Energy  6  نعم

 Chariot Oil Gas Limited  7  نعم

 شركات التعدين

 SNIM  8  ال

 MCM  9  ال

 Tasiast Mauritanie LTD SA 10  ال

 Sphere Mauritania sa  11  ال

 TAFOLI MINERALS   12  ال

 ARVG SPECIELITY MINES (PVT) Ltd   13  ال

 AURA ENERGY LIMITED   14  ال

 SENI Sa  15  ال

 Ferroquartz Mauritania  16  ال

 TIREX SA   17  ال

 El Aouj Mining  18  ال

 حسب المشروع المصرح بها من طرف الشركات االستخراجية المبالغ المدفوعة

تمثل  مليار أوقية والتي 9،271المفصلة حسب المشروع  المبالغ المدفوعةكما هو مبين في الجدول أدناه، بلغ إجمالي 
 قبل إجراء التعديالت. 2016في عام  بها من طرف شركات النفط المصرح المبالغ المدفوعة٪ من 74

من % 26مليار أوقية، أي  3.237بالنسبة للمدفوعات األخرى الغير مفصلة حسب المشروع، فقد بلغ مجموعها 
قبل إجراء التعديالت والتي تتمثل في الضريبة على  2016التي أبلغت عنها شركات النفط في عام  المبالغ المدفوعة

 KOSMOS التي قامت بها شركات (ITS) رائب على الرواتب واألجورلتجارية والضدخل الشركات الصناعية وا
Energy وTotal E&P 2016سنة  في. 

 :2016حسب المشروع كما أبلغت عنها الشركات االستخراجية في عام  المبالغ المدفوعةيبين الجدول التالي 

 مشروع حقل /
 المبلغ 

  )أوقية (
 الشركات غ المدفوعةالمبال

CHNIQUITY FIELD 3 150 486 249 بترول -السلطة العمومية -بترول دولة -أرباح SMHPM 

CHNIQUITY FIELD 2 075 934 140 بالتعاون نفط -بترول دولة-أرباح SMHPM 

CHNIQUITY FIELD 1 178 723 316 )خصم من المصدر )باستثناء االقتطاعات من األجور Petronas 

CHNIQUITY FIELD 56 095 325 ةإتاوة مساحي Petronas 

CHNIQUITY FIELD 355 000 000 عمولة البيئيةال Petronas 

file:///C:/maria/AppData/MS%20IFI%20Maghreb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CE999D81.xlsx%23Feuil5!A1
file:///C:/maria/AppData/MS%20IFI%20Maghreb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CE999D81.xlsx%23Feuil5!A1
file:///C:/maria/AppData/MS%20IFI%20Maghreb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CE999D81.xlsx%23Feuil5!A1
file:///C:/maria/AppData/MS%20IFI%20Maghreb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CE999D81.xlsx%23Feuil5!A1
file:///C:/maria/AppData/MS%20IFI%20Maghreb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CE999D81.xlsx%23Feuil5!A1
file:///C:/maria/AppData/MS%20IFI%20Maghreb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CE999D81.xlsx%23Feuil5!A1
file:///C:/maria/AppData/MS%20IFI%20Maghreb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CE999D81.xlsx%23Feuil5!A1
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 مشروع حقل /
 المبلغ 

  )أوقية (
 الشركات غ المدفوعةالمبال

TA1 70 940 000 )المساهمة في صندوق التكوين )المساهمة اإلدارية Sonatrach (SIPEX) 

TA1 921 960 ( الضريبة على الدخل العقاريIRF) Sonatrach (SIPEX) 

TA1 133 440 الضريبة الدنيا الجزافية (IMF) Sonatrach (SIPEX) 

TA29 53 250 000 )المساهمة في صندوق التكوين )المساهمة اإلدارية Total 

TA29 8 875 000 إتاوة مساحية Total 

C9 53 250 000 )المساهمة في صندوق التكوين )المساهمة اإلدارية Total 

C9 7 206 500 إتاوة مساحية Total 

CORP 133 501 505 اء االقتطاعات من األجور(مصدر )باستثنخصم من ال Tullow Oil 

PSC C10 7 724 864 )خصم من المصدر )باستثناء االقتطاعات من األجور Tullow Oil 

PSC C3 1 223 777 )خصم من المصدر )باستثناء االقتطاعات من األجور Tullow Oil 

PSC C10 71 000 000 إلدارية(دوق التكوين )المساهمة االمساهمة في صن Tullow Oil 

PSC C18 53 250 000 )المساهمة في صندوق التكوين )المساهمة اإلدارية Tullow Oil 

PSC C3 124 250 000 )المساهمة في صندوق التكوين )المساهمة اإلدارية Tullow Oil 

PSC C10 17 146 500 إتاوة مساحية Tullow Oil 

PSC C18 9 389 750 إتاوة مساحية Tullow Oil 

PSC C3 6 975 750 إتاوة مساحية Tullow Oil 

C19 56 353 825 )المساهمة في صندوق التكوين )المساهمة اإلدارية Chariot Oil Gas Limited 

C6 1 420 000 000 مكافأة التوقيع Kosmos Energy 

C12 5 275 655 إتاوة مساحية Kosmos Energy 

C13 5 948 380 إتاوة مساحية Kosmos Energy 

C6 542 085 إتاوة مساحية Kosmos Energy 

C8 9 088 355 إتاوة مساحية Kosmos Energy 

C12 106 500 153 )المساهمة في صندوق التكوين )المساهمة اإلدارية Kosmos Energy 

C13 106 500 153 )المساهمة في صندوق التكوين )المساهمة اإلدارية Kosmos Energy 

C6 18 914 045 صندوق التكوين )المساهمة اإلدارية( المساهمة في Kosmos Energy 

C8 106 500 149 )المساهمة في صندوق التكوين )المساهمة اإلدارية Kosmos Energy 

 المجموع   876 900 270 9  
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 2016النتائج والتوصيات الناتجة عن عملية المطابقة للسنة المالية   .7

 

ب التوصياتامها في ترتيمستويات األولوية الستخد  

: إجراء تصحيحي مطلوب على وجه السرعة1األولوية   

بسرعةمحدد : يجب اتخاذ إجراء 2األولوية  . 

أمر مرغوب فيهمحدد : اتخاذ إجراء تصحيحي 3األولوية  . 

 

2016النتائج والتوصيات لعام   

1قم المالحظة ر (DGTCP) الخزينة العامةا العنوان: موثوقية البيانات التي أبلغت عنه  

: موثوقية البيانات التي تبلغ عنها السلطات الماليةالمالحظةنوع   

 (DGTCPلخزينة العامة )ا: عنيالمالهيكل 

 :المالحظةوصف 

 تحصلهاالتي  عائداتلالتي تمثل فجوات كبيرة في عملية إعداد التقارير الخاصة با واجهنا الحاالت التالية المصالحة،خالل مرحلة 
 :العامةزينة الخ

، أو ما يعادل نسبة مليار أوقية 20.47 يناهزالمحولة األخرى"  عائداتالبند " تحتبها صرح الم النقديةتدفقات ال  تبلغ  •
أن  التي قمنا بها مطابقةأعمال ال من خالل ولكن تبين .2016في عام  DGTCPالتي أبلغت عنها  عائداتال٪ من 33
( التي تم استبعادها من ITSبالضريبة على الرواتب واألجور ) تعلقالدفوعات، ت مليار أوقية( من هذه ٪17.41 )85

 الصناعات االستخراجيةوفقًا لقرار اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في  مطابقةالنطاق 

٪ 5، أي ةوقيبليون أ 3.16لغ قدره من قبل الشركات االستخراجية األخرى مب مدفوعةبأنها مصرح ال الماليةتدفقات التبلغ  •
بعد آخر موعد الستالم البيانات من الجهات الحكومية الذي حددته  .2016عام ل DGTCPبها صرحت التي  عائداتالمن 

 DGTCPتلقينا من  ,2018 جمبركانون األول / د 10اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجيـة في 
بالغ لملجمالي ولكن المبلغ اإل التدفقات.هذه التي دفعت اسم الجهة ب تفاصيل   2018 جمبرل / دكانون األو 19في 

 0.32 بمبلغفي القيمة اإلجمالية  فرق هناك مما ينجم عنهمليار أوقية،  2.84 هوالمذكورة في هذا التفصيل  المدعوعة
تذكر اسم ض السطور ال بعكما أن . DGTCP) ( امةالخزينة الع الذي قدمته المصادقالتصريح  نموذجمليار مقارنةً مع 

على مستوى المرفق صرحت به الخزينة على النحو الذي  المبالغ المدفوعةتفاصيل هذه وردت الجهة التي قامت بالدفع. 
 من هذا التقرير. 16

 

 توصيات

ة لتحسين جودطراف المعنية األ االستخراجية بتعبئةالصناعات نوصي بأن تقوم اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في 
التالية: اإلجراءاتاتخاذ  الخزينة العامة وذلك من خاللمن طرف عنها  التصريحالتي يتم المعلومات   

،التصريحفي األقسام المحددة وفقًا لتعليمات نموذج  المبالغ المدفوعةتدفقات التصريح بيجب أن يتم  -  

وفقًا لتعليمات ونموذج  بالغه المالمعنية بهذ تحديد اسم الشركةمع  وعةالمبالغ المدف عن تدفقات التصريحيجب أن يتم  -
لتصريحا    

1أولوية التوصية:   
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السابقة     EITI 2المالحظة رقم   العنوان: تنفيذ التوصيات المقترحة في تقارير  

ية: تنفيذ التوصيات السابقة لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجالمالحظةنوع   

الصناعات االستخراجيةمبادرة الشفافية في نة الوطنية لالهيكل المعني: اللج  

 :المالحظةوصف 

على أنه "يجب على اللجنة متعددة األطراف اتخاذ اإلجراءات بناًء على الدروس المستفادة؛ وتحديد  EITI 2016تنص معايير 
   .ITIE“عن تقرير مبادرة  وفهم وتصحيح أسباب االنحرافات والنظر في التوصيات الصادرة

اإلجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية بخصوص رد أي  تابعة التوصيات المقترحة في التقارير السابقة، لم تتلقىمإطار في 
 .سابقا لمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها

 توصيات

 :  باآلتيية نوصي بأن تقوم اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراج

 لتنفيذها،تتضمن قائمة بالتوصيات واإلجراءات المتخذة  مرجعية الئحةباالحتفاظ  •

 إلى التقرير السنويارفاق حصيلة التتبع الدوري تنفيذ التوصيات بصورة دورية وبشأن تتبع وتحيين الوضع  •

  .يالقطاع االستخراج عائداتلتقييم انعكاسات اإلجراءات المتخذة من حيث تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة  •

2التوصية: أولوية   
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 المالحظة:وصف 

واردة من شركات التعدين، الحظنا عدم وجود معلومات عن المبالغ المدفوعة، موزعة التصاريح ال خالل عملية مراجعة نماذج

.حسب المشاريع  

، قدمت شركات النفط فقط التصاريح( التي قدمت نماذج 18وكما هو مبين في الجدول أدناه، فمن بين الثمانية عشر شركة )

التصريح. نموذجو روع وفقًا لتعليماتلكل مش 2016 التي تم دفعها في عام عةالمبالغ المدفوتفاصيل عن  . 

 

العنوان: نقص المعلومات عن مدفوعات المشاريع 
 في تقارير شركات التعدين

 

3المالحظة رقم   

شركات التعدينمن طرف  حسب المشاريع المبالغ المدفوعةعن  لتصريحا: المالحظةنوع   

 لتعدينا شركاتالمختص: الهيكل 

بيان مدفوعات 
 المشروع

 (نعم ال)
 عدد شركة

 شركات النفط

  SMHPM  1  نعم

  Petronas  2  نعم

  Sonatrach (SIPEX)  3  نعم

  Total   4  نعم

  Tullow Oil  5  نعم

  Kosmos Energy  6  نعم

  Chariot Oil Gas Limited  7  نعم

 تعدينشركات ال

  SNIM  8  ال

  MCM  9  ال

  Tasiast Mauritanie LTD SA 10 ال

  Sphere Mauritania sa  11  ال

  TAFOLI MINERALS   12  ال

  ARVG SPECIELITY MINES (PVT) Ltd 13 ال

  AURA ENERGY LIMITED   14  ال

  SENI Sa 15 ال

  Ferroquartz Mauritania  16  ال

  TIREX SA 17 ال

  El Aouj Mining  18  ال

 

 توصيات

الشركات في تقارير مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية نوصي  تصرح بها ن جودة المعلومات التيمن أجل تحسي
المعلومات  شركات التعدين بأهمية توفير جميعبتحسيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية 

  ونماذج التصاريح.ت وفقًا لتعليما المطلوبة

 

 3ة: ولوية التوصيأ

file:///C:/maria/AppData/MS%20IFI%20Maghreb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CE999D81.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/maria/AppData/MS%20IFI%20Maghreb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CE999D81.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/maria/AppData/MS%20IFI%20Maghreb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CE999D81.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/maria/AppData/MS%20IFI%20Maghreb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CE999D81.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/maria/AppData/MS%20IFI%20Maghreb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CE999D81.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/maria/AppData/MS%20IFI%20Maghreb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CE999D81.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/maria/AppData/MS%20IFI%20Maghreb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/CE999D81.xlsx%23RANGE!A1
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 :لمالحظةاوصف 

 التي أعدتها اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية، فإن األهداف المحددة لخطة العمل خارطة الطريقوفقاً ل
 مفصلة على النحو التالي: 2017المخططة لعام 

 لفعلية متطلبات معيار الملكية ال بليستجي والتنظيميتكييف اإلطار القانوني  -

 اجية العاملة في موريتانياركات االستخرللش فعلييناللمالكين لل سجوضع  -

 فعليةالتسهيل الوصول إلى البيانات المتعلقة بالملكية  -

 مواجهة أي شكل من أشكال تضارب المصالح -

 يجريما ك المحدد.زمني ال الجدولحسب ا في تنفيذ خارطة الطريق للملكية الفعلية نهاية عملنا، لم نالحظ أي تقدم ملموس حتى
 طة الطريق.راخ يينتححاليا 

 

 توصيات

نوصي بأن تقوم اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية باتخاذ الخطوات الالزمة لتسريع تنفيذ خارطة 
على وجه ما يستلزم م ،االستخراجيةالشفافية في الصناعات  ةمبادر معيارالطريق المعتمدة والوفاء بالمواعيد النهائية التي حددها 

 ص:الخصو

 التنفيذ تتبعوة لرصد إنشاء آلي -

 (تعبئة الموارد البشرية والمالية والمادية )الهبات المقدمة الجاري تنفيذها -

 في المشروعصحاب المصلحة المشاركة الفاعلة أل -

2أولوية التوصية:   

4المالحظة رقم  الملكية الفعليةبالتأخير في تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة  العنوان:  

 الملكية الفعليةب المتعلقةخارطة الطريق فعيل ت: المالحظةنوع 

 ت االستخراجية: اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعاالهيكل المختص
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 :المالحظةوصف  

على أنه "يجب على البلدان التي تطبق  2016 سنة االستخراجية رة الشفافية في الصناعاتمن معايير مباد 6.3ينص الشرط 
عن معلومات حول مساهمة الصناعات االستخراجية في  توافرها،عند  تكشف،مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية أن 

 االقتصاد للسنة المالية التي يغطيها التقرير 

 يلي:المعلومات بما  ب أن تتعلق هذهومن المطلو

 ". ن في الصناعات االستخراجية باألرقام المطلقة وكنسبة مئوية من إجمالي العمالعدد العاملي )د(

 أن: تبينلمبادرة ل الوطنية اللجنةأعضاء حوارات التي دارات مع الخالل 

ع القطاخلقها لوظائف التي ل شامل أهمية اعدد الوظائف المباشرة التي أعلنتها الشركات االستخراجية ال يصف بشك -
 موريتانيا؛في  االستخراجي

من فرص العمل المباشرة  وهو أكبرعدد الوظائف غير المباشرة التي أنشأتها قطاع التعدين، لم تدرج في تقرير المبادرة،  -
 مطابقةالتي أبلغت عنها الشركات االستخراجية المدرجة في نطاق ال

 توصيات

الشركات  تصرحة اتخاذ التدابير الالزمة لضمان أن ت االستخراجيدرة الشفافية في الصناعاة الوطنية لمبايُطلب من اللجن
ها باإلضافة إلى لومقاوالتي يخلقها  عدد الوظائف غير المباشرةعن  بكل شفافيةاالستخراجية في التقارير المستقبلية 

 الوظائف المباشرة 

موريتانيافي  لالتشغي راجي فيلقطاع االستخفي ا شمولية أوسع مساهمةلية بأن تعكس بسيسمح هذا اإلجراء للتقارير المستقب  

2أولوية التوصية:   

 5ظة رقم المالح كات االستخراجية في تصاريح الشرعدم اكتمال وشمولية البيانات حول التوظيف العنوان: 

 : إدراج الوظائف غير المباشرة في التقارير المقبلة لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجيةالمالحظةع نو

 للجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجيةا الهيكل المختص:



 2016حول عائدات سنة  ITIE تقرير الجهة اإلدارية املستقلة ملبادرة

 

Moore Stephens LLP  | Page 101 

 التقارير السابقةمتابعة توصيات 

إعداد )نعم / ال / قيد  وصف اإلجراءات المتخذة المسؤولية
 التقدم(

 النتائج والتوصيات

شركات ال
 المصرحة

واردة ال عائداتالالحظنا أن بعض لقد 
 2016لعام مصرحة الات من الشرك

المبالغ وصوالت دفع تشمل أرقام  ال
 .المستحقة

 في بعض تقارير شركات التعدين وصوالت الدفع.عدم وجود أرقام 1 ال

وصوالت من الشركات ال تشمل أرقام المصرح بها  عائداتالالحظنا أن بعض 
دفع )شيك ال ل نفس وسيلةت باستعماالحاال ما يتعلق األمر في هذه. وكثيرا الدفع

مستوى محاسبة  علىإيصاالت. ونحن نفهم أنه عدة ألداء ( أو تحويل مصرفي
دفتر من  المدفوعةالمبالغ لبيانات المباشر ستخراج فان االالشركات المعنية 

 وهو يفتقد غالبا للفضاء بوصف الدفعمتعلق خط واحد " يكشف عن" المحاسبات
أن  لىدفع. ولكن يجب التأكيد عرتبطة بالالمت أرقام االيصاال إلضافةالكافي 
 اتبيان للقيام بالمطابقة معاألكثر موثوقية  مفتاح"ال"تمثل يصاالت اإلأرقام 

 .العامةنة يخزال

بحسب  تشجيع الشركات المبلغة على بذل الجهود الالزمة لتقديم تقارير مفصلة
 .وصوالت الدفع

 

 الخزينة
 العامة

 يات الجمركيةتعلقة بالعملير الصحيح للمدفوعات الم.اإلدخال غ2 ال .لم نالحظ تقدما ملموسا

الشركات، أن تصريحات مع  ينة العامةالخزتصريح مطابقة عملية وقد أوضحت 
يقومون عمليات الجمارك المختصين في بعض المحاسبين التابعين للخزينة  

اسم "دافع باسم "وكيل الشحن" وليس بت وإدخال بيانات الدفع إصدار اإليصاالب
اج البيانات من قبل الخزينة العامة ال ك، فإن استخرونتيجة لذل ."ليالفعائب الضر

للفروق إجراء تحقيقات إضافية يعطي المعلومة عن الدافع الفعلي مما يستدعي 
  المتأتية من عملية المطابقة. 

يمكن أن يساعد على  الخزينة العامة يمحاسبة بهذا الشأن لان اصدار مذكر
 ة. ركيالعمليات الجمفي تسجيل  ورهذا القصلجة معا

 ينةالخز
 العامة

تأخذ وظائف نظام المعلومات الجديد 
للخزانة العامة في الحسبان 

التوصيات المتعلقة بموثوقية البيانات، 
خاصة فاعلين لل راجعمويوفر النظام 

 . في قطاع التعدين والنفط

 تطوير نظام المعلومات وصلوقد 
ر ، ومن المقردمةالى مرحلة متق

نه في كانون النسخة األولى م تفعيل

 عدم كفاءة نظم المعلومات.3 جاري التنفيذ

عن يتم "  زينةللخ المركزي"خارج الموقع التي تتم  ةيالمحاسبان ادخال العمليات 
ال يمكن من  مما لغياب ربط عن طريق نظام المعلومات وذلك «تالملفا»طريق 

ويؤدي خر مركزة البيانات يؤولبيانات، برمجة" المتعلقة بقيود اذ الضوابط "المتنفي
 . مخاطر فقدان البيانات الى

يبدو لنا أنه من األنسب تحسين أنظمة المعلومات الحالية عن طريق الربط بينها 
 فيتلك الموجودة حاليًا  وبين
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إعداد )نعم / ال / قيد  وصف اإلجراءات المتخذة المسؤولية
 التقدم(

 النتائج والتوصيات

 اإلدارة العامةالبنك المركزي والخزينة العامة واإلدارة العامة للضرائب و .2019الثاني / يناير 
  للميزانية.

لعامة اإلدارة ا
 / بللضرائ

 الجمارك

  واالستخراج المركزية و إدخال البيانات أخطاء في ا 4. ال لم نالحظ تقدما ملموسا

ال تسمح عناصر التحكم المبرمجة في الوقت الحالي بتجنب "التكرارات" عند 
تجنب كما ال تسمح ب تركيزها حسب الجهة الدافعةاستخراج البيانات عن طريق 

 إلخ  مختلفة" كالشوفقًا "ألة الجهة الدافعإدخال 

، فمن المرغوب في جهااستخراوتركيزها و للحد من األخطاء في إدخال البيانات
  :مثالتحسين الضوابط المبرمجة. 

، مما "عن طريق دمج قاعدة بيانات مركزية لدافعي الضرائب "الفائضين -
الجهة " ئيًا عن طريق إدخال "رمزتلقا الفراغات نالعديد م ئمل إمكانيةيتيح 

 أو "رقم الضريبة" الخاص به على سبيل المثال فعةالدا

 )إدارة أخرى د بياناتعن طريق إجراء عمليات بحث أو مطابقة مع قواع -
 الضرائب, الجمارك...( 

 الية. باستخدام تسميات -

 الخزينة
 العامة

 تعد المنشورات الدورية على موقع
روني مصدًرا اإللكتالعامة  الخزينة

ة الوطنية للجنتي يمكن الللبيانات 
لمبادرة الشفافية في الصناعات 

  استعمالها.  االستخراجية

 تم اعتماد نموذج لنشر بيانات مبادرة

EITI (Main Streaming) 

 2018وخطة عمل في أغسطس  
 GIZمن قبل أصحاب المصلحة و

كجزء من مشروع البيانات  
 .المفتوحة

 المصرحةشركات الو ينة العامةلخزاتدفقات بين الدورية لل مطابقةالياب غ.5 ري التنفيذجا

ألعمال المطابقة المخصص بتقليص حجم ووقت العمل  الحاليال يسمح النظام 
 متطلبات مبادرةال يمكن هذا النظام من االستجابة لقبل اإلداري المستقل. كما من 

 دون انتظارالمعلومات  عن اليبشكل  يحتصربالالجديدة التي توصي الشفافية 
  ..من قبل اإلداري المستقل ةطابقالم جراءا

 والمؤسسات الخزينة العامة دورية للتدفقات بين مطابقة ويوصى بإجراء
أو التي تعتبر هامة. ويمكن النظر  تابعة للدولةالأو على األقل للتدفقات  المصرحة

  المفتوحة ياناتللب الجاري شروعهذا االمر في اطارالمفي 

ONS ع رة على الموقاإلحصاءات المنشو
لإلحصاء اإللكتروني للمكتب الوطني 

  2017المالية  للسنة

 عدم وجود معلومات عن مساهمة القطاع االستخراجي في التوظيف.6  .نعم

معدل مساهمة القطاع رسمي عن  وقد الحظنا عدم وجود معلومات من مصدر
 .التوظيفاالستخراجي في 

القطاع االستخراجي معدل مساهمة  للحصول على مات الالزمةب إنتاج المعلويج
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  .في التوظيف

إدارة 
 الجمارك

 بيانات  كبيرة بين  فروق الحظنا وجود
التي صرحت بها أدارة الصادرات 
شركات تصاريح الالجمارك و

 .2016عام لاالستخراجية 

شركات الية والجمرك الجماركصادرات بين إدارة الريح اتص فياالختالفات . 7 .  ال
 إلستخراجيةا

الجمركية  ات بين االدارةدراالصالمتعلقة بريح اتصفي ال فروق وجودالحظنا 
 والشركات االستخراجية

 ا المشكل. لمعالجة  المطابقة بشكل الي يجب اجراء

اللجنة 
الوطنية 
لمبادرة 

الشفافية في 
الصناعات 
 ةاالستخراجي

( شركة 18) ةثمانية عشربين المن 
 ناءباستثو ،تصاريحمت نماذج قدالتي 

المدرجة أو الشركات الشركات 
في  التابعة للشركات المدرجة

اعفاؤها ، والتي تم األسواق المالية
 بقرار من اللجنة الوطنية لمبادرة

الشفافية في الصناعات االستخراجية 
شركتان فان ، التصاريح من مصادقة

من  لم تقدما تصاريح مصادقة( 2)
 ..بل مدقق خارجيق

  ج التصاريح نماذدقة على . المصا8 جاري التنفيذ

تعتمد والتي تحكم اتفاقيات التعدين  2012-012من القانون رقم  55تنص المادة 
الشركات  إلزامعلى  مدونة المحروقاتمن  98تفاقية التعدين والمادة ال نموذجا

 إطارفي  رجيمدقق خا نماذج تصريحات مصادقة مناالستخراجية بإصدار 
ية. على هذا األساس، وافقت اللجنة ات االستخراجالشفافية في الصناع ادرةمب

نماذج ل مطابقةالالشركات المدرجة في نطاق على وجوب تقديم الوطنية 
كبار المسؤولين  أحد طرفمن وموقعة دقة من مدققي حساباتها، امصتصريحات 

 .الشركةفي 

فقط قدمت نماذج  9، تصاريحت نماذج قدمالتي شركة  17ومع ذلك، فمن بين 
 .ارجيدة من مدقق خمعتم

 الشفافية في الصناعات االستخراجية  نوصي اللجنة الوطنية لمبادرة 

لنظم الجارية فيما يخص  ا بتشجيع الشركات على اتخاذ الخطوات الالزمة لتطبيق
جية الشفافية في الصناعات االستخراالبيانات الخاصة بمبادرة المصادقة على 

 .قادمةللسنوات ال
 

ن بالفعل سياسة التعدي اعدادلقد تم  
بعين مع األخذ وسيتم نشرها قريباً 

  االعتبار الشفافية

 بيان سياسة التعدين يينتح.9  جاري التنفيذ

. يهدف هذا اإلعالن 1997بيان سياسة التعدين منذ إصداره في عام  يينتحلم يتم 
قطاع ياق تنافسي يعتمد على الة للبالد، في سإلى تطوير وتنمية الموارد المعدني

 . الخاص

االعتبار التزامات موريتانيا بشأن الشفافية  عين هذا البيان ال يأخذ فياال أن 
 .االجتماعية والبيئية للقطاع واآلثار ةالرشيد ةكمووالح

سياسة التعدين بحيث تتمكن من إدماج التزامات إمكانية تحيين  نوصي بالنظر في
 .ارد التعدينالمستدام لمو والتدبيرفية والمساءلة نيا بشأن الشفاموريتا

اللجنة 
الوطنية 

في هذه المرحلة، تم اتخاذ اإلجراءات 
 التالية:

 .إنشاء قاعدة بيانات عن قطاع االستخراج10 تنفيذجاري ال

في القطاعات االستخراجية نشر بيانات  الشفافيةيتطلب المعيار الجديد لمبادرة 
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لمبادرة 
الشفافية في 
الصناعات 
 ة،االستخراجي

العامة  اإلدارة
 للمحروقات،

اإلدارة العامة 
 للمناجم

المكتب 
الوطني 

 لإلحصاء. 

لقة المتع شر النصوصنتم  -
قانوني والمالي باإلطار ال

موقعة والمذكرة ال والمؤسسي
بشأن سياسة نشر العقود، على 

على موقع وموقع الوزارة 
اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية 

  الصناعات االستخراجيةفي 

http://www.petrole.gov.m
r/spip.php?article28 

عرض تقديمي للقطاع من حيث  -
ى الكتل واإلمكانات متاح عل

 :تروني للوزارةالموقع اإللك
http://www.petrole.gov
.mr/IMG/pdf/presentati

-august_2018-dgh-on
en.pdf 

تصف عملية منح  ذكرةمتوجد  -
تصاريح النفط على الموقع 

 دارةلإلاإللكتروني 

- http://www.petrole.gov
.mr/spip.php?article28 

 :سياقية حول القطاعات االستخراجية بما في ذلك

 ود؛العقسياسة نشر بيانات عن اإلطار القانوني والمالي والمؤسسي و -

من حيث المناطق والمشاريع  ع االستخراجينظرة عامة على القطا -
 ؛ةكموواالحتياطيات والح

  االقتصاد؛مساهمة القطاع في  -

 .وبيانات الملكية الفعلية وما إلى ذلكالتراخيص  منحوصف لعملية  -

 عند جمع هذه المعلومات، واجهنا صعوبات ألنها كانت إما غير متوفرة أو غير
ه البيانات هي في معظمها الحظنا أن هذثرة بين عدة هياكل. كما أو متنا حينةم

 .بعيدة عن متناول العموم

لزيادة الشفافية في القطاع االستخراجي، من الضروري أن تتم فهرسة جميع 
 .المعلومات المتعلقة بالقطاع االستخراجي ومعالجتها وإتاحتها للعموم

ة على قادر يللقطاع االستخراج ء قاعدة بياناتإمكانية إنشابالنظر في نوصي 
بشكل منتظم من قواعد ها يينتحهذا القطاع ويتم  عن جميع البيانات السياقيةتركيز 

 .البيانات التي تمتلكها الهياكل االدارية

محكمة 
 تالحسابا

الدولة  اريحتصتمت المصادقة على  
بات في تقرير االحس محكمةمن قبل 
الشفافية درة الصادر عن مبا 2016

 ة.ي القطاعات االستخراجيف

ابات الصندوق الوطني تدقيق حستم 
من للسنوات  وقاتالمحر عائداتل

 .2015إلى  2012

 بيانات الدولة. المصادقة على 11 .نعم

فان تصاريح  ،وفقا لإلجراءات المتفق عليها لضمان مصداقية بيانات الدولة
تشهد  بحيثبات بل محكمة الحسادقة من قاالمالية يجب أن تكون مصالسلطات 

 عائداتالالمرجح أن يجعلها تشكك في مصداقية أي عنصر من  بعدم وجود
 المصرح بها. 

لبناء القدرات في مقر محكمة الحسابات لتقديم نماذج ورشة كما نُظمت 
ودور المحكمة في التصديق على مصداقية  التصريحوتعليمات  التصاريح،

 .الدولة واكتمال بيانات

اء مراجعة حسابات بسبب عدم إجر المصادقة لحصول على هذهالم يتم  ع ذلكوم
على وجه الخصوص. ال تسمح المحروقات  عائداتللصندوق الوطني الدولة وا

الوزارة 
المسؤولة عن 

 يةالميزان

http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/presentation-dgh-august_2018-en.pdf
http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/presentation-dgh-august_2018-en.pdf
http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/presentation-dgh-august_2018-en.pdf
http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/presentation-dgh-august_2018-en.pdf
http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/presentation-dgh-august_2018-en.pdf
http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/presentation-dgh-august_2018-en.pdf
http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/presentation-dgh-august_2018-en.pdf
http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/presentation-dgh-august_2018-en.pdf
http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/presentation-dgh-august_2018-en.pdf
http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/presentation-dgh-august_2018-en.pdf
http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/presentation-dgh-august_2018-en.pdf
http://www.petrole.gov.mr/IMG/pdf/presentation-dgh-august_2018-en.pdf
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الشفافية عملية مبادرة  إطارفي  ةالدولمن مصداقية بيانات بالتأكد الوضعية  هذه
  . في القطاعات االستخراجية

التدابير  اتخاذ علىأصحاب المصلحة مبادرة بتشجيع ونوصي اللجنة الوطنية لل
حسابات الدولة والصندوق  ة وتدقيقالمتعلقة بمراجعالنظم الجارية الزمة لتنفيذ ال

 ىالمحروقات والتحقيقات واتخاذ االحكام الالزمة للتصديق عل عائداتلالوطني 
 .بيانات المبادرة للتقارير المقبلة

اللجنة 
الوطنية 
لمبادرة 

ة في الشفافي
ت القطاعا

 االستخراجية

 التصريحانموذج  12 جاري التنفيذ نفذت جزئيا

معلومات ارفاق  صرحةالم، طُلب من الكيانات تصريحالباإلضافة إلى نماذج 
واإلنتاج والتصدير والمقايضة  فعليةالوالملكية  العموميةالمساهمات عن إضافية 

 .ميةاالجتماعية اإللزا تفوعاوالمد المالية والمعامالت

حظنا أن بعض الكيانات لم ترسل البيانات المطلوبة بشكل كامل )انظر ال ولكن
 .من هذا التقرير( 2.5القسم 

بتوعية  الشفافية في القطاعات االستخراجيةنوصي اللجنة الوطنية لمبادرة 
 ك تلكبة ، بما في ذلالبيانات المطلو جميعاعطاء بأهمية  المصرحة فااألطر

بيانات حول وال فافية في القطاعات االستخراجيةالشر مبادرة معياالتي  يفرضها 
 .المبالغ المدفوعةتدفق 

اللجنة 
الوطنية 
لمبادرة 

الشفافية في 
القطاعات 
 االستخراجية

باستثناء شركة العوج للتعدين 
والشركات التابعة للشركات المدرجة 

لتي لم تكن ، وافي األسواق المالية
أي من دم لم تق االلتزام،عة لهذا خاض

تدقيق ركات األخرى تقارير الش
المالية المعتمدة أو أي تأكيد  بياناتها

. مدققي حساباتها بشأن من آخر
وفقا  2016مراجعة البيانات المالية 
 .لمعايير المراجعة الدولية

 صادقةالم. البيانات المالية 13 جاري التنفيذ

نشأة في ستخراجية المير، طُلب من الشركات االت إعداد التقاروفقاً لتعليما
تقديم بياناتها المالية المراجعة لعام  لشركة تتخذ الصبغة القانونيةموريتانيا والتي 

2016. 

 ومن ثم تعذرومع ذلك، وجدنا أن بعض الشركات لم تكشف عن بياناتها المالية 
وب د تم تدقيقها كما هو مطللكيانات قتلك اتقييم ما إذا كانت البيانات المالية لعلينا 

 .)هـ( 5.3في الشرط 

عنها في تقارير مبادرة  يتم التصريحمن أجل تحسين مصداقية البيانات التي 
باتخاذ خطوات لتشجيع الشركات  نوصي االستخراجيةالشفافية في القطاعات 

 .على تقديم بيانات مالية مدققةة المصرح

اللجنة 
الوطنية 
لمبادرة 

الشفافية في 
قطاعات ال

ألربع عشرة ين الشركات امن ب
( التي قدمت استمارات اإلبالغ 14)

( 2لم تقدم شركتان ) ،2016في عام 
 نموذج إعالن موقّع من اإلدارة

 امضاء نماذج التصريح.14 جاري التنفيذ

لب من طُ  ها،ب صرحالمُ وفقًا لإلجراءات المتفق عليها لضمان مصداقية البيانات 
شخص مفوض لتمثيل الكيان موقع من  ريحتصتقديم نموذج  صرحةالم الكيانات
 .المالية سلطاتللبالنسبة  فوضملشركات ومن قبل مسؤول بالنسبة ل
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من حيث  التصاريحالموقعين على نماذج من مدى أهلية لم نتحقق  عملنا،خالل  االستخراجية
ة لم النماذج المقدم، الحظنا أن بعض ولكن. صاريحتعليمات إعداد التاالستجابة ل
 .يتم توقيعها

في تقارير مبادرة الشفافية في  واردةالقية البيانات ل تحسين مصدامن أج
األطراف لتشجيع  اتإجراء اتخاذ القطاعات االستخراجية نوصي بأن يتم

 . البيانات فيما يخص امضاء على االمتثال لإلجراءات المتفق عليها المصرحة

اللجنة 
الوطنية 
لمبادرة 

الشفافية في 
قطاعات ال

 االستخراجية

لم تحترم  صرحةلمام الكيانات معظ 
المواعيد النهائية التي حددتها اللجنة 

مبادرة ل التصاريحالوطنية لتقديم 
  الشفافية في القطاعات االستخراجية

 ال 

  

 

 نماذج التصاريح.المواعيد النهائية لتقديم 15

 14تاريخ  ستخراجيةي الصناعات االحددت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية ف
 6التزمت التصريح. موعد نهائي لتقديم استمارات ك 2018/ سبتمبر  أيلول

مبادرة  تفقط بالمواعيد النهائية التي حددتها اللجنة الوطنية لتقديم مصرحة 
 .االستخراجيةفي القطاعات  الشفافية

ن من ا التقرير، وكاوإعداد هذ مطابقةالوقد أدت هذه الحالة إلى تأخر أعمال 
 .2016عام صل في نهاية المقرر نشره في األ

نوصي بوضع إجراء إلعداد جدول زمني لنشر تقرير مبادرة الشفافية في 
في بداية كل  عنية بالتصريحالمإبالغه إلى األطراف والقطاعات االستخراجية 

 .لمعلوماتبا تصريحل سنة حتى يتمكنوا من اتخاذ الترتيبات الالزمة

لقطاع  ناقصةال البياناتبلتصريح اتم    
 .فطالتعدين والن

 

وقد تم اإلبالغ عن تاريخ انتهاء 
الصالحية وتاريخ تقديم الطلبات 
 .للحصول على تصاريح بترولية

 والبترولي المنجميفي السجل  ثغرات.16  .نعم

 جميع على ه خالل مهمتنااطالعنا عليالذي تم  2013التعدين لعام  سجل وفريتال 
شفافية في القطاعات من معيار ال )ب( 3.9المتطلب  يطلبها البيانات التي
 االستخراجية

ونوصي بأن تشجع اللجنة الوطنية الوزارة المسؤولة على استكمال قاعدة بيانات 
المذكور  متطلبالسجل التعدين بحيث تتضمن جميع المعلومات التي يوصي بها 

نشر مستحسن كذلك . ومن المنتظم هذه المعلومات بشكل يينتحأعاله وضمان 
 .للجمهور لتعزيز الشفافية في هذا القطاعلى اإلنترنت ع سجلال

وزارة النفط 
والطاقة 
 والمعادن

وزارة النفط والطاقة وأرسلت 
رسالة إلى شركات النفط  والمعادن

 يجب المبالغ إلبالغهم بأن هذه 
الصندوق ف حساب علي تحويلها
المشار  المحروقات عائداتلالوطني 

 .المذكرةي إليه ف

شركات النفط في حسابات أخرى غير  من طرف المدفوعة المبالغ. 17 جاري التنفيذ
 المحروقات عائداتللصندوق الوطني ا

 عائدات، فإن إنشاء الصندوق الوطني ل2006أبريل  4 يرفالصاد للمرسوم وفقًا 
موارد النفط جميع عائدات الدولة من استغالل تحصيل المحروقات يهدف إلى 

من هذا المرسوم على أنه "ال يجوز  3 رة من المادةمحلية. تنص الفقرة األخيال
 ."النفط إال في هذا الحساب عائداتإيداع 
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إعداد )نعم / ال / قيد  وصف اإلجراءات المتخذة المسؤولية
 التقدم(

 النتائج والتوصيات

تم  المبالغ المدفوعةبعض أن التي قمنا بها المطابقة ومع ذلك، وجدنا خالل أعمال 
افة إلى (. باإلض430300628)بالخزينة حساب صندوق التكوين  ايداعها في

ات النفط مع مكاتب الضرائب، ي تدفعها شركم تصفية بعض الضرائب التذلك، ت
  موحدالوبالتالي تم دفعها في حساب الخزينة 

المنشئ للصندوق  08-2008رقم  لمرسومامع أحكام  هذا الوضعتعارض ي
 .محروقاتالقطاع  عائداتلبتتبع جيد المحروقات وال تسمح  عائداتلالوطني 

فط في شركات النات قبول سداد مدفوع وعدمية النظم الجاريق نوصي بتطب
ويجب على وزارة النفط والطاقة  غير الحساب المخصص.  حسابات أخرى

لرسائل الرسمية بشأن هذا ارسال  والمناجم توعية شركات النفط عن طريق
 .الموضوع.

 نةيالخز
 و العامة

البنك 
المركزي 
 الموريتاني

وسائل  نة في تجريديوتنظر الخز
ن هذا لوب ن طابعها الماديالدفع م

المبالغ  اثباتضروري يكون من ال
عبر  الصندوق إلى المدفوعة

بل عبر شهادات تصدرها  تإليصاالا
 اإلدارة

 المحروقات عائداتلالصندوق الوطني عات إلى ودفمللت إيصاال احداث. 18 جاري التنفيذ

 لمبالغ المدفوعةار ايصاالت عن ه ال يتم اصداالحظنا أثناء عملنا في التوفيق أن
بحيث اعتمدنا في عملية  المحروقات عائداتلوق الوطني الصندالقاها التي يت

الصندوق تصاريح شركات النفط وتصاريح  بين المبالغ المدفوعة اتتدفقمطابقة 
 .على أساس التحويالت المحروقات عائداتلالوطني 

الدولة.  عائداتل يدةجالوالمتابعة  المبالغ المدفوعةتتبع يمكن من هذا الوضع ال 
 بتحديد المسؤوليات في حالة النزاع. أنه ال يسمح كما

 عائداتلالوطني للصندوق  عائداتال دفع علتتب لماليةنوصي بتعيينلسلطة 
 يتم التي المبالغ المدفوعةوإصدار إيصاالت منتظمة من الهيئة لجميع  المحروقات

 ها. ديتسد

على الموقع  آخر العقود المنشورة  
ة بالنفط لكتروني للوزارة المكلفاإل

 .2007د إلى عام تعو

ال يتم نشر العقود النفطية على 
www.petrole.gov.mr.  وتم

مذكرة موقعة بشأن سياسة تقديم 
الحكومة بشأن نشر العقود إلى 

وهي متاحة على  اإلداري المستقل
 الموقع الشبكي للوزارة.

 ةالمنشور النفط عقود يينتح. 19 جاري التنفيذ

النفط  الفاعلين في قطاعولموقعة بين موريتانيا في اااالستكش أن عقود اإلنتاجنعلم 
أن  لكن الحظنا. وwww.petrole.gov.mrيتم نشرها على الموقع اإللكتروني 

 .2007القائمة ال تشمل العقود الموقعة بعد عام 

اج عقود اإلنتحول نفاذ العموم الى المعلومات بضمان  وضعالسمح هذه يال 
 2007نذ عام االستكشافي الموقعة م

قائمة عقود تحيين  نوصي بأن يتم نشر جميع العقود الموقعة على الموقع وأن يتم
 .اإلنتاج االستكشافي الموقعة بشكل دوري

الوزارة 
المكلفة 

فقط  FNRH تم تنفيذ مراجعة
 .2014إلى  2012للسنوات 

 المحروقات عائداتلطني الصندوق الو ات. مراجعة حساب20 .نعم

المحروقات  عائداتلالمنشئ للصندوق الوطني  2008-2006 نص األمر رقمي
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إعداد )نعم / ال / قيد  وصف اإلجراءات المتخذة المسؤولية
 التقدم(

 النتائج والتوصيات

( على أنه ال يجوز إجراء السحوبات من هذا الحساب إال بناء على أمر FNRH) بالميزانية
(، بناء على طلب من وزير BCMمكتوب من حاكم البنك المركزي الموريتاني )

زي بالبنك المركقابة المراجعة الداخلية بشكل منتظم لر المالية. وسيخضع عمله
 الخارجي المعترف به دولياً ". ولمدقق

 .عدم وجود أي تقرير تدقيق حول هذا الحساب تدخلنا، الحظنا خالل ولكن

 شفافية أفضلمن أجل ضمان  تدقيق هذا الحسابفعيل إجراءات بنوصي 
 تحركات هذا الحساب وتوازنه.ل

اللجنة 
 الوطنية
لمبادرة 

فية في الشفا
الصناعات 

 اجيةاالستخر

 . نشر عقود التعدين21 جاري التنفيذ .تقدم ملموس يوجدال 

"يتم تشجيع الدول المنفذة  2013يونيو ل،  EITIلمبادرة 3.12للمتطلب وفقاً 
على الكشف علناً عن جميع العقود والتراخيص التي تحدد شروط استغالل النفط 

 ."والغاز والمعادن

لى أن سندات التعدين ع المعادننة مدومن  15ك، تنص المادة اإلضافة إلى ذلوب
مسجلة في سجل عام، وتحدد شروطها ومحتواها بأمر من وزير  ناجموالم

 .المناجم

مدونة يجب أن يكون أي قرار يمنح أو يرفض الطلب المنصوص عليه في 
 .ةرية الموريتانيا وينشر في الجريدة الرسمية للجمهويوكتابً  علالم، التعدين

وقعة بين الحكومة وشركات التعدين ال تنشر ن العقود المأخالل مهمتنا الحظنا 
 .على الموقع اإللكتروني للوزارة بنفس طريقة عقود النفط

على الموقع المعلومات عقود التعدين وتوفير  الخاص بنشر نوصي بتفعيل البند
 .للجمهورمعلومة نفاذ اللضمان  الوصيةاإللكتروني ألمانة المبادرة أو الوزارة 

 . مراجعة حسابات الدولة22 .نعم كمة الحساباتمحلتنفيذ من تم ا  

الذي ينظم أداء محكمة الحسابات،  19-93من القانون رقم  14وتنص المادة 
أن المحكمة تقوم على  ،1993الذي تمت الموافقة عليه في كانون الثاني / يناير 

 .سابات العامةالنفقات الموصوفة في الحو عائداتال نيةوقانو صدقيةعلى بالرقابة 
تقرير نشرته محكمة الحسابات في موقعها على اخر أن  مهمتناالحظنا خالل 

 .2006يعود إلى عام   /http://www.cdcmr.mr اإلنترنت

 .الدولةوإدارة موارد  على حسابات الدولة رقابة الفعالةاليضمن هذا الوضع ال 

ة السنوية لحسابات الدولة من قبل محكمة المراجع ضياتمقت نوصي بتفعيل
 .بهذا الشأن.  ةالمتعلق التقاريرمراجعي الحسابات ونشر 

اللجنة  الرواتب  على ضريبةالد ااستبعتم   EITIتقارير مبادرة ل طابقةمالور في نطاق . إدراج ضريبة الرواتب واألج23 جاري التنفيذ

http://www.cdcmr.mr/
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 التقدم(

 النتائج والتوصيات

الوطنية 
لمبادرة 

الشفافية في 
الصناعات 

 االستخراجية

م لعا من إطار المطابقة األجورو
. اللجنة الوطنيةمن طرف  2016
يتم التصريح عن قرار اللجنة ووفقا ل

 هذه الضريبة بشكل أحاديمدفوعات 
. أوصى من قبل الدولة الجانب

بتاريخ  GMPمحضر اجتماع 
هذه الضريبة  بإدراج 6/12/2018

 EITIأنظمة في تقارير مبادرة 
 المستقبلية.

 ةالمستقبلي

التي أجريناها، وجدنا أن مدفوعات هامة من ضريبة  مطابقةالأعمال  إطار في
من قبل شركات التعدين وشركات النفط. وتبلغ قيمة قد دفعت األجور والمرتبات 

 التأطيراسة درمرحلة  خالل العامةزينة خبها الكما أبلغتنا  المبالغ المدفوعةهذه 
 استبعادقد قررت  EITI وطنية لمبادرةأن اللجنة ال نعلم .أوقية مليار 17.365

إلزامية عدم بسبب  2016لعام  EITI نطاق تقرير مبادرة منالضريبة  ههذ
 .والكتاب المصدر EITI بموجب معيار اإلدراجه

لتي تم ا عائدات٪ من ال28والتي تمثل  ،الضريبةمن هذه  عائداتالألهمية ا نظر
 ، فإننا نوصييرالتأطدراسة  أثناء DGTCP بها من قبل إبالغنا

تحسين شفافية ل المستقبلية EITI تقارير مبادرةل ةالمطابق نطاق فيبإدراجها 
 .EITI وشمولية األرقام الواردة في تقارير مبادرة

النفط وزارة  
 والطاقة

   والمعادن

)MPEM( 

هناك مشروع قيد التنفيذ على مستوى 
وسيمكن  به،أ العمل . وقد بدلوزارةا

كين الفعليين ألنه ضع سجل للمالو من
سيكون  2020اعتباًرا من عام 

إعالن المالكين إلزاميًا.  كما يتم 
خالل  طريق. خريطة يين تح

األسبوع األول من يناير، من المقرر 
مستشار ليقوم بإعداد  توظيفيتم  أن

دراسة نطاقية لإلفصاح عن المالكين 
 EGPS حةمنب ممولةليين الفع

 جاري التنفيذ

 

 سجل للملكية الفعلية عدم وجود  .24

الملكية الفعلية " لمعيار المبادرة، فعلى البلدان التي " 3.11المادة وفقا لمتطلبات 
لشركات التي تقدم ل فعليينلمالكين اللتنفذ المبادرة الحفاظ على سجل عام 

في ذلك هوية ستخراجية، بما تعمل أو تستثمر في األصول اال أو، عروض
 متوفرة أصال للعموممشاركتهم. إذا كانت هذه المعلومات عليين ونسبة مالكيها الف

فيجب أن يشير تقرير  (،)على سبيل المثال عبر سجالت المدققين أو البورصات
الحظنا عدم  مهمتنا،وكجزء من  ذلك،المبادرة إلى كيفية الوصول إليها. ومع 

جل جراء ونشر سداد الترتيبات الالزمة إلإعبجالت. نوصي وجود مثل هذا الس
تعمل أو تستثمر في  أو تلك التي، عروضالشركات التي تقدم الملكية الفعلية ل

 األصول االستخراجية، بما في ذلك هوية مالكيها الفعليين ونسبة مشاركتهم

اللجنة 
الوطنية 
لمبادرة 

الشفافية في 
الصناعات 

 االستخراجية
نفط وزارة ال
والطاقة 

 لمعادنوا

 جاري التنفيذ  

 

 قاعدة بيانات الشركات العاملة في قطاع التعدين يينتح  .25 

يتوفر ال  ةاإلستخراجيمبادرة الشفافية في الصناعات  مكتب أمانةأن ب الحظنا
 .للشركات العاملة في القطاع االستخراجي محينةقاعدة بيانات  على

ات االستخراجي وتحديد الجه ومات عن القطاعنشر المعلمكن من يهذا الوضع ال 
مبادرة الشفافية في الصناعات بعملية  يجب تحسيسهالجديدة التي قد الفاعلة ا

 .ةاإلستخراجي

جميع التي تشمل  على مستوى أمانة المبادرةة ينمحقاعدة بيانات بإيجاد  نوصي
 أن تشمل يجب المعلومات المتعلقة بالشركات العاملة في القطاع االستخراجي.

 :مور أخرىالبيانات هذه، من بين أ قاعدة

معلومات العامة للشركات )أسماء الشركات والعناوين وتفاصيل االتصال ال -
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 النتائج والتوصيات

 وأشخاص االتصال ورقم التسجيل وما إلى ذلك( ؛

 نوع النشاط والترخيص الممنوح؛ -

 األرقام السنوية المعلنة؛ -

 .فعليةالإحصاءات عن اإلنتاج والوظائف والملكية  -

ل إنشاء نظام للمعلومات ات هذه من خالديث منتظم لقاعدة البيانينبغي إجراء تح
مبادرة الشفافية في  أمانة مكتبوالتنسيق بين الشركات االستخراجية واإلدارة و

 :الصناعات االسخراجية

االتصال المنتظم مع الشركات االستخراجية لتحديث البيانات وتفاصيل  -
 (؛ليير جهة االتصااالتصال )تغيير العنوان وتغ

أي تصاريح استكشاف واستغالل عن  منهجيبشكل  ةأمانة المبادرابالغ  -
 ممنوحة؛

تقارير عن الضرائب والرسوم سنوياً بعد ل ستخراجيةاالإرسال الشركات  -
اإلدارات والتنسيق المنتظم مع مختلف  المالية؛التحقق من صحة البيانات 

 .كات الجديدةلضرائب لجمع البيانات عن الشرالمحصلة ل
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 لف الشركات المدرجة في نطاق المطابقة: م1الملحق 

 المنتوج UFI اسم الشركة

 المساهمة والملكية

رأس المال )أوقية 
 ) موريتانية

 الجنسية % االسم
متداولة 

بالبورصة )نعم 
 )ال /

 المالكين و٪ الملكية مكان التداول

Société Mauritanienne des 
Hydrocarbures et du Patrimoine 

Minier (SMHPM) 
 ال ينطبق ال ينطبق ال موريتانية %100 الدولة الموريتانية 000 000 322 1 نفط و غاز 00082859

Petronas 50500018 ماليزية %100 غير متوفر غير متوفر نفط و غاز 
شركة مملوكة 
 للدولة الماليزية

 ال ينطبق ال ينطبق

Sonatrach (SIPEX) 20300042 000 000 1 نفط و غاز SIPEX BVI 100% غير متوفر 
شركة مملوكة  

للدولة 
 الجزائرية

 ال ينطبق ال ينطبق

Total E&P 

 غير متوفر غير متوفر ال هولندية Total Holdings International BV 100% بقال ينط نفط و غاز 90300075

 غير متوفر توفرغير م ال ديةهولن Total Holdings International BV 100% ال ينطبق نفط و غاز 90300067

 ال ينطبق CAC 40 نعم فرنسية Total SA 100% ال ينطبق نفط و غاز 30300059

Tullow Oil 20300398 غير متوفر غاز نفط و 

Actionnaires de Tullow Oil 
+ 

Direction et les employés 
Tullow 

 نعم بريطانية 100%

London 
stock 

Exchange 
Irish Stock 
Exchange 

Ghana 
Stock 

Exchange 

 ال ينطبق

Chariot Oil Gas Limited غير متوفر نفط و غاز غير متوفر Chariot Oil Gas Limited  100% ال ينطبق لندن نعم بريطانية 

Kosmos Energy 90300133 غير متوفر نفط و غاز Kosmos Energy Operating 100% 
جزر 
 كايمان

 عمن
New York 

Stock 
Exchange   

 بقال ينط

SNIM 30300075 000 000 700 182 منجمية 

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق موريتانية %78,35 الدولة الموريتانية

Industrial Bank of Kuwait : 7,17% غير متوفر غير متوفر غير متوفر كويتية 

Arab Mining Company : 5,66% متوفرغير  غير متوفر ير متوفرغ اردنية 

Irak Fund for External 
Development: 

 غير متوفر غير متوفر متوفرغير  عراقية 4,59%

Office National des 
Hydrocarbures et des Mines 

 ال ينطبق ال ينطبق نطبقال ي ربيةمغ 2,30%

Banque Islamique de 
Développement : 

 غير متوفر فرغير متو غير متوفر متوفرغير  1,79%

Privés Mauritaniens : 0,14% غير متوفر ال ينطبق ال ينطبق موريتانية 

MCM 30300067 
ب و ذه

 نحاس
5 000 000 FQML 100% نعم غير متوفر  

Toronto 
Stock 

Exchange 
(TSE) 

  ال ينطبق

TASIAST Mauritanie LTD SA 30300026 000 170 744 19 ذهب Kinross Gold Corporation 100% نعم كندية 
تورنتو و 
 نيويورك

 ال ينطبق

BUMI MAURITANIE غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر ر متوفرغي غير متوفر 
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 المنتوج UFI اسم الشركة

 المساهمة والملكية

رأس المال )أوقية 
 ) موريتانية

 الجنسية % االسم
متداولة 

بالبورصة )نعم 
 )ال /

 المالكين و٪ الملكية مكان التداول

Mauritanie Ressources Limited Sarl غير متوفر فرغير متو توفرغير م غير متوفر ر متوفرغي غير متوفر رغير متوف غير متوفر غير متوفر 

Sphere Mauritania sa 30300158 
حديد 

 ومشتقاته
2 595 465 000 

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق موريتانية %10 الدولة الموريتانية

Sphere Minerals Limited 90% ال ينطبق استراليا نعم أسترالية 

Tafoli Minerals 62901 000 000 100 جبس Lemrabott SID BRAHIM 100% ال ينطبق ال ينطبق ريتانيةمو 
Lemrabott SID 

BRAHIM 

 

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر

Vianay Babu Ganga 50% ال ينطبق ال ينطبق غير متوفر 
Vianay Babu 

Ganga 
ARVG SPECIELITY MINES (PVT) 

Ltd 
Y.Anil Kumar Reddy 40% ال ينطبق ال ينطبق رغير متوف 

Y.Anil Kumar 
Reddy 

 Haritha Rahul Reddy 10% ينطبقال  ال ينطبق غير متوفر 
Haritha Rahul 

Reddy 

Aura Energy Limited ABN 62115927681 غير متوفر غير متوفر Aura Energy Ltd 100% ال ينطبق استراليا نعم أسترالية 

Seni SA 30300026 000 000 500 ذهب 

KG Resources 99,9995% منع سويسرية 
و تورنتو 

 نيويورك
 ال ينطبق

KG Power 0,0001% نعم سويسرية 
نتو و تور

 نيويورك
 ال ينطبق

Marie Christine Frenette 0,0001% ال ينطبق ال ينطبق إسبانية 
Marie Christine 

Frenette 

Richard Alan Kirkham 0,0001% ال ينطبق ينطبق ال إسبانية 
Richard Alan 

Kirkham 

Michel Sylvestre 0,0001% بقال ينط ال ينطبق إسبانية 
Michel 

Sylvestre 

Ferroquartz Mauritania 336453 000 000 10 كوارتز 

SMHPM 10% ال ينطبق ال ينطبق ال ريتانيةمو 

GFAT 80% غير متوفر غير متوفر غير متوفر إسبانية 

El Hajera 10% غير متوفر غير متوفر غير متوفر ةريتانيمو 

Tirex SA 000 500 غير متوفر غير متوفر 

Kanosak (Barbados) Ltd. 99,60% ال ينطبق تورنتو  نعم بربادوس 

M. François AUCLAIR 
0,10% 

 ال ينطبق ال ينطبق كندية
M. François 

AUCLAIR 

M. Yves GROU 0,10% ال ينطبق ال ينطبق كندية M. Yves GROU 

M. Benoit LASALLE 
0,10% 

 ال ينطبق ال ينطبق كندية
M. Benoit 
LASALLE 

M. Thierry VERGNOL 
0,10% 

 ال ينطبق ال ينطبق فرنسية
M. Thierry 

VERGNOL 

EL Aouj Mining Company SA 30300497 000 000 565 24 حديد 

SNIM 50,0000% ال ينطبق ال ينطبق ال ةريتانيمو 

SPHERE MINERALS LIMITED 49,9997% غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر 

SPHERE IRON ORE PTY 
LIMITED 

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر 0,0001%

SPHERE RESOURCES PTY 
LIMITED 

 ر متوفرغي غير متوفر رغير متوف غير متوفر 0,0001%

MAURITANIAN HOLDINGS 
PTY LIMITED 

 وفرغير مت غير متوفر غير متوفر غير متوفر 0,0001%
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 للتصاريحجدول مفصل  2الملحق 

 اسم الشركة الرقم
  التصريح
 ))نعم / ال

موقع من طرف 
 ))نعم / ال الشركة

 موقع من طرف
 مراجع حسابات

 ))نعم / ال
 وظيفة الموقع اسم الموقع اسم مراجع الحسابات الرأي

القوائم المالية 
)نعم /  مدققة 2016

  )ال

القوائم المالية 
)نعم  متوفرة 2016

 )ال /

اسم مراجع 
 الحسابات المستقل

1 SMHPM محمد ولد محمد فالي ال نعم خبير محاسب محمد ولد محمد فالي مكتب محمد ولد محمد فالي إيجابي نعم نعم نعم 

2 Petronas إيجابي نعم نعم نعم 
Cabinet Khlil Audit-

Conseil 
Dah Cheikh Khlil ال نعم مدير عام KPMG 

3 Sonatrach (SIPEX) إيجابي نعم نعم نعم MKDG موسى ديابي ال نعم شريك موسى ديابي 

4 Total ال نعم ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق نعم نعم KPMG 

5 Tullow Oil ال نعم ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق نعم نعم Deloitte 

6 Chariot Oil Gas Limited غير متوفر غير متوفر غير متوفر ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق نعم نعم 

7 Kosmos Energy ال نعم ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال نعم Ernst & Young 

8 SNIM إيجابي نعم نعم نعم 
Connex-Conseils 

et Expertises 
El Agheb Limam 

Brahim 

مراجع 
حسابات 
 مستقل

 Ernst & Young نعم نعم

9 MCM إيجابي نعم نعم نعم MKDG موسى ديابي ال نعم شريك موسى ديابي 

10 
Tasiast Mauritanie LTD 

SA 
 إيجابي نعم نعم نعم

Cabinet Ba Samba 
Diom 

Mamadou 
Mansour Ly 

 ال نعم شريك
Cabinet Ba 

Samba Diom 

11 BUMI MAURITANIE غير متوفر غير متوفر غير متوفر ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ال ال 

12 
Mauritanie Ressources 

Limited Sarl 
 غير متوفر غير متوفر غير متوفر ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ال ال

13 Sphere Mauritania sa يحيى بشير ال نعم ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق نعم نعم 

14 TAFOLI MINERALS غير متوفر غير متوفر غير متوفر ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ال نعم 

15 
ARVG SPECIELITY 

MINES (PVT) Ltd 
 غير متوفر غير متوفر غير متوفر ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال نعم نعم

16 
AURA ENERGY 

LIMITED 
 غير متوفر غير متوفر غير متوفر ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق نعم نعم

17 SENI Sa إيجابي نعم نعم نعم 
Cabinet Ba Samba 

Diom 
Mamadou 

Mansour Ly 
 ال نعم شريك

Cabinet Ba 
Samba Diom 

18 Ferroquartz Mauritania ال ينطبق ال ال ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال نعم نعم 

19 TIREX SA غير متوفر غير متوفر غير متوفر ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق نعم نعم 

20 El Aouj Mining إيجابي نعم نعم نعم 
Audit, compta & 

conseil (A2C) 
Ahmed Cherif 

Ould Cheikhna 
 نعم نعم مدير

Audit, compta 
& conseil 

(A2C) 
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 جدول مفصل للمدفوعات االجتماعية 3الملحق 

 اسم الشركة الرقم

 الدفوعات االجتماعية الطوعية 
 

 المنطقة المستفيدة المستفيد
 الدفوعات العينية (في شكل مشاريع) الدفوعات النقدية

المبلغ )أوقية  
 ) موريتانية

 تفاصيل التاريخ
تكلفة المشروع خالل 

 سنة 2016

1 Kosmos Energy 

     01/11/2016 500 757 17 غير متوفر )IMROP) معهد البحوث الموريتانية 
 CDW Direct LLC 01/03/2016 745 142 21 غير متوفر     
 ETS Mohamed Moctar Dahan 19/12/2016 000 700 9 غير متوفر     
 PC Vision LLC 08/05/2016 017 825 12 غير متوفر     
 Schlumberger Technology Corporation 01/08/2016 520 470 27 غير متوفر     
 Startup Mauritania 21/12/2016 800 110 8 غير متوفر     
 Zetaware, Inc. 01/08/2016 041 205 16 غير متوفر     

2 MCM 

   غير متوفر 727 477 إينشيري تنمية المجتمع - الفنون والثقافات 
   غير متوفر 912 832 إينشيري تنمية المجتمع العام 
   غير متوفر 005 487 10 إينشيري تنمية المجتمع - البيئة 
   غير متوفر 443 539 8 إينشيري تنمية المجتمع واالتصاالت 
   غير متوفر 064 58 إينشيري تنمية المجتمع ، النقل 
   غير متوفر 745 703 7 إينشيري تنمية المجتمع - التعليم 
   غير متوفر 897 984 1 إينشيري أحداث تنمية المجتمع 
   غير متوفر 722 182 إينشيري تنمية المجتمع - البنى التحتية العامة 
   غير متوفر 246 441 2 إينشيري تنمية المجتمع - الصحة 
   غير متوفر 263 507 1 إينشيري تنمية المجتمع - الرياضة 
   غير متوفر 301 893 إينشيري تنمية المجتمع - الناس الضعفاء 
   غير متوفر 646 882 10 إينشيري تنمية المجتمع - توفير المياه 
   غير متوفر 496 426 10 إينشيري تنمية المجتمع - المرأة والشباب 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasiast Mauritanie 
LTD SA 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     26/01/2016 000 500 1 نواذيبو Dakhlet ماراثون نواذيبو الدولي  
     17/03/2016 000 500 نواكشوط غرفة تجارة الشباب في موريتانيا 
     17/03/2016 000 000 1 نواذيبو مهرجان نواذيبو الدولي 
 500 383 4    6/6/2016 رمضان الطعام،توزيع  17/05/2016 -  بولنوار - تازيازت السكان المحليون 
     10/05/2016 000 800 1 بنشاب-إينشيري رئيس بلدية بنشاب 
     01/06/2016 000 000 1 نواكشوط  
     01/06/2016 000 000 1 نواكشوط مسابقة السلة 
     29/08/2016 000 500 1 الحوض الغربيعين فربه -  مهرجان عين فربه - العيون 
     29/08/2016 000 000 1 نواذيبو -شامي  جمعية التربية والتعليم والعمل 
 Groupement Scolaire Amadou Mountaga Tall 29/08/2016 000 000 1 براْكن/بوكى     
    29/08/2016 000 500 1 بولنوار  مهرجان بولنوار 
    29/08/2016 000 000 1 غيديماغا/Tachott مبادرة التنمية االجتماعية والثقافية  
    29/08/2016 000 500 1 بنشاب-إينشيري والقرى المماثلة بنشابالجمعية الموريتانية لتطوير  
    29/08/2016 000 000 1 نواكشوط ي اإلعاقةالمجموعة الموسيقية لألشخاص ذو 
    19/10/2016 000 630 2 نواذيبو -شامي طة اآلباء من مدرسة شاميراب 
 Association Mauristars 30/11/2016 000 000 1 كوركول-كيهيدي    
 ONG APIS-DC 30/11/2016 000 902 نواكشوط    
    30/11/2016 000 684 2 نواكشوط لمستشفياتدات للمرضى / امنظمة غير حكومية لتقديم المساع 
    30/11/2016 450 128 1 نواكشوط معهد ماريام ديالو لألطفال 
    30/11/2016 000 000 1 نواكشوط RIMالقدم اتحاد كرة  

 Association Akhi غير متوفر - نواكشوط 
وتوزيع المياه ، وتوزيع  للأليتام،دعم 
 مسيةعات الطاقة الشمجمو

713 000 

 Traversées Mauritanides 30/11/2016 000 335 نواكشوط    
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 اسم الشركة الرقم

 الدفوعات االجتماعية الطوعية 
 

 المنطقة المستفيدة المستفيد
 الدفوعات العينية (في شكل مشاريع) الدفوعات النقدية

المبلغ )أوقية  
 ) موريتانية

 تفاصيل التاريخ
تكلفة المشروع خالل 

 سنة 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    30/11/2016 000 000 1 بنشاب-إينشيري منظمة غير حكومية الغيث  
 000 100 2   غير متوفر - Dewas- Imkebden خدمات النقل 
 000 392 1   غير متوفر - بنشاب خدمات النقل 

 لموسم الباردفي ا m3 1,200 3,000 /1هإمدادات الميا 
Dawas 1, Dawas2, Dawas3, 

OumRajm, Steilit Ichiguen 
 000 120 3   غير متوفر -

 000 200 1   غير متوفر - m3 / 480 m3  Dawass Tank and Grarat Naam 1,200 /2إمدادات المياه 
 000 008 1   غير متوفر - m3 / 480 m3  N’talve and Imkeben 1,200 /3إمدادات المياه 
 000 260 1   غير متوفر - m3  Asma-Lebeidat-Bergeimat 90 إمدادات المياه 
 000 350 1   غير متوفر - m3  Belawakh, Lemcid, Ndegbad 90 إمدادات المياه 
 000 440 1   غير متوفر - m3  Virage, Wad Chibka 120 إمدادات المياه 
 500 103   غير متوفر - تازيازت tيةشروع رعي الثروة الحيوانم 
 000 000 2   غير متوفر - نواكشوط تازيازت برنامج دعم الثروة الحيوانية )الرعي( ، المنطقة 
 000 000 8   غير متوفر - نواكشوط قرية 16عيادة ل  
 Capacity building for CDAD cooperative 700 076 4   غير متوفر - نواكشوط 
 4eme edition FACN Avril 2016 000 000 1   غير متوفر - نواذيبو 

 
النسخة  الثالثة للمرأة الموريتانية لإلستثناء )منح المرأة الموريتانية 

 المستحقة(
 000 500   غير متوفر - شارع شارل ديغول

 Sponsoring 5 edition MIN 000 000 1   غير متوفر - نواذيبو 
 800 745   غير متوفر - ازتتازي العيادةالنقل إلى  
 Community visit/evacuation to/by the clinic 000 724   غير متوفر - تازيازت 
 500 811 3   غير متوفر - تازيازت صيانة الطرق 
 000 564 3   غير متوفر - إينشيري بأشهر من التدري 2طالب مدرسة التعدين خالل  6الغذاء ل  
 773 31   غير متوفر - نواكشوط حقوق الطفل في قيادة لجنة التعليم المدرسية في مارس مشاركة منسق 

 
أيام في يناير و  6أشخاص( خالل مهمتين ،  7غذاء لموظفي العيادة )

 أيام في مارس 10
 000 696 3   غير متوفر - نواكشوط

 000 660   غير متوفر - وطنواكش ر مارسأيام في شه 5( خالل 4ي )وظفي بعثة الرعالغذاء لم 
 000 100 2   غير متوفر - Dewas- Imkebden خدمات النقل تازيازت 
 000 392 1   غير متوفر - بنشاب خدمات النقل بنشاب 

 1إمدادات المياه تازيازت 
Dawas 1, Dawas2, Dawas3, 

OumRajm, Steilit Ichiguen 
 000 800 7   غير متوفر -

 000 000 3   غير متوفر - Dawass Tank and Grarat Naam 2إمدادات المياه تازيازت 
 000 520 2   غير متوفر - N’talve and Imkeben 3إمدادات المياه تازيازت 
 000 260 1   غير متوفر - Asma-Lebeidat-Bergeimat إمدادات المياه بنشاب 
 000 350 1   غير متوفر - Belawakh, Lemcid, Ndegbad إمدادات المياه ببنشا 
 000 496 2   غير متوفر - Virage, Wad Chibka إمدادات المياه بولنوار 
 500 103   غير متوفر - تازيازت مشروع رعي الثروة الحيوانية 
 000 000 2   غير متوفر - نواكشوط بعثة مايو - تازيازت طقةبرنامج دعم الثروة الحيوانية )الرعي( ، من 
 000 000 8   غير متوفر - نواكشوط مايو -قرية  16عيادة متنقلة ل  
 000 940 1   غير متوفر - توجنين شامي دراسة اجتماعية / رسم خرائط لموارد المدينة 

 
 New Brickmaking for /تدريب تعاونيات المجتمع  تازيازت

CDAD in اميش 
 000 000 6   غير متوفر - نواكشوط

 
Need assesment for 12 facilitites in HodGhar, 

Assaba, Tagant (April) 
East Geddes - 500 812   غير متوفر 

 
Ramadan distribution 2016 for Local population 

 بولنوار /تازيازت
 500 383 4   غير متوفر - نواكشوط
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 اسم الشركة الرقم

 الدفوعات االجتماعية الطوعية 
 

 المنطقة المستفيدة المستفيد
 الدفوعات العينية (في شكل مشاريع) الدفوعات النقدية

المبلغ )أوقية  
 ) موريتانية

 تفاصيل التاريخ
تكلفة المشروع خالل 

 سنة 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 000 678   غير متوفر - تازيازت عيادة تازيازت النقل إلى 

 
Community/Gendarms visit/evacuation to/by the 

 clinic تازيازت
 000 566 1   غير متوفر - تازيازت

 500 811 3   غير متوفر - تازيازت صيانة الطرق  

 
 3خالل  تازيازت -طالب ومدرس من مدرسة المناجم  29غذاء ل 

 أبريل 13-11 أيام ،
 600 722 1   غير متوفر - إينشيري

 
أيام ، في  10أشخاص ، مهمة  9 الغذاء للعاملين في العيادة المتنقلة

  .مايو
 .الوقود لحافلة العيادة المتنقلة

 200 983 2   غير متوفر - نواكشوط

 
 during 5 (from AMAD 5) الغذاء لموظفي البعثة الرعوية

days iفي مايو ،. 
 000 825   غير متوفر - نواكشوط

 000 100 2   غير متوفر - Dewas- Imkebden خدمات النقل تازيازت 
 000 392 1   غير متوفر - بنشاب خدمات النقل بنشاب 

 1إمدادات المياه تازيازت 
Dawas 1, Dawas2, Dawas3, 

OumRajm, Steilit Ichiguen 
 000 800 7   غير متوفر -

 000 000 3   غير متوفر - Dawass Tank and Grarat Naam 2إمدادات المياه زيازتتا 
 000 520 2   غير متوفر - N’talve and Imkeben 3إمدادات المياه تازيازت 

 
8 blabbers for إمدادات المياه in تازيازت villages 

+transportation 
 000 640   غير متوفر - نواكشوط

 000 420   غير متوفر - Asma-Lebeidat-Bergeimat إمدادات المياه بنشاب 
 000 350 1   غير متوفر - Belawakh, Lemcid, Ndegbad إمدادات المياه بنشاب 
 000 456 3   غير متوفر - Virage, Wad Chibka إمدادات المياه شامي /بولنوار 
 500 103   غير متوفر - تازيازت مشروع رعي الثروة الحيوانية 
 000 000 7   غير متوفر - نواكشوط مايو -قرية  16 ادة متنقلة لعي 

 
* 3 rd Payment to CURE  

 حاوية من المعدات الطبية لنواكشوط )سبخة( وبراْكن 8
East Geddes - 248 747 153   غير متوفر 

 000 500 1   غير متوفر -  عين فربه رعاية الدورة السادسة لمهرجان عين فربه 
 000 000 1   غير متوفر - نواكشوط السادسة لمهرجان المعاقين رعاية الدورة 
 000 000 1   غير متوفر - غيديماغا رعاية أول مهرجان لكافو 

 
Sponsoring 3rd edition of بنشاب Sahara Océan 

Festival 
 000 500 1   غير متوفر - إينشيري

 Sponsoring 3rd edition of ربولنوا Festival Dakhet 000 500 1   غير متوفر - نواذيبو 
 000 000 1   غير متوفر - Boghé رعاية مدرسة للتعليم في بوغي 
 000 000 1   غير متوفر - شامي رعاية مشروع محو األمية والتوعية للشباب والنساء في شامي 
 000 678   غير متوفر - زتتازيا تازيازت النقل إلى عيادة 

 
Community/Gendarms visit/evacuation to/by the 

 clinic تازيازت
 000 368 1   غير متوفر - تازيازت

 500 811 3   غير متوفر - تازيازت صيانة الطرق  

 
أيام ، في  10أشخاص ، مهمة  7الغذاء للعاملين في العيادة المتنقلة 

  و.ماي
 .فلة العيادة المتنقلةالوقود لحا

 000 310 2   غير متوفر - نواكشوط

 000 100 2   غير متوفر - Dewas- Imkebden خدمات النقل تازيازت 
 000 392 1   غير متوفر - بنشاب خدمات النقل بنشاب 

 1إمدادات المياه تازيازت 
Dawas 1, Dawas2, Dawas3, 

OumRajm, Steilit Ichiguen 
 000 680 4   غير متوفر -
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 اسم الشركة الرقم

 الدفوعات االجتماعية الطوعية 
 

 المنطقة المستفيدة المستفيد
 الدفوعات العينية (في شكل مشاريع) الدفوعات النقدية

المبلغ )أوقية  
 ) موريتانية

 تفاصيل التاريخ
تكلفة المشروع خالل 

 سنة 2016
 000 800 1   غير متوفر - Dawass Tank and Grarat Naam 2ت المياهإمدادا زيازتتا 
 000 512 1   غير متوفر - N’talve and Imkeben 3إمدادات المياه تازيازت 

 
2blabbers for إمدادات المياه in تازيازت villages (Steilet 

Ichigan) +transportation 
 000 160   غير متوفر - نواكشوط

 000 260 1   غير متوفر - Asma-Lebeidat-Bergeimat إمدادات المياه نشابب 
 000 350 1   غير متوفر - Belawakh, Lemcid, Ndegbad إمدادات المياه بنشاب 
 000 112 2   غير متوفر - Virage, Wad Chibka إمدادات المياه شامي /بولنوار 
 500 103   غير متوفر - تتازياز وانيةمشروع رعي الثروة الحي 
 000 500   غير متوفر - تازيازت شامي  -تموين ورشة عمل 
 000 616 12   غير متوفر - نواكشوط مايو -قرية  16عيادة متنقلة ل  
 000 000 4   غير متوفر - نواكشوط تازيازت -برنامج دعم الثروة الحيوانية )الرعي( 
 000 885 2   غير متوفر - نواكشوط القابالت 24التنفس ل تدريب الطفل  
 917 508 88   غير متوفر - East Geddes حاوية من المعدات الطبية لهود الغربى 9 
 609 844 13   غير متوفر - إينشيري (-برنامج دعم المبادرات المحلية  
 000 630 2   غير متوفر - شامي للمدرسين( 20و  للطالب 400رس )التبرعات المدا 
 000 000 1   غير متوفر - كوركول كوركول رعاية النسخة الثالثة من المهرجان 
 000 902   غير متوفر - براْكن Aéré Bareرعاية قافلة طبية  
 000 684 2   غير متوفر - نواكشوط دعم لمشروع بناء غرفة العمليات )دائرة صناديق الهواء( 

 
" لألطفال )مجموعات Mariama Diallo Orphanageدعم "

 المدرسة ، الطعام ، إعادة تأهيل المركز(
 450 128 1   غير متوفر - نواكشوط

 000 000 1   غير متوفر - نواكشوط D1 (2016-2017)رعاية بطولة كرة القدم الوطنية  
 000 713   غير متوفر - نواكشوط  طاقة الشمسيةمياه وتوزيع التوزيع ال ,- دعم اليتيم 
 000 335   غير متوفر - نواكشوط الطبعة السابعة الجتماع الثقافات 
 000 000 1   غير متوفر - إينشيري عائلة فقيرة 150لمساعدة  شراء البطانيات لفصل الشتاء 
 000 693   غير متوفر - تازيازت النقل إلى عيادة تازيازت 

 
Community/Gendarms visit/evacuation to/by the 

 clinic تازيازت
 000 996   غير متوفر - تازيازت

 500 811 3   غير متوفر - تازيازت صيانة الطرق  
 000 825   غير متوفر - نواكشوط أيام في أكتوبر 5( خالل 5الغذاء لموظفي بعثة الرعي ) 

 
 .مبر(يام ، في نوفأ 10أشخاص ، مهمة  7دة )املين في العياالغذاء للع

 .الوقود لحافلة العيادة المتنقلة
 000 310 2   غير متوفر - نواكشوط

 796 671 463   539 608 195    المجموع 
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 : جدول مفصل حول المالكين الفعليين4الملحق 

 ينلمالكين الفعليمعلومات حول ا المساهمة% المالكين اسم الشركة الرقم

1 

Société Mauritanienne des 
Hydrocarbures et du 

Patrimoine Minier 
(SMHPM) 

 هي شركة عمومية مملوكة بالكامل للدولة الموريتانية SMHPM %100 الدولة الموريتانية

2 Petronas Petronas 100% بتروناس هي شركة عمومية تملكها ماليزيا 

3 Sonatrach (SIPEX) SIPEX BVI 100%  SIPEX BVI مية جزائريةوهي شركة عمو شركة تابعة 

4 Total E&P 

Total Holdings International BV 100%    Total Holdings International BV  مملوكة بالكامل
 Total SA Total Holdings International BV 100% لشركة

Total SA 100% Total SA في شركة مدرجة CAC 40  

5 Tullow Oil 
Actionnaires de Tullow Oil 

+ 
Direction et les employés Tullow 

 الشركة األم مدرجة في لندن وأيرلندا وغانا 100%

6 Chariot Oil Gas Limited Chariot Oil Gas Limited 100%  Chariot Oil Gas Limited نيويورك مدرجة في  

7 Kosmos Energy Kosmos Energy Operating 100% Kosmos Energy Operating نيويورك في مدرجة 

8 SNIM 

 %78,35 الدولة الموريتانية

SNIM 78,35بنسبة مملوكة للدولة الموريتانية%  

Industrial Bank of Kuwait : 7,17% 

Arab Mining Company : 5,66% 

Irak Fund for External 
Development: 

4,59% 

Office National des 
Hydrocarbures et des Mines 

2,30% 

Banque Islamique de 
Développement : 

1,79% 

Privés Mauritaniens : 0,14% 

9 
TASIAST Mauritanie LTD 

SA 
Kinross Gold Corporation 100% الشركة األم مدرجة في تورنتو ونيويورك 

10 MCM FQML 100%  FQML تورونتو في رجةمد 

 
Sphere Mauritania sa 

مدرجة في البورصة  Sphere Minerals Limitedشركة  %10 الدولة الموريتانية
 Sphere Minerals Limited 90% 11 األسترالية

12 Tafoli Minerals Lemrabott SID BRAHIM 100% Lemrabott SID BRAHIM 

13 Aura Energy Limited Aura Energy Ltd 100% Aura Energy Ltd  صة استراليامدرجة في بور 

14 Ferroquartz Mauritania 

SMHPM 10% SMHPM  للدولة الموريتانية78مملوكة بنسبة ٪ 

GFAT 80% غير متوفر 

El Hajera 10% غير متوفر 

15 
EL Aouj Mining Company 

SA 

SNIM 50,0000% SNIM  تانية٪ للدولة الموري78مملوكة بنسبة 

SPHERE MINERALS LIMITED 49,9997% 
مدرجة في البورصة  Sphere Minerals Limitedشركة 

 األسترالية
SPHERE IRON ORE PTY 

LIMITED 
0,0001%  

SPHERE RESOURCES PTY 
LIMITED 

0,0001%  

MAURITANIAN HOLDINGS PTY 
LIMITED 

0,0001%  

16 Seni SA 

KG Resources 99,9995% 
 ركومدرجة في تورنتو ونيوي الشركة األم

KG Power 0,0001% 

Marie Christine Frenette 0,0001% Marie Christine Frenette 

Richard Alan Kirkham 0,0001% Richard Alan Kirkham 

Michel Sylvestre 0,0001% Michel Sylvestre 

17 Tirex SA 

Kanosak (Barbados) Ltd. 99,60% األم مدرجة في تورونتو الشركة 

M. François AUCLAIR 0,10% M. François AUCLAIR 

M. Yves GROU 0,10% M. Yves GROU 

M. Benoit LASALLE 0,10% M. Benoit LASALLE 

M. Thierry VERGNOL 0,10% M. Thierry VERGNOL 

18 
ARVG SPECIELITY MINES 

(PVT) Ltd 

Vianay Babu Ganga 50% Vianay Babu Ganga 

Y.Anil Kumar Reddy 40% Y.Anil Kumar Reddy 

Haritha Rahul Reddy 10% Haritha Rahul Reddy 
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 الخزينة العامة األحادية األخرى التي أبلغت عنها المبالغ المدفوعة: 5الملحق 

  )أوقية موريتانية(المبلغ  اسم الشركة الرقم

 185 172 015 3 حروقاتقطاع الم 

1 International Petroleum Grouping (IPG) 177 500 000 

2 Dana Petroleum 220 727 

 458 451 837 2 شركات أخرى 3

 503 328 353 المناجم قطاع 

4 FRIEDLANDER SAS / SUCCURSALE DE MAURITANIE 13 164 557 

5 Quartz Inc Mauritania 8 213 577 

6 Sté Amessage Exploration 4 017 042 

7 Cuvre Capital Ventures Ltd 2 350 342 

8 Quartz de Mauritanie SA 2 077 582 

9 Wadi Al Rawda 543 699 

10 Wafa Mining & Petroleum 150 000 

 704 811 322 شركات أخرى 11

 688 500 368 3 المجموع 
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 ت االستخراجية: قائمة العمال حسب الشركا6الملحق 

 الشركات
محلية اليد العاملة ال
 ةالوطني

اليد العاملة الوطنية غير 
 المحلية

 المجموع اليد العاملة األجنبية

 242 8 14 220 قطاع المحروقات

SMHPM 170 0 0 170 

Petronas 49 0 6 55 

Sonatrach (SIPEX) 1 0 1 2 

Total  0 14 1 15 

Tullow Oil لم يكشف م يكشفل لم يكشف لم يكشف 

Chariot Oil Gas Limited لم يكشف لم يكشف فم يكشل لم يكشف 

Kosmos Energy لم يكشف لم يكشف لم يكشف لم يكشف 

 886 8 245 306 335 8 قطاع المناجم

SNIM 6 091 292 0 6 383 

MCM 1 167 0 57 1 224 

Tasiast Mauritanie LTD SA 1037 0 183 1 220 

BUMI MAURITANIE  لم يكشف لم يكشف م يكشفل لم يكشف 

Mauritanie Ressources Limited Sarl  لم يكشف لم يكشف لم يكشف لم يكشف 

Sphere Mauritania sa 23 0 1 24 

TAFOLI MINERALS  0 14 0 14 

ARVG SPECIELITY MINES (PVT) Ltd  لم يكشف لم يكشف لم يكشف لم يكشف 

AURA ENERGY LIMITED  4 0 3 7 

SENI Sa لم يكشف فلم يكش لم يكشف لم يكشف 

Ferroquartz Mauritania 1 0 0 1 

TIREX SA  لم يكشف لم يكشف لم يكشف لم يكشف 

El Aouj Mining 12 0 1 13 

 128 9 253 320 555 8 المجموع
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  : نموذج التصريح7الملحق 
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 ول النفطحقخريطة  :8حق المل
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  2016 لسنة المنجمية ستغاللرخص اال خريطة :9الملحق 
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 : توزيع تراخيص النفط حسب شركات االستخراج10الملحق 

 نصيب الدولة ) كيلومتر مربع (المساحة القانون / األمر/ المرسوم تاريخ التفعيل تاريخ االنتهاء تاريخ التوقيع الشركة القسم الرقم

1 C-18 Tullow Oil 17/05/2012 12/06/2021 15/06/2012 استكشاف %10(   225 13 04/06/2012المؤرخ  141-2012رقم مرسوم ( 

2 Ta-29 Total EP 25/12/2011 28/01/2022 31/01/2012 استكشاف %10(  500 12 24/01/2012المؤرخ  026-2012رقم مرسوم ( 

3 C-9 Total EP 18/12/2011 30/01/2022 31/01/2012 استكشاف %10(   150 10 03/01/2012 المؤرخ 001-2012رقم رسومم ( 

4 C-12 Kosmos Energy 05/04/2012 12/06/2022 15/06/2012 استكشاف %10(   150 5 24/04/2012المؤرخ  094-2012رقم مرسوم ( 

5 C-3 Tullow Oil 17/04/2013 27/06/2022 30/06/2013 فاستكشا %10(   825 9 23/05/2013المؤرخ  091-2013رقم مرسوم ( 

6 Ta-1 Sonatrach (SIPEX) 30/11/2007 21/01/2017 24/04/2008 13 450 10 24/04/2008المؤرخ  009-2008رقم القانون% SMHPM 

7 C-13 Kosmos Energy 05/04/2012 12/06/2022 12/06/2021 استكشاف %10(   225 13 24/04/2012المؤرخ  093-2012رقم مرسوم ( 

8 C-8 Kosmos Energy 05/04/2012 12/06/2022 15/06/2012 استكشاف %10(   984,88 8 24/04/2012المؤرخ  095-2012رقم مرسوم ( 

9 C-10 Tullow Oil 27/10/2011 27/11/2020 30/11/2011 استكشاف %10(   025 8 15/11/2011المؤرخ  288-2011رقم مرسوم ( 

10 C-6 Kosmos Energy 11/10/2016 27/10/2025 28/10/2016 استكشاف %10(   300 4 28/10/2016المؤرخ  187-2016رقم مرسوم ( 

11 ) Zone B شنقيط منطقة( Petronas 20/05/2004 2029 16/06/2006 101,976 16/06/2006المؤرخ  011-2006 رقم أمر منقح  ) اإلنتاجمرحلة %12 ( 

 
 مة للمحروقاتل اإلدارة العاالمصدر: جدول مقدم من قب
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 ساهمات حسب المقاسم النفطية: جدول الم11الملحق 

 % الشركة القسم
 المساهمين 

 SMHPM  آخرين 

Zone B منطقة شنقيط 
PETRONAS 47.38% 

 
SMHPM 12.00% 

 
Tullow Oil 22.25% 

KUFP
EK 

10.23% 
Premier 

Oil 
8.12% 

Ta 1 SIPEX 87.00% 
 SMHPM 13.00%        

Ta 29 Total E&P 60.00% 
 SMHPM 10.00%  SIPEX 30.00%     

C 9 Total E&P 90.00% 
 SMHPM 10.00%        

C10 Tullow Oil 76.50% 
 SMHPM 10.00%  Sterling 13.50%     

C18 Tullow Oil 90.00% 
 SMHPM 10.00%        

C 3 Tullow Oil 49.50% 
 SMHPM 10.00%  Sterling 40.50%     

C19 Chariot Oil & Gas 55.00% 
 SMHPM 10.00%  Cairn 35.00%     

C8 Kosmos Energy 60.00% 
 SMHPM 10.00%  BP 30.00%     

C12 Kosmos Energy 60.00% 
 SMHPM 10.00%  BP 30.00%     

C-6 Kosmos Energy 60.00% 
 SMHPM 10.00%  BP 30.00%     
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  2016 لسنة ةلسندات المنجمي: جدول ا12الملحق 

 اللرخص االستغ
 

 لرمزا العدد
المعادن 

 المستخرجة
 المساحة الوالية التجديد تاريخ اإلسناد الطلب تاريخ الشركة صاحبة الرخصة

رقم السجل 
 التجاري

 القانون / األمر/ المرسوم

1 1 C1 حديد SNIM 30/10/1958 30/10/1958  4579  345 تيرس زمور 
، الصادر في  MCIM / 373بموجب المرسوم رقم امتياز 

30/10/1958 

2 2 C2 
 , اسنح ,الذهب
 حديد

MCM 01/01/1968 01/01/1968  381 46 81 إينشيري 
ز النحاس ، امتيا MCMلصالح  2004.104لمرسوم رقم نقل بموجب ا

  مواد ذات الصلةوال

3 3 C1 حديد SNIM 01/09/1979 24/09/1979 01/11/2009 579 4 743 5 رس زمورتي 
 الذي تم تجديده وفق 24/09/1979 المؤرخ 79,235 المرسوم رقم  

 سنة  15لمدة 220-2009 رقمالمرسوم 

4 8 C5 ملح SOMISEL 01/04/1992 13/04/1992  13/04/1992 المؤرخ  018-92 المرسوم رقم  نقل إلى الشركة وفق   924 1 الترارزة-إينشيري 

5 229 C2 الذهب TASIAST MAURITANIE 27/10/2003 19/01/2004  15/01/2004 المؤرخ  005-2004 المرسوم رقم   945 2 312 إينشيري  

6 609 C1 حديد 
EL Aouj Mining Company 

SA 
 16/04/2008 مؤرخ ال 087-2008 المرسوم رقم   347 46 520 تيرس زمور  27/04/2008 26/03/2008

7 1372C1 حديد 
TAZADIT UNDERGROUND 

MINE 
 24/05/2011 المؤرخ  130-2011 المرسوم رقم   156 10 1 تيرس زمور  07/06/2011 22/03/2011

8 1620C1 حديد Sphere Mauritania SA 08/11/2011 26/09/2012  27/08/2012 المؤرخ  212-2012 المرسوم رقم   047 54 194 تيرس زمور 

9 1788C5 تزكوار Quartz Inc Mauritania 29/04/2012 31/08/2012  12/07/2012 المؤرخ  172-2012 المرسوم رقم   100 13 40 نشيريإي 

10 2018C2 الذهب SENI SA 30/05/2013 01/12/2014  
-نواذيبو الداخلة 

  إينشيري
 12/11/2013 المؤرخ  179-2013 المرسوم رقم   716 73 539

11 2019C2 الذهب SENI SA 30/05/2013 01/12/2014   12/11/2013 المؤرخ  179-2013 المرسوم رقم   716 73 746 نواذيبو الداخلة 

12 2119C2 لسوداءالرمال ا 
SGS - Société Générale de 

Service 
 13/12/2016 المؤرخ  214-2016 المرسوم رقم   532 58 128 الترارزة  28/12/2016 23/03/2014

13 2138C1 حديد Legleitat Iron Mauritanie sa 11/05/2014 07/07/2014  17/06/2014 المؤرخ  080-2014 المرسوم رقم   597 81 995 إينشيري 

14 2139C5 كوارتز Quartz de Mauritanie sa 19/05/2014 06/07/2014   17/06/2014 المؤرخ  082-2014 المرسوم رقم   741 81 577 نواذيبو الداخلة 

15 2405C5 كوارتز Ferroquartz Mauritania 17/11/2015 02/08/2016   29/07/2016 المؤرخ  148-2016 المرسوم رقم   441 74 240 اذيبونو خلةالدا 

16 2406C5 كوارتز Ferroquartz Mauritania 17/11/2015 02/08/2016   29/07/2016  المؤرخ 147-2016 المرسوم رقم   441 74 195 نواذيبو الداخلة 

 

 كشافرخصة است
 

 )كيلومتر مربع (المساحة الوالية 2 التجديد 1التجديد تاريخ اإلسناد الطلب تاريخ الشركة صاحبة الرخصة الرمز العدد

1 234 B2 BSA 37986 25/08/2006 07/02/2011  142 تيرس زمور 

2 270 B1 BUMI MAURITANIE Sa 38468 14/10/2005 24/05/2009 12/06/2015 193 1 تيرس زمور 

3 279 B4 BSA 38603 17/03/2006 27/05/2009  250 تيرس زمور 

4 280 B4 BSA 38603 17/03/2006 27/05/2009 23/06/2015 307 إينشيري_الداخلة نواذيبو 

5 283 B4 Forte Energy 38630 11/01/2007 28/02/2010 22/10/2014 306 تيرس زمور 

6 284 B4 Forte Energy 38630 11/01/2007 28/02/2010 03/11/2014 620 تيرس زمور 

7 285 B4 Forte Energy 38630 11/01/2007 28/02/2010 03/11/2014 525 تيرس زمور 

8 325 B1 SPHERE LEBTHEINIA SA 38777 20/03/2007 05/05/2010 05/12/2014 45 إينشيري 
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 )كيلومتر مربع (المساحة الوالية 2 التجديد 1التجديد تاريخ اإلسناد الطلب تاريخ الشركة صاحبة الرخصة الرمز العدد

9 358 B2 NOREX SA 39093 29/06/2007 25/10/2010 18/12/2013  939 يريإينش_نواذيبوالداخلة 

10 428 B2 TASIAST MAURITANIE 43270 02/04/2008 27/06/2011 14/10/2014 355 إينشيري 

11 429 B1 WADI AL RAWDA 39252 08/11/2007 20/12/2010 09/06/2014 956 إينشيري_الداخلة نواذيبو 

12 430 B1 WADI AL RAWDA 39252 08/11/2007 20/12/2010 09/06/2014 560 إينشيري 

13 437 B2 TASIAST MAURITANIE 39258 02/04/2008 27/06/2011 14/10/2014 478 1 إينشيري 

14 447 B2 TIREX SA 39291 05/12/2007 12/12/2010 11/06/2014 000 1 إينشيري 

15 448 B2 TIREX SA 39261 05/12/2007 12/12/2010 11/06/2014 749 إينشيري_أدرار 

16 521 B5 CIFC 39309 08/01/2008 18/07/2011  652 براْكن 

17 548 B1 BUMI MAURITANIE SA 39400 27/03/2008 29/05/2012  160 1 إينشيري 

18 555 B1 BUMI MAURITANIE SA 39400 27/03/2008 29/05/2012  440 1 إينشيري-أدرار 

19 561 B4 AURA ENERGY LIMITED 39435 30/04/2008 18/08/2011 21/11/2014 60 تيرس زمور 

20 563 B4 AURA ENERGY LIMITED 39435 30/04/2008 18/08/2011 25/03/2015 313 تيرس زمور 

21 564 B4 AURA ENERGY LIMITED 39435 30/04/2008 18/08/2011 10/06/2015 330 تيرس زمور 

22 790 B5 CIFC 39797 18/07/2011   968 براْكن 

23 812B1 ID-Geoservices S.a 39842 22/02/2011 26/11/2014  631 تيرس زمور 

24 835 B2 MCM 39856 02/03/2010 23/07/2013 19/08/2016 988 إينشيري 

25 836 B2 MCM 39856 02/03/2010 23/07/2013 19/08/2016 805 إينشيري 

26 837 B2 MCM 39856 02/03/2010 23/07/2013 19/08/2016 793 إينشيري 

27 838 B2 MCM 40168 02/03/2010 23/07/2013 19/08/2016 835 إينشيري 

28 849 B5 BUMI MAURITANIE 40113 22/03/2010 12/06/2015  972 كوركول-براْكن 

29 850 B5 BUMI MAURITANIE 39856 22/03/2010 12/06/2015  669 براْكن 

30 896 B2 Mauritania for Mining and Services 40064 08/06/2011   508 الداخلة نواذيبو 

31 931 B4 Mauritania Energy Minerals Sa (M.E.M) 40141 30/03/2010   399 رس زمورتي 

32 932 B4 BSA 40141 30/03/2010   113 إينشيري_اخلة نواذيبوالد 

33 933 B2 TAYSSIR RESOURCES SAS 40143 15/03/2010 18/08/2013  992 إينشيري_الداخلة نواذيبو 

34 934 B2 TAYSSIR RESOURCES SAS 40143 15/03/2010 18/08/2013  99 الترارزة_الداخلة نواذيبو 

35 946 B2 Mauritania Mining Resources S.a.r.l 40183 10/06/2010 08/12/2013  286 إينشيري 

36 948 B4 Forte Energy N.L 40191 19/01/2011   433 تيرس زمور 

37 949 B4 Forte Energy N.L 40191 19/01/2011   400 تيرس زمور 

38 963 B1 WAFA MINING AND PETROLUM (WMP SA) 40225 16/03/2010 11/06/2013  741 تيرس زمور 

39 984 B2 AGRINEQ S.a 40239 08/11/2010 16/10/2014  433 أدرار 

40 996B5 CIFC 40274 18/07/2011   484 براْكن 

41 1012B1 Macoba TP sa 40281 22/02/2011 26/11/2014  112 تيرس زمور 

42 1016B1 Mauritanie Ressources Limited Sarl 40282 25/04/2011   728 تيرس زمور 

43 1024B1 TAYSSIR RESOURCES SAS 40293 02/12/2010 06/07/2014  791 مورتيرس ز 

44 1025B2 WAFA MINING S.a 40293 31/08/2010 21/11/2013  669 إينشيري - أدرار 

45 1031B1 SNIM 40308 01/02/2011 09/06/2016  238 أدرار 

46 1039B2 Alecto Holdings International Ltd 40311 27/12/2010 12/04/2016  756 براْكن 
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 )كيلومتر مربع (المساحة الوالية 2 التجديد 1التجديد تاريخ اإلسناد الطلب تاريخ الشركة صاحبة الرخصة الرمز العدد

47 1040B2 Alecto Holdings International Ltd 40311 27/12/2010 12/04/2016  613 براْكن 

48 1063B1 Negoce International 40335 01/12/2010   313 تيرس زمور 

49 1077B2 Société Mauritanienne d'Exploration (SME) 40364 23/11/2010 12/01/2014  830 ينشيريإ - الداخلة نواذيبو 

50 1108B2 TAYSSIR RESOURCES SAS 40386 14/03/2011 27/10/2014  774 الداخلة نواذيبو 

51 1109B2 ID Geoservices S.a 40386 22/02/2011 03/08/2015  602 الداخلة نواذيبو 

52 1117B2 TIREX SA 40394 24/01/2011 07/09/2014  460 إينشيري 

53 1167B5 CURVE CAPITAL VENTURES Ltd 40441 30/03/2011 21/07/2016  40 ريإينشي 

54 1173B4 Forte Energy N.L 40451 07/12/2011   325 تيرس زمور 

55 1174B2 Mauritania for Mining and Services 40454 08/06/2011   925 إينشيري - الداخلة نواذيبو 

56 1178B1 CURVE CAPITAL VENTURES Ltd 40461 23/01/2011 21/07/2014  979 إينشيري - أدرار 

57 1183B2 Mining Venture Ltd 40465 17/01/2011 24/10/2014  330 إينشيري- الداخلة نواذيبو -أدرار 

58 1217B1 Elite Earth Minerals and Metals (E.E.M.M) 40490 26/01/2011 06/10/2016  502 أدرار 

59 1238B5 CURVE CAPITAL VENTURES Ltd 40513 12/12/2011 06/04/2016  واذيبوالداخلة ن et l'965 إينشيري 

60 1291B2 Mineralis 40549 30/03/2011 22/04/2015  360 إينشيري 

61 1316B5 Mauritania Minerals Company sa 40566 23/06/2011 15/04/2016  990 الداخلة نواذيبو 

62 1323B4 Karfahane Co.Ltd 40569 30/11/2011 20/08/2015  اذيبوالداخلة نو et l'294 ينشيريإ 

63 1354B2 Sahara Minerals 40605 30/11/2011   410 أدرار 

64 1356B1 EARTHSTONE RM-SARL 40605 07/07/2011   159 أدرار 

65 1357B1 EARTHSTONE RM-SARL 40605 07/07/2011   408 إينشيري 

66 1358B1 EARTHSTONE RM-SARL 40605 07/07/2011   272 إينشيري 

67 1415B2 Orecorp Mauritania Sarl 40660 21/07/2011 30/07/2015  228 أدرار 

68 1416B2 Orecorp Mauritania Sarl 40660 21/07/2011 30/07/2015  232 أدرار 

69 1418B2 SNIM 40667 07/08/2011 09/06/2016  316 إينشيري- أدرار 

70 1419B2 SNIM 40667 07/08/2011 09/06/2016  304 إينشيري 

71 1461B1 Energie Atlantique Sarl 40681 29/11/2011 22/08/2016  350 تيرس زمور 

72 1472B4 Mauritania Energy Minerals Sa (M.E.M) 40687 23/06/2015   95 الداخلة نواذيبو 

73 1515B2 Amssega Exploration 40715 30/11/2011 09/06/2016  000 1 أدرار 

74 1516B2 Amssega Exploration 21/06/20111 30/11/2011 09/06/2016  000 1 أدرار 

75 1517B2 Amssega Exploration 40715 30/11/2011 09/06/2016  650 أدرار 

76 1518B1 EARTHSTONE RM-SARL 40717 20/07/2016   477 إينشيري - أدرار 

77 1519B1 EARTHSTONE RM-SARL 40717 20/07/2016   440 يريإينش 

78 1540B2 Mining Resources Ltd 40743 12/12/2011 04/08/2015  649 الترارزة 

79 1541B2 Mining Resources Ltd 40744 12/12/2011 04/08/2015  648 الترارزة 

80 1583B5 ARVG SPECIELITY MINES (PVT) Ltd 40784 24/05/2012 20/07/2016  725 إينشيري-الداخلة نواذيبو 

81 1611B1 Negoce International Mauritania Mining 40843 29/08/2012   36 تيرس زمور 

82 1706B2 Mining Resources Limited 40955 25/08/2016   497 الترارزة 

83 1770B5 Curve Capital Ventures Ltd 41009 24/09/2012 20/07/2016  إينشيري - الداخلة نواذيبوr 669 

84 1803B2 TAURIAN Minerals Mauritania Sarl 41052 11/04/2013   194 الترارزة 
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 )كيلومتر مربع (المساحة الوالية 2 التجديد 1التجديد تاريخ اإلسناد الطلب تاريخ الشركة صاحبة الرخصة الرمز العدد

85 1838 B1 El Hajera Sarl 41123 31/08/2016   500 تيرس زمور 

86 1841 B1 El Hajera Sarl 41123 21/07/2013   220 كوركول 

87 1847B1 Jindal steel and Power(mauritius) ltd 41136 22/10/2012 30/05/2016  610 أدرار 

88 1869B2 WEST AFRICA GOLD 41200 30/07/2013   403 أدرار 

89 1877B1 Jindal Steel and Power (Mauritis) Ltd 41220 08/04/2013   354 أدرار 

90 1963B2 West Africa Gold Mauritanie 41351 30/07/2013   390 أدرار 

91 2043B2 TAFOLI MINERALS 41448 01/08/2013 07/06/2016  748 أدرار - الترارزة 

92 2129B2 Minerals Resources Development 41735 26/03/2015   500 نبراكْ  - صابةوالية الع 

93 2141B2 Topworth Mining Singapore PTE Ltd 41781 17/03/2015   456 تيرس زمور 

94 2153B2 DEK Mining 41819 26/11/2014   484 تيرس زمور 

95 2155B2 Soho Properties Natural Resources 41862 15/11/2016   495 ركولكو 

96 2156B2 Soho Properties Natural Resources 41862 15/11/2016   483 كوركول - والية العصابة 

97 2161B2 TAFOLI MINERALS 41869 27/11/2014   499 والية العصابة 

98 2163B2 Mining Resources Limited 41882 25/08/2016   318 أدرار-الترارزة 

99 2182B2 Tijirit Mining 41883 18/10/2016   500 كوركول - والية العصابة 

100 2183B2 Tijirit Mining 41883 18/10/2016   327 كوركول 

101 2300B2 Wafa Mining & Petroleum (WMP - S.a) 42010 02/12/2016   220 إينشيري 

102 2301B5 SURICATE - Sarl 42012 05/05/2016   497 الداخلة نواذيبو 

103 2330B5 SURICATE - Sarl 42052 05/08/2016   476 وداخلة نواذيبال -إينشيري-الترارزة 

104 2341B5 SCIM -Sarl 42072 05/05/2016   105 الداخلة نواذيبو 

105 2415B5 S.R.M.C -Rarl 42361 21/04/2016   66 الترارزة 

 

 استغالل المقاطع الحجرية رخص
 

 احةالمس تاريخ اإلسناد لطلبا تاريخ لواليةا الشركة صاحبة الرخصة المعادن المستخرجة الرمز العدد

1 857 E10 صوان EPCG 6 18/07/2013 08/04/2009 إينشيري 

2 874 E8 حصى SMP TP 26 13/09/2009 08/06/2009 الداخلة نواذيبو 

3 876E8 حصى MCE S.a 25 02/09/2010 14/12/2009 إينشيري 

4 904 E9 حجر الكلس Ciment de Mauritanie S.a 50 19/06/2011 29/09/2009 لداخلة نواذيبوا 

5 905 E9 حجر الكلس Ciment de Mauritanie S.a 41 19/06/2011 29/09/2009 الداخلة نواذيبو 

6 906 E9 حجر الكلس Ciment de Mauritanie S.a 19 19/06/2011 29/09/2009 الداخلة نواذيبو 

7 907 E9 حجر الكلس Ciment de Mauritanie S.a 29 19/06/2011 29/09/2009 بوالداخلة نواذي 

8 908 E9 حجر الكلس Ciment de Mauritanie S.a 3 19/06/2011 29/09/2009 الداخلة نواذيبو 

9 913 E8 حصى IMCM 13 23/11/2010 15/10/2009 إينشيري 

10 914 E8 حصى SNIM 25 01/08/2010 29/10/2009 الداخلة نواذيبو 

11 915 E8 حصى SNIM 18 06/09/2010 29/10/2009 اذيبوالداخلة نو 

12 916 E10 صوان SNIM 40 01/08/2010 29/10/2009 الداخلة نواذيبو 

13 917 E10 صوان SNIM 45 01/08/2010 29/10/2009 الداخلة نواذيبو 
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14 918 E10 صوان SNIM 36 01/08/2010 29/10/2009 أدرار 

15 919 E10 صوان SNIM 36 01/08/2010 29/10/2009 أدرار 

16 920 E10 صوان SNIM 43 01/08/2010 29/10/2009 ة نواذيبوالداخل 

17 921 E10 صوان GMM 47 01/08/2010 29/10/2009 أدرار 

18 922 E10 صوان GMM 9 01/08/2010 29/10/2009 أدرار 

19 923 E10 صوان GMM 9 01/08/2010 29/10/2009 أدرار 

20 925 E10 صوان GMM 25 01/08/2010 29/10/2009 أدرار 

21 926 E10 نصوا GMM 23 01/08/2010 29/10/2009 أدرار 

22 927 E10 صوان GMM 37 01/08/2010 29/10/2009 أدرار 

23 928 E10 صوان GMM 2 01/08/2010 29/10/2009 تيرس زمور 

24 929 E8 حصى ETS: FATOU MINT ELBOU 21 03/03/2010 01/11/2009 إينشيري 

25 930E8 حصى MACOBA - TP 9 04/05/2011 05/11/2009 يريإينش 

26 944 E9 جبس SOMIP S.a.r.l 48 12/05/2010 30/12/2009 الداخلة نواذيبو 

27 952 E8 حصى MAURIP - TP 45 30/12/2010 20/01/2010 إينشيري 

28 953 E8 حصى MAURIP - TP 16 30/12/2010 20/01/2010 إينشيري 

29 957E8 حصى Société Espano-Mauritaniènne 36 24/10/2011 27/01/2010 إينشيري 

30 974E8 حصى MAURICOBAT S.a 50 05/07/2011 23/02/2010 الداخلة نواذيبو 

31 975E8 حصى Ets . ABIDINE 20 10/07/2011 23/02/2010 إينشيري 

32 985 E8 حصى Ets:Mohamed Abdallahi Ould Chreif 45 03/05/2010 17/03/2010 لداخلة نواذيبوا 

33 1020 E8 حصى EPCG 20 02/05/2011 19/04/2010 الداخلة نواذيبو 

34 1021 E8 حصى Ets Mohamed Said (EMS) 11 02/01/2011 20/04/2010 الداخلة نواذيبو 

35 1028 E8 حصى Société Carrière et Construction 25 14/07/2010 27/04/2010 إينشيري 

36 1056 E9 جبس SAMIA 50 09/11/2011 24/05/2010 ةالترارز 

37 1078 E8 حصى El Hijera Engeneering 8 25/11/2010 08/07/2010 الداخلة نواذيبو 

38 1095 E8 حصى SEB Sarl 4 10/02/2011 15/07/2010 الداخلة نواذيبو 

39 1098 E8 حصى BCG 50 30/12/2010 25/07/2010 إينشيري 

40 1141 E9 جبس TAFOLI MINERALS 49 01/11/2010 05/09/2010 لترارزةا 

41 1142 E9 جبس TAFOLI MINERALS 48 05/09/2010 05/09/2010 الترارزة 

42 1143 E9 جبس TAFOLI MINERALS 49 05/09/2010 05/09/2010 الترارزة 

43 1153 E8 حصى Sahel TP P.s 48 10/02/2011 15/09/2010 الداخلة نواذيبو 

44 1253 E8 حصى SCOTRIE 48 01/06/2011 13/12/2010 إينشيري 

45 1274 E8 حصى Ets Abidine 20 12/05/2011 26/12/2010 الداخلة نواذيبو 

46 1301 E8 حصى Batir TP 13 13/07/2011 16/01/2011 إينشيري 

47 1306 E8 حصى Ets: Med Abd O. Chreif 50 29/06/2011 17/01/2011 الداخلة نواذيبو 

48 1326 E8 صىح MAFSI 15 24/05/2011 27/01/2011 شيريإين 

49 1327 E8 حصى SMIMEX 20 23/05/2011 31/01/2011 إينشيري 

50 1350 E8 حصى MAURIPE - TP 20 07/07/2011 01/03/2011 الداخلة نواذيبو 

51 1373 E8 حصى MCTP S.a 19 09/01/2012 22/03/2011 الداخلة نواذيبو 



 2016حول عائدات سنة  ITIE تقرير الجهة اإلدارية املستقلة ملبادرة
 

Moore Stephens LLP   | P a g e  146 

 احةالمس تاريخ اإلسناد لطلبا تاريخ لواليةا الشركة صاحبة الرخصة المعادن المستخرجة الرمز العدد

52 1382 E8 حصى SMIMEX 20 10/07/2011 27/03/2011 إينشيري 

53 1438 E8 حصى Ets Abidine 20 10/07/2011 12/05/2011 الداخلة نواذيبو 

54 1440 E8 حصى MAURIPE - TP 24 12/05/2013 15/05/2011 الداخلة نواذيبو 

55 1454 E8 حصى Ets Abderrahmane 18 09/01/2012 16/05/2011 إينشيري 

56 1467 E8 حصى Sahel TP P.s 22 03/07/2011 18/05/2011 الداخلة نواذيبو 

57 1494 E9 جبس SAMIA 45 09/11/2011 12/06/2011 الترارزة 

58 1524 E8 حصى Adrar TP Sarl 50 31/01/2012 05/04/2011 الداخلة نواذيبو 

59 1526 E8 حصى SMIMEX 10 14/11/2011 10/07/2011 براْكن 

60 1545 E8 حصى TCR 18 17/11/2011 25/07/2011 ينشيريإ 

61 1602 E8 حصى MCE S.a 49 29/12/2011 16/10/2011 إينشيري 

62 1607 E8 حصى Etablissement Brahim Jiddou 2 14/03/2013 20/10/2011 والية العصابة 

63 1624 E8 حصى MCTP Sa 14 01/02/2012 10/11/2011 الداخلة نواذيبو 

64 1630 E8 حصى MCE S.a 46 29/12/2011 21/11/2011 إينشيري 

65 1695 E9 حجر الكلس BSA 7 13/11/2012 09/02/2012 الترارزة 

66 1696 E9 حجر الكلس BSA 12 13/11/2012 09/02/2012 الترارزة 

67 1725 E8 حصى Ets Selami Ould Ahmed Meki 22 20/12/2012 27/02/2012 إينشيري 

68 1739 E9 جبس SAMIA 20 04/04/2012 05/03/2012 وداخلة نواذيبال 

69 1748 E8 حصى S.T.S Sarl إينشيريr 19/03/2012 08/05/2012 24 

70 1762 E8 حصى I.Conform إينشيريr 28/03/2012 26/08/2012 20 

71 1800 E8 حصى SMC 25 05/07/2012 20/05/2012 إينشيري 

72 1830 E8 حصى TAJ-Africa 24 16/10/2012 11/07/2012 إينشيري 

73 1837 E9 حجر الكلس Ciment de Mauritanie S.a 22 02/12/2013 30/07/2012 الترارزة 

74 1938 E8 حصى Ets Limam pour le Gravier 6 13/02/2013 04/02/2013 الداخلة نواذيبو 

75 2020 E8 حصى MER Sarl 12 16/07/2013 30/05/2013 إينشيري 

76 2073 E8 حصى Mauritanienne pour les Travaux et Services (MTS) 15 05/05/2014 26/08/2013 إينشيري 

77 2110 E8 حصى Ets Mauri - Sis 5 03/08/2014 23/10/2013 يريإينش 

78 2114 E9 جبس Mauritania Mining Company (MMC) 18 07/04/2014 20/03/2014 الترارزة 

79 2115 E9 جبس Mauritania Mining Company (MMC) 18 07/04/2014 20/03/2014 الترارزة 

80 2116 E9 جبس Mauritania Mining Company (MMC) 18 07/04/2014 20/03/2014 الترارزة 

81 2117 E9 جبس Mauritania Mining Company (MMC) 18 07/04/2014 20/03/2014 الترارزة 

82 2118 E9 جبس Mauritania Mining Company (MMC) 18 07/04/2014 20/03/2014 زةالترار 

83 2121 E9 صدف Chaulerie de Mauritanie Sa  25 12/05/2014 31/03/2014 الترارزة-الداخلة نواذيبو 

84 2130 E8 حصى Mauritanienne pour les Travaux et Services (MTS) 20 05/05/2014 16/04/2014 إينشيري 

85 2137 E8 حصى Delta Emaar 20 15/05/2014 11/05/2014 إينشيري 

86 2149 E8 حصى Construction de Mauritanie 20 14/08/2014 01/06/2014 إينشيري 

87 2150 E8 حصى M.T.C Sa 24 20/08/2014 01/06/2014 إينشيري 

88 2152 E8 حصى MLM 16 07/08/2014 26/06/2014 إينشيري 

89 2159 E8 جبس Mamco Platre et Anduit Sarl 21 09/10/2014 11/08/2014 إينشيري 
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90 2160 E9 جبس Mamco Platre et Anduit Sarl 21 09/10/2014 11/08/2014 إينشيري 

91 2271 E9 سجب Société Mauritanienne d'Exploration de Gypses (SMEG Sarl Unipersonnelle) 25 20/04/2015 18/11/2014 الترارزة 

92 2272 E9 جبس Société Mauritanienne d'Exploration de Gypses (SMEG Sarl Unipersonnelle) 25 20/04/2015 18/11/2014 الترارزة 

93 2273 E9 جبس Société Mauritanienne d'Exploration de Gypses (SMEG Sarl Unipersonnelle) 25 20/04/2015 18/11/2014 الترارزة 

94 2274 E9 جبس Société Mauritanienne d'Exploration de Gypses (SMEG Sarl Unipersonnelle) 25 20/04/2015 18/11/2014 الترارزة 

95 2275 E9 جبس Société Mauritanienne d'Exploration de Gypses (SMEG Sarl Unipersonnelle) 25 20/04/2015 18/11/2014 الترارزة 

96 2276 E9 جبس Société Mauritanienne d'Exploration de Gypses (SMEG Sarl Unipersonnelle) 20 20/04/2015 18/11/2014 الترارزة 

97 2277 E9 جبس Société Mauritanienne d'Exploration de Gypses (SMEG Sarl Unipersonnelle) 25 20/04/2015 18/11/2014 الترارزة 

98 2278 E9 جبس Société Mauritanienne d'Exploration de Gypses (SMEG Sarl Unipersonnelle) 25 20/04/2015 18/11/2014 الترارزة 

99 2423 E9 جبس Bureau d'Etude Miniers et Pétroliers (BEMP) 20 25/02/2016 27/01/2016 الترارزة 

100 2424 E9 جبس Bureau d'Etude Miniers et Pétroliers (BEMP) 20 25/02/2016 27/01/2016 الترارزة 

 
 خراج الملحاست رخص

 
 المساحة الوالية  2التجديد  1التجديد تاريخ اإلسناد الطلب تاريخ ة الرخصةالشركة صاحب الرمز العدد

1 990D5 Chighaly Ould Mohamed Abdarrahman 40262 15/05/2011   2 تيرس زمور 

2 1375D5 Med Abdallahi O/ Med Salek 40626 15/10/2013   2 الترارزة 

3 1610D5 Coopérative de l'Extraction du Sel 40841 28/10/2014   2 تيرس زمور 

4 1991D5 Cherif Ahmed 41386 28/10/2013   2 الترارزة 

5 2308D5 Aftout Saline _Sarl 42023 18/05/2016   2 الترارزة 
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 لمدفوعات الشركات المدرجة في نطاق المطابقة : جدول مفصل13الملحق 
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 مالحظة حول إجراءات منح عقود االستكشاف واإلنتاج: 14الملحق 

، يتم إنشاء لجنة فنية في هذا الصددعملية تقديم العطاءات التنافسية. المبدأ بعد  إنتاج االستكشاف من حيث يتم إبرام عقود
 :على مدونة المحروقات ينصمتعددة التخصصات خالل كل دعوة للمنافسة. 

 
 .اء، بهذا اإلجراءإذن مجلس الوزربناء على تقرير الوزير المسؤول عن المحروقات، وبعد  ،إمكانية اإلعفاء 18المادة 

المرسوم لعملية وكذلك معايير االختيار لمعايير العطاء لمنح عقد االستكشاف واإلنتاج في الباب الرابع من حديد الطرق ايتم ت
من قانون النفط الخام،  29و 18, 12, 8, 7المواد الذي يضع القواعد التفصيلية لتطبيق  PM/  2011 - 230رقم 

ات اللجنة الفنية التي تساعد الوزير في جميع عمليات أيضاً اختصاصلية. ويحدد هذا المرسوم بالحقوق البتروالمتعلق 
إمكانية أن يقرر الوزير إنشاء لجنة فنية لمساعدته في  13وبالمثل، تطرح المادة تخصيص عقود االستكشاف واإلنتاج. 

وين واألداء م تحديد التك. في هذه الحالة، يتنتاجللتنقيب عن اإلالتفاوض المباشر، دون دعوة إلى المنافسة، على أي عقد 
 بأمر من الوزير وفقا للقواعد أعاله. 

 
بإنشاء لجنة فنية للتفاوض المباشر أول الذي يتعلق  2012مارس  12الصادر في  MPEM / 644يعتبر المرسوم رقم 

 .التنفيذحيز  مدونة المحروقاتقرار يتم تنفيذه بعد دخول 
الحالية حول العالم، والقدرات التقنية لتحقيقها. يتم طلب  مشاريعهول المحتمل، التقارير المالية للمشغّ  اللجنة الفنية تفحص

جميع التوضيحات الالزمة من المشغّل لتمكين اللجنة الفنية من فحص قدرة هذا األخير وتقديم المشورة للوزير بشأن 
تصادية القابلة للتداول وفي لمالية واالقية على الشروط الفنية واوض اللجنة الفناستمرار أو عدم إجراء مناقشات معه. تتفا

 حدود العتبات المحددة في اإلطار التنظيمي المعمول به.
 

 كما يلي: عقد االستكشاف واإلنتاج ، الممنوح لـ "كوزموس إنيرجي موريتانيا" تمت عملية منحC-6فيما يتعلق بالمقسم 
 
 .2016سبتمبر  26 في ؤرخالم 168-2016اقصة بموجب المرسوم رقم عن إجراء المن صدر اإلذن بالتخلي -
. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه 2016سبتمبر  29تمت مراسلة الوزير لطلب توقيع هذا العقد في اجتماع المجلس بتاريخ  -

 المراسلة تحدد الشروط المتفق عليها في هذا العقد.
بين الدولة الموريتانية وشركة  2016أكتوبر  11د، الذي تم توقيعه في ة على هذا العقتم تقديم مشروع مرسوم الموافق -

 .2016أكتوبر  20"كوزموس إنيرجي موريتانيا" إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 
 .2016أكتوبر  28سريان العقد بداية تاريخ  -
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 : جدول مبيعات النفط الخام15الملحق 

 اسم البائع 
الشحن مرجع المتعلق بال

 البحري
 نتاريخ الشح

  )بالدوالر األمريكي( عائداتال ات )برميل(حجم المبيع
الرسوم والتكاليف )بالدوالر األمريكي / 

القواعد الموحدة للبيوع  برميل(
 الدولية

تاريخ استالم 
 الدفع

SMHPM الدولة SMHPM الدولة 
سعر البيع الرسمي )بالدوالر 

 األمريكي(
 االئتمان لةرسا يف التسويقمصار

SMHPM CG 47 20/01/2016 60 875 92 386 
1 418 

880 
2 153 325 29,018 0,030 0,030 

قيمة للبضاعة علي ظهر 
 المركب

08/02/2016 

SMHPM CG 48 17/05/2016 51 642 78 373 
2 177 

635 
3 304 831 46,528 0,030 0,030 

قيمة للبضاعة علي ظهر 
 المركب

08/06/2016 

SMHPM CG 49 07/09/2016 55 708 84 543 
2 322 

225 
3 524 262 46,296 0,030 0,030 

قيمة للبضاعة علي ظهر  
 المركب

06/09/2016 

SMHPM CG 50 28/12/2016 58 101 88 176 
2 908 

791 
4 414 449 54,224 0,030 0,030 

قيمة للبضاعة علي ظهر 
 المركب

18/01/2017 

 326 226   المجموع
343 
478 

8 827 
531 

13 396 
867 

     

 



 2016حول عائدات سنة  ITIE تقرير الجهة اإلدارية املستقلة ملبادرة
 

Moore Stephens LLP   | P a g e  170 
 

 

 )الشركات االستخراجية األخرى الواردة بعد االنتهاء من أعمال المطابقة من (من قبل الخزينة العامة المصرح بهاجدول مفصل للدفوعات : 16الملحق 

 

 نوع الضريبة الشركة التاريخ
أوقية ) المبلغ

 (موريتانية
)بالدوالر  المبلغ

 األمريكي(
 المسدد إسم ة الحكوميةالجه

 PATROLIAM NATIONAL المحروقات عائداتلالصندوق الوطني  175 267 575 493 711 (BICة على األرباح الصناعية والتجارية )ضريب ات أخرىشرك 18/11/2016

 PATROLIAM NATIONAL لمحروقاتا عائداتلوطني الصندوق ال 167 015 448 470 466 (BICضريبة على األرباح الصناعية والتجارية ) شركات أخرى 29/03/2016

 PATROLIAM NATIONAL الجميع 123 303 693 608 107 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 08/08/2016

 PETROLAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) المحروقات عائداتلالصندوق الوطني  94 208 604 265 376 (BICضريبة على األرباح الصناعية والتجارية ) شركات أخرى 21/10/2016

 ALPHA OFFSHORE DRILLI الجميع - 440 095 92 أخرى منقولة عائدات ىشركات أخر 15/09/2016

 PETROLAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) المحروقات عائداتلالصندوق الوطني  91 283 049 257 135 (BICضريبة على األرباح الصناعية والتجارية ) شركات أخرى 01/04/2016

 ALPHA OFFSHORE DRILLI الجميع - 580 254 91 لةأخرى منقو اتعائد شركات أخرى 15/09/2016

 PATROLIAM NATIONAL المحروقات عائداتلالصندوق الوطني  330 243 015 382 86 مدفوعات هامة أخرى )نشاط نفطي( شركات أخرى 22/02/2016

 ALPHA OFFSHORE DRILLI الجميع - 444 149 85 ولةأخرى منق عائدات شركات أخرى 15/09/2016

 ALPHA OFFSHORE DRILLI الجميع - 963 084 83 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 09/11/2016

 PETROLAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) الجميع 762 216 354 950 76 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 12/07/2016

 ALPHA OFFSHORE DRILLI يعالجم - 774 540 76 نقولةأخرى م عائدات شركات أخرى 08/12/2016

 ALPHA OFFSHORE DRILLI الجميع - 774 385 75 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 14/10/2016

 PATROLIAM NATIONAL المحروقات عائداتلالصندوق الوطني  382 190 475 585 67 مدفوعات هامة أخرى )نشاط نفطي( شركات أخرى 31/10/2016

 PETROLAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) المحروقات عائداتلالصندوق الوطني  65 233 916 183 758 (BICرباح الصناعية والتجارية )ضريبة على األ شركات أخرى 04/05/2016

 PETROLAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) المحروقات ائداتعلندوق الوطني الص 63 461 944 178 766 (BICضريبة على األرباح الصناعية والتجارية ) شركات أخرى 18/01/2016

 PC MAURITANIA I - PTY المحروقات عائداتلالصندوق الوطني  - 57 954 750 (BICضريبة على األرباح الصناعية والتجارية ) شركات أخرى 29/12/2016

 PETROLAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) المحروقات اتعائدلالوطني الصندوق  57 822 063 162 879 (BICرية )ضريبة على األرباح الصناعية والتجا شركات أخرى 22/04/2016

 PC MAURITANIA I - PTY المحروقات عائداتلالصندوق الوطني  - 56 738 703 (BICضريبة على األرباح الصناعية والتجارية ) شركات أخرى 29/12/2016

 PETROLAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) المحروقات عائداتللصندوق الوطني ا 607 159 496 660 56 رى )نشاط نفطي(دفوعات هامة أخم شركات أخرى 14/12/2016

 PETROLAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) الخزينة العامة 015 158 499 095 56 إتاوة مساحية شركات أخرى 23/02/2016

 PC MAURITANIA I - PTY المحروقات عائداتلندوق الوطني الص - 55 681 045 (BICية والتجارية )األرباح الصناعضريبة على  شركات أخرى 29/12/2016

 PC MAURITANIA I - PTY المحروقات عائداتلالصندوق الوطني  - 54 289 138 (BICضريبة على األرباح الصناعية والتجارية ) شركات أخرى 29/12/2016

 PATROLIAM NATIONAL الجميع 369 125 995 505 44 منقولةأخرى  عائدات ىشركات أخر 08/02/2016

 PATROLIAM NATIONAL الجميع 965 113 738 457 40 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 23/02/2016

 PATROLIAM NATIONAL الجميع 727 112 085 018 40 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 26/12/2016

 غير متوفر يعالجم 058 111 707 425 39 أخرى منقولة عائدات ت أخرىشركا 18/01/2016

 غير متوفر الجميع 413 103 615 711 36 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 15/04/2016

 غير متوفر الجميع 132 92 860 706 32 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 14/10/2016

 غير متوفر الجميع 011 90 051 954 31 لةأخرى منقو عائدات شركات أخرى 08/09/2016

 غير متوفر الجميع 348 86 540 653 30 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 11/07/2016

 غير متوفر الجميع 850 80 736 701 28 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 25/07/2016
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 غير متوفر يعالجم 295 63 725 469 22 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 06/09/2016

 PETROLAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) الجميع 871 55 205 834 19 نقولةأخرى م ائداتع شركات أخرى 27/10/2016

 غير متوفر الجميع 228 53 940 895 18 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 24/05/2016

 PC MAURITANIA I - PTY لعامةالخزينة ا - 807 802 18 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 21/12/2016

 PC MAURITANIA I - PTY الجميع - 114 930 15 أخرى منقولة عائدات ىشركات أخر 29/12/2016

 PETROLAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) الجميع 258 43 590 356 15 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 25/04/2016

 PC MAURITANIA I - PTY الجميع - 169 988 14 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 29/12/2016

 PC MAURITANIA I - PTY الجميع - 834 973 14 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 29/12/2016

 PETROLAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) المحروقات عائداتلالصندوق الوطني  162 42 510 967 14 مدفوعات هامة أخرى )نشاط نفطي( شركات أخرى 01/11/2016

 PETROLAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) الجميع 162 42 510 967 14 ولةأخرى منق داتعائ شركات أخرى 29/03/2016

 PC MAURITANIA I - PTY الجميع - 029 962 14 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 29/12/2016

 PC MAURITANIA I - PTY ميعالج - 910 951 14 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 29/12/2016

 PC MAURITANIA I - PTY الجميع - 170 910 14 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 29/12/2016

 PETROLAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) الجميع 582 40 610 406 14 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 15/12/2016

 PC MAURITANIA I - PTY جميعال - 595 391 14 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 29/12/2016

 PC MAURITANIA I - PTY الجميع - 448 960 13 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 29/12/2016

 غير متوفر الجميع 656 37 720 367 13 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 15/09/2016

 PETROLAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) الجميع 463 36 365 944 12 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 13/07/2016

 PC MAURITANIA I - PTY الجميع - 334 771 12 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 29/12/2016

 PETROLAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) الجميع 895 33 725 032 12 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 07/11/2016

 ر متوفرغي الجميع 726 33 868 972 11 منقولة أخرى عائدات رىشركات أخ 15/12/2016

 شركات أخرى 30/06/2016
( المبالغ BICضريبة على األرباح الصناعية والتجارية )

المقدمة على األرباح الصناعية والتجارية المدفوعة من 
 طرف الشركات المنجمية

  NATIONAL PETROLEUM الخزينة العامة - 125 772 11

 خرىشركات أ 13/04/2016
( المبالغ BICجارية )لصناعية والتضريبة على األرباح ا

المقدمة على األرباح الصناعية والتجارية المدفوعة من 
 طرف الشركات المنجمية

  NATIONAL PETROLEUM الخزينة العامة - 125 772 11

 PC MAURITANIA I - PTY الجميع - 510 576 11 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 29/12/2016

  BW OFFSHORE NORWAY AS الجميع 134 28 570 987 9 رى منقولةأخ عائدات رىشركات أخ 27/09/2016

 FMA الجميع 970 26 350 574 9 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 24/03/2016

 PC MAURITANIA I - PTY الجميع - 619 635 8 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 29/12/2016

 غير متوفر الجميع 703 23 533 414 8 منقولة أخرى عائدات شركات أخرى 04/02/2016

 غير متوفر الجميع 691 23 344 410 8 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 18/07/2016

 PC MAURITANIA I - PTY الجميع - 286 364 8 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 29/12/2016

 PC MAURITANIA I - PTY لجميعا - 423 105 8 رى منقولةأخ عائدات أخرىشركات  29/12/2016

 غير متوفر الجميع 628 22 057 033 8 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 17/03/2016

 PC MAURITANIA I - PTY الجميع - 141 816 7 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 29/12/2016

 PETROLAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) المحروقات عائداتلالصندوق الوطني  7 812 840 22 008 (BICعية والتجارية )األرباح الصنا ضريبة على شركات أخرى 27/07/2016
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 MTC SA الخزينة العامة - 204 593 7 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 29/03/2016

 PC MAURITANIA I - PTY الجميع - 570 512 7 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 29/12/2016

 PC MAURITANIA I - PTY المحروقات عائداتلالصندوق الوطني  - 7 238 792 (BICة على األرباح الصناعية والتجارية )ضريب ات أخرىشرك 29/12/2016

 غير متوفر الجميع 740 19 817 007 7 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 17/02/2016

 MTC SA لعامةالخزينة ا - 999 291 5 ىائب جمركية أخرضر شركات أخرى 13/04/2016

  FMA الجميع 863 14 482 276 5 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 16/11/2016

 SWIRE PACIFIC OFFSHORE OPS PTE LTD الجميع 287 12 736 361 4 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 04/01/2016

 SWIRE PACIFIC OFFSHORE OPS PTE LTD الجميع 287 12 736 361 4 منقولة أخرى عائدات شركات أخرى 30/03/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 814 024 4 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 11/09/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 980 868 3 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 19/07/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 433 622 3 ىضرائب جمركية أخر شركات أخرى 19/09/2016

 PC MAURITANIA I - PTY المحروقات عائداتلالصندوق الوطني  - 3 475 360 (BICضريبة على األرباح الصناعية والتجارية ) ركات أخرىش 29/12/2016

 PC MAURITANIA I - PTY الجميع - 360 475 3 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 29/12/2016

 SWIRE PACIFIC OFFSHORE OPS PTE LTD الجميع 750 9 367 461 3 أخرى منقولة عائدات أخرىشركات  13/01/2016

  FMA الجميع 400 9 000 337 3 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 17/06/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 054 244 3 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 21/12/2016

 SWIRE PACIFIC OFFSHORE OPS PTE LTD المحروقات عائداتلالصندوق الوطني  3 133 944 8 828 (BICلتجارية )على األرباح الصناعية واضريبة  ات أخرىشرك 25/03/2016

 SWIRE PACIFIC OFFSHORE OPS PTE LTD المحروقات عائداتالصندوق الوطني  3 133 944 8 828 (BICضريبة على األرباح الصناعية والتجارية ) شركات أخرى 26/09/2016

 SWIRE PACIFIC OFFSHORE OPS PTE LTD المحروقات عائداتلالصندوق الوطني  3 046 788 8 583 (BICضريبة على األرباح الصناعية والتجارية ) ىشركات أخر 21/04/2016

 SWIRE PACIFIC OFFSHORE OPS PTE LTD المحروقات عائداتلوطني الصندوق ال 3 046 788 8 583 (BICضريبة على األرباح الصناعية والتجارية ) شركات أخرى 17/08/2016

 SWIRE PACIFIC OFFSHORE OPS PTE LTD الجميع 478 8 569 009 3 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 14/01/2016

 SWIRE PACIFIC OFFSHORE OPS PTE LTD المحروقات عائداتلصندوق الوطني ال 3 009 569 8 478 (BICضريبة على األرباح الصناعية والتجارية ) شركات أخرى 18/07/2016

 SWIRE PACIFIC OFFSHORE OPS PTE LTD المحروقات عائداتلالصندوق الوطني  2 976 789 8 385 (BICضريبة على األرباح الصناعية والتجارية ) شركات أخرى 19/01/2016

 SWIRE PACIFIC OFFSHORE OPS PTE LTD المحروقات عائداتلالوطني  الصندوق 2 976 789 8 385 (BICجارية )الصناعية والت ضريبة على األرباح شركات أخرى 04/05/2016

 SWIRE PACIFIC OFFSHORE OPS PTE LTD الجميع 898 7 872 803 2 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 02/05/2016

 SWIRE PACIFIC OFFSHORE OPS PTE LTD جميعال 898 7 872 803 2 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 18/07/2016

 SWIRE PACIFIC OFFSHORE OPS PTE LTD الجميع 897 7 297 803 2 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 21/01/2016

 SWIRE PACIFIC OFFSHORE OPS PTE LTD الجميع 807 7 407 771 2 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 13/04/2016

 SWIRE PACIFIC OFFSHORE OPS PTE LTD الجميع 807 7 407 771 2 لةأخرى منقو عائدات ت أخرىشركا 19/12/2016

  MMC C. In الجميع - 595 756 2 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 26/09/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 000 704 2 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 22/03/2016

 SWIRE PACIFIC OFFSHORE OPS PTE LTD جميعال 513 6 019 312 2 أخرى منقولة ئداتعا شركات أخرى 11/01/2016

 SWIRE PACIFIC OFFSHORE OPS PTE LTD الجميع 513 6 019 312 2 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 03/03/2016

 SWIRE PACIFIC OFFSHORE OPS PTE LTD الجميع 056 6 869 149 2 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 30/09/2016

  SCHLUMBERGER SEACO INC الجميع 539 5 256 966 1 أخرى منقولة عائدات ت أخرىشركا 22/02/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 000 801 1 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 05/11/2016

 MTC SA ة العامةالخزين - 000 801 1 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 26/02/2016
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 MTC SA الخزينة العامة - 000 801 1 ية أخرىضرائب جمرك ىشركات أخر 21/03/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 999 701 1 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 25/04/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 437 617 1 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 27/06/2016

 PC MAURITANIA I - PTY المحروقات عائداتلالصندوق الوطني  - 1 615 410 (BICلتجارية )على األرباح الصناعية واضريبة  ات أخرىشرك 29/12/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 000 375 1 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 04/11/2016

 MTC SA عامةالخزينة ال - 537 112 1 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 21/10/2016

 MTC SA الجميع - 715 031 1 قولةأخرى من ئداتعا شركات أخرى 07/12/2016

 MTC SA الجميع - 715 031 1 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 08/09/2016

 MTC SA الجميع - 715 031 1 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 09/06/2016

 MTC SA الجميع - 715 031 1 ةأخرى منقول عائدات شركات أخرى 10/10/2016

 MTC SA الجميع - 715 031 1 أخرى منقولة عائدات ىشركات أخر 11/10/2016

 MTC SA الجميع - 715 031 1 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 12/08/2016

 MTC SA الجميع - 715 031 1 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 05/11/2016

 MTC SA الجميع - 715 031 1 ولةأخرى منق ائداتع شركات أخرى 14/06/2016

 MTC SA الجميع - 136 015 1 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 04/01/2016

 SOCIETE D'EXTRACTION (30300323) الخزينة العامة - 636 939 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 11/11/2016

 MTC SA لعامةالخزينة ا - 000 903 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 31/03/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 004 902 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 04/04/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 002 902 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 30/03/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 438 900 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 09/09/2016

 BAKER HUGUES EHO LTD الجميع - 798 893 أخرى منقولة ائداتع شركات أخرى 04/08/2016

  NATIONAL PETROLEUM الخزينة العامة - 873 933 (IMFالضريبة الدنيا الجزافية ) شركات أخرى 11/11/2016

 BAKER HUGUES EHO LTD الجميع - 530 871 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 14/04/2016

 MTC SA عالجمي - 880 842 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 19/01/2016

 MTC SA الجميع - 880 842 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 29/02/2016

 MTC SA الجميع - 880 842 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 16/03/2016

 MTC SA الجميع - 880 842 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 14/04/2016

 SOCIETE D'EXTRACTION (30300323) الخزينة العامة - 491 789 خرىضرائب جمركية أ كات أخرىشر 15/12/2016

 MTC SA الجميع - 000 720 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 03/09/2016

  NATIONAL PETROLEUM الخزينة العامة - 716 312 (IMFالضريبة الدنيا الجزافية ) شركات أخرى 11/01/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 427 710 ركية أخرىضرائب جم شركات أخرى 12/07/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 426 710 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 14/07/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 426 710 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 20/07/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 426 710 ركية أخرىضرائب جم شركات أخرى 13/10/2016

 BAKER HUGUES EHO LTD الجميع - 996 622 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 02/03/2016

  SCHLUMBERGER SEACO INC الجميع 703 1 636 604 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 16/02/2016

  NATIONAL PETROLEUM الخزينة العامة - 596 937 (IMF)الضريبة الدنيا الجزافية  شركات أخرى 09/05/2016
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 MTC SA الخزينة العامة - 858 515 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 08/04/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 511 500 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 16/08/2016

 MTC SA العامةالخزينة  - 002 500 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 22/09/2016

 SOCIETE D'EXTRACTION (30300323) الخزينة العامة - 596 478 أخرى ضرائب جمركية شركات أخرى 15/02/2016

 ALGOLD MAURITANIE - S الخزينة العامة - 453 392 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 29/01/2016

  FMA الجميع 034 1 226 367 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 29/07/2016

 NOUAKCHOTT OFFSHORE M الجميع - 633 360 قولةأخرى من ئداتعا شركات أخرى 04/05/2016

 PC MAURITANIA I - PTY المحروقات عائداتلالصندوق الوطني  - 345 419 (BICضريبة على األرباح الصناعية والتجارية ) شركات أخرى 29/12/2016

 PC MAURITANIA I - PTY ة العامةالخزين - 340 106 (IMF) لدنيا الجزافيةالضريبة ا شركات أخرى 19/12/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 096 310 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 20/07/2016

 SMTC الخزينة العامة - 000 303 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 15/06/2016

 BAKER HUGUES EHO LTD الجميع - 108 277 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 15/02/2016

 BAKER HUGUES EHO LTD الجميع - 108 277 أخرى منقولة عائدات ركات أخرىش 14/03/2016

 BAKER HUGUES EHO LTD الجميع - 108 277 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 15/06/2016

 BAKER HUGUES EHO LTD الجميع - 108 277 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 05/11/2016

 BAKER HUGUES EHO LTD الجميع - 108 277 أخرى منقولة عائدات أخرى شركات 14/07/2016

 BAKER HUGUES EHO LTD الجميع - 108 277 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 15/08/2016

 BAKER HUGUES EHO LTD الجميع - 108 277 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 14/09/2016

 BAKER HUGUES EHO LTD الجميع - 108 277 ى منقولةأخر عائدات شركات أخرى 10/12/2016

 BAKER HUGUES EHO LTD الجميع - 108 277 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 11/09/2016

 BAKER HUGUES EHO LTD الجميع - 108 277 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 12/09/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 275 788 (IMFريبة الدنيا الجزافية )الض شركات أخرى 14/07/2016

 BDF PARIS الجميع 691 415 245 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 08/02/2016

 MTC SA الجميع - 192 213 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 13/07/2016

 BAKER HUGUES EHO LTD الخزينة العامة - 209 473 (IMF) الضريبة الدنيا الجزافية شركات أخرى 14/07/2016

 MTC SA الجميع - 520 197 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 04/01/2016

 SOCIETE D'EXTRACTION (30300323) الخزينة العامة - 600 180 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 14/01/2016

 MTC SA ةالخزينة العام - 137 903 (IMFلجزافية )الضريبة الدنيا ا شركات أخرى 17/06/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 889 107 العقوبات شركات أخرى 26/04/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 889 107 العقوبات شركات أخرى 23/05/2016

 Mauritanie Energie Bulding MEB الجميع - 596 106 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 04/01/2016

 MTC SA الجميع - 000 75 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 01/07/2016

 MTC SA الجميع - 005 74 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 26/04/2016

 MTC SA الجميع - 005 74 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 23/05/2016

 NOUAKCHOTT OFFSHORE M جميعال - 170 70 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 04/05/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 116 69 العقوبات شركات أخرى 04/01/2016

 MTC SA الجميع - 148 64 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 04/01/2016
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 نوع الضريبة الشركة التاريخ
أوقية ) المبلغ

 (موريتانية
)بالدوالر  المبلغ

 األمريكي(
 المسدد إسم ة الحكوميةالجه

 BAKER HUGUES EHO LTD الخزينة العامة - 59 081 (IMFالضريبة الدنيا الجزافية ) شركات أخرى 14/12/2016

 MTC SA امةالخزينة الع - 944 53 العقوبات أخرى شركات 17/08/2016

 MTC SA الجميع - 000 50 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 01/07/2016

 MTC SA الجميع - 000 50 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 01/07/2016

 BAKER HUGUES EHO LTD ينة العامةالخز - 41 388 (IMFالضريبة الدنيا الجزافية ) شركات أخرى 11/09/2016

 MTC SA الجميع - 270 39 أخرى منقولة عائدات أخرى شركات 01/07/2016

 SOCIETE D'EXTRACTION (30300323) الخزينة العامة - 110 31 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 15/04/2016

 MTC SA الجميع - 344 30 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 17/08/2016

 BAKER HUGUES EHO LTD الخزينة العامة - 27 960 (IMF) نيا الجزافيةالضريبة الد شركات أخرى 14/09/2016

 BAKER HUGUES EHO LTD الخزينة العامة - 25 586 (IMFالضريبة الدنيا الجزافية ) شركات أخرى 15/06/2016

 NOUAKCHOTT OFFSHORE M الخزينة العامة - 554 24 العقوبات شركات أخرى 04/05/2016

 NOUAKCHOTT OFFSHORE M الجميع - 789 22 أخرى منقولة تعائدا ت أخرىشركا 04/05/2016

 DRAKE RESOURCES LIMIT الخزينة العامة - 400 14 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 09/02/2016

 AURA ENERGY LIMITED الخزينة العامة - 400 14 ضرائب جمركية أخرى شركات أخرى 09/02/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 800 12 العقوبات رىشركات أخ 29/02/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 800 12 العقوبات شركات أخرى 29/02/2016

 NOUAKCHOTT OFFSHORE M الخزينة العامة - 800 12 العقوبات شركات أخرى 04/05/2016

 MTC SA العامةالخزينة  - 800 12 العقوبات شركات أخرى 26/04/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 800 12 العقوبات ىشركات أخر 23/05/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 800 12 العقوبات شركات أخرى 17/08/2016

 MTC SA الخزينة العامة - 800 12 العقوبات شركات أخرى 15/11/2016

 MTC SA مةالخزينة العا - 800 12 العقوبات شركات أخرى 16/12/2016

 MTC SA الجميع - 103 9 أخرى منقولة ئداتعا ركات أخرىش 26/04/2016

 MTC SA الجميع - 103 9 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 23/05/2016

 MTC SA الجميع - 780 8 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 29/02/2016

 MTC SA يعالجم - 780 8 ةأخرى منقول عائدات شركات أخرى 29/02/2016

 NOUAKCHOTT OFFSHORE M الجميع - 780 8 أخرى منقولة ئداتعا ركات أخرىش 04/05/2016

 MTC SA الجميع - 780 8 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 26/04/2016

 BAKER HUGUES EHO LTD الخزينة العامة - 7 266 (IMFالضريبة الدنيا الجزافية ) شركات أخرى 20/10/2016

 MTC SA الجميع - 200 7 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 23/05/2016

 MTC SA الجميع - 200 7 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 17/08/2016

 MTC SA الجميع - 200 7 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 15/11/2016

 MTC SA الجميع - 200 7 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 16/12/2016

 BAKER HUGUES EHO LTD الخزينة العامة - 5 950 (IMFزافية )ة الدنيا الجالضريب شركات أخرى 05/11/2016

 BAKER HUGUES EHO LTD الخزينة العامة - 4 623 (IMFالضريبة الدنيا الجزافية ) شركات أخرى 02/03/2016

 BAKER HUGUES EHO LTD العامة الخزينة - 2 100 (IMFالضريبة الدنيا الجزافية ) شركات أخرى 15/08/2016

 MTC SA الجميع - 080 1 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 29/02/2016
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 المسدد إسم ة الحكوميةالجه

 MTC SA الجميع - 080 1 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 29/02/2016

 NOUAKCHOTT OFFSHORE M الجميع - 080 1 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 04/05/2016

 MTC SA عالجمي - 080 1 أخرى منقولة عائدات رىشركات أخ 26/04/2016

 MTC SA الجميع - 1 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 23/05/2016

 MTC SA الجميع - 0 أخرى منقولة عائدات شركات أخرى 23/05/2016

    143 292 840 2   المجموع
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 واألشخاص المتصل بهم : فريق العمل17الملحق 

 لعملفريق ا

   مور ستيفنس    - ابقةفريق المط

 شريك تيم وودوارد

 مدير مهمة بان تورابالي

 مساعد مدير كريم لوريمي

 مدقق حمدي الطايع

  سامي السقا
 مدقق

 أشرف كانون
 مدقق

 

 األشخاص المتصل بهم

  ITIE مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجيةل المجلس الوطني

في  لوطنية لمبادرة الشفافيةاللجنة ا رئيس محمد األمين أحمدو
 ةاالستخراجي  الصناعات

اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في  كاتب دائم بابا أمادو با
 الصناعات االستخراجية

 اإلدارة العامة للخزينة والمحاسبة

 والمحاسبة مدير عام للخزينة الشيخ ولد سيدي أحمد

 مدير نظام الدراسات و المعلومات محمد سعيد ولد أحمد

 

 ات المنجميةوالثرو لطاقةوزارة النفط وا

 المحروقات مدير عام مصطفى بشير 

  المناجم مدير عام محمد لمين مصطفى 

 

SMHPM 

 مدير مالي محمد عودة

 

SNIM 

 مدير مالي محمد ولد ديه

 /DCC/ مدير خدمة المركزية لي ولد شيخعا
DF/SNIM  

 

Tasiast Mauritanie Ltd SA 

 محاسب ضريبي بديان لمين

 

MCM 

 مشرف الخزينة -المشرف المالي  انايوسف دياق

 

 

 


