
تخص  في ھذا التقریر  الواردةتم إعداد ھذا الملخص بناء على طلب من اللجنة الوطنیة لمبادرة الشفافیة في الصناعات االستخراجیة في موریتانیا. إن اآلراء 
من  لجنة الوطنیة لمبادرة الشفافیة في الصناعات االستخراجیة.  تم إعداد ھذا الملخصل الرأي الرسميبأي شكل من األشكال  ال تعكسو الجھة اإلداریة المستقلة

استخدامھ من قبل  وال یجبفي الصناعات االستخراجیة ،  اللجنة الوطنیة لمبادرة الشفافیة من طرف، لیستخدم حصریا 2012تقریر المبادرة الموریتانیة لسنة 
 اخرى أو ألغراض أخرى. أطراف

 
 

 
 

 

 یةموریتانالجمھوریة األسالمیةال

 الصناعات االستخراجیة مجال مبادرة الشفافیة في

 

 

 

 

حول  EITI الجھة اإلداریة المستقلة لمبادرة تقریر ملخص 
 2012عائدات سنة 

  

 

 

 

 

 

2014دیـــســمــبـــر   
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لتیسیر إستعمالھ من قبل   2012حول عائدات سنة EITI تقریر الجھة اإلداریة المستقلة لمبادرة تم إعداد ھذه الترجمة لملخص
  كالتقریر األصلي. او ال یمكن إعتمادھ العربیةالمتدخلین الناطقین باللغة 

  یجب إعتماد التقریر األصلي. ،في حالة وجود تباین بین ھذه الترجمة و التقریر األصلي بالغة الفرنسیةْ 
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  عائدات  قطاع الصناعات االستخراجیة .1

 قطاع الصناعات االستخراجیة عائدات

العائدات المتأتیة من قطاع الصناعات  إجمالي ، تبین أنطابقةالم دا إلى البیانات المصرح بھا، بعداستنا
المباشرة لقطاع الصناعة  المساھمةكانت و. أوقیة موریتانیة ملیار 160ت بلغ 2012سنة لاإلستخراجیة 

ملیار أوقیة موریتانیة أي  127بـ  تقدراالستخراجیة في میزانیة الدولة، حسب تقاریر المسؤولین الحكومیین، 
المباشرة في الصندوق الوطني للعائدات  المساھمة وبلغت .من عائدات القطاع ٪80بنسبة 

من  ٪13ملیار أوقیة موریتانیة أي بنسبة تمثل  21 ، باإلستناد إلى خزینة الدولة(FNRH)الھیدروكربونیة
 .لقطاعل الجملیة عائداتال

  

أوقیة  ملیار 93الرئیسي في میزانیة الدولة بمبلغ  المساھم )(SNIMالوطنیة للصناعة و المناجم  شركةالتعتبر 
االستخراجیة. كما ان الشركة الوطنیة للمحروقات  اتقطاع الصناعمن عائدات  ٪73، بنسبة   موریتانیة

مبلغ ب ةالصندوق الوطني للعائدات الھیدروكربونی ھي المساھم الرئیسي في (SMHPM) والممتلكات المنجمیة
 21,2ئدات قطاع النفط التي بلغت من عا ٪62ملیون دوالر أمریكي)، أي  44( ملیار أوقیة موریتانیة 13.1

 ) .أمریكيملیون دوالر  71( لیار أوقیة موریتانیةم

 اتقطاع الصناعمن عائدات  ٪5 عادلمبلغ ی والممتلكات المنجمیةالشركة الوطنیة للمحروقات  لمتتس 
 .في إنتاج حقل نفط شنقیطالشركة  ومقابل تسویق حصةمرابیح النفط عائد من  والمتمثل في االستخراجیة

 تحویالت الدخل المتأتي من قطاع الصناعة االستخراجیة

)i(  ةالصندوق الوطني للعائدات الھیدروكربونی من، بلغت تحویالت عائدات األنشطة النفطیة 2012خالل سنة 
 ملیون دوالر أمریكي). 59( أوقیة موریتانیةملیار  17إلى میزانیة الدولة 

 أوقیة ملیار 13 

 أوقیة ملیار 8 

SMHPM

التسویقتوكیل     

ةشركات بترولی  

80% 

13%

5% 2% 

لةالمساھمة في میزانیة الدو
ونیةالصندوق الوطني للعائدات الھیدروكرب

میةالشركة الوطنیة للمحروقات والممتلكات المنج  
یةاالجتماع لنفقاتا

 أوقیة ملیار 93 

 أوقیة ملیار 34

SNIM

 شركات منجمیة

 ملیار أوقیة127 

 ملیار أوقیة 160

 اجمالي العائدات

 في میزانیة الدولة المساھمة

 أوقیة ملیار 21 

ونیةالمساھمة في الصندوق الوطني للعائدات الھیدروكرب
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)ii ( والممتلكات المنجمیةالشركة الوطنیة للمحروقات  من دخل ٪78ا یعادل متم تحویل )ملیون دوالر 21.1 
 .الشركتینبموجب اتفاقیة تمویل بین  )Sterling Energy Plc(إینرجي  سترلینغ  شركة ) إلىأمریكي

 
 الدولة  قتصادإفي  القطاع المساھمة

نمو االقتصاد الموریتاني. وتتمیز  قاطراتحد أعلى مدى السنوات العشر الماضیة، أصبح قطاع االستخراج 
 .كبیر في التصدیر ثم بدرجة أقل في عائدات الدولة، الناتج الداخلي الخام والتشغیل نصیبمساھمة القطاع ب

  

 

  
  2012تقریر البنك المركزي الموریتاني لسنة  (*)

  2012لسنة  EITIمبادرة  البیانات التي تم جمعھا كجزء من تقریر (**)
  2012لسنة  موریتانیا فيالكتاب السنوي للمعادن  (***)

  

التصدیر

عائدات الدولة

الناتج الداخلي الخام

التشغیل

 م-,انية الدولة

77,6 %(**) 

39,3 %(**) 

29.4 %(*) 

4 %(***) 

2012 

 مل-,انية الدولة التالتحو�

 مليار أوقية 339 ,17

 2012عائدات النفط لسنة 

 مليار أوقية   21,226 
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 2012 لسنة إنتاج قطاع الصناعات االستخراجیة .2

 انتاج القطاع المنجمي

 انتاج قطاع مناجم الحدید

ملیون  11,17كمیة تقدَر ب 2012 شركات ، بلغ إنتاج خام الحدید في سنةالبناء على البیانات المقدمة من قبل 
 الوطنیة للصناعة و المناج. شركةالطن انتجتھا كلیا 

 انتاج الذھـب

طن. احتلت  7.5كمیة تقدَر ب 2012 في سنةبلغ إنتاج الذھب  شركات،البناء على البیانات المقدمة من قبل 
من اإلنتاج الجملي لسنة  ٪77األول بمساھمة تصل قیمتھا إلى  المركز Tasiast Mauritanie Ltdشركة 
 .٪23بمساھمة تمثل  MCMتلیھا شركة  2012

  

 

 إنتاج النحاس

طن  670 37 كمیة تقدَر ب 2012 في سنةبلغ إنتاج النحاس  ،شركاتالبناء على البیانات المقدمة من قبل 
 .MCM شركة  كلیاانتجتھا 

 إنتاج الفضة

طن انتجتھا كلیا  0.3كمیة تقدَر ب 2012 في سنةإنتاج الفضة  غ، بلشركاتالبناء على البیانات المقدمة من قبل 
 .Tasiast Mauritanie Ltd شركة

  

 ) طن (انتاج الذ6ـب

 شر?اتحسب ال الذ6ـب توز=ع إنتاج

MCM 

Tasiast 

MCM 

Tasiast 
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  قطاع المحروقات

ملیون برمیل  2.3 كمیة تبلغ 2012سنة  فيبناء على البیانات المقدمة من قبل شركات النفط، بلغ إنتاج النفط 
یأتي ھذا اإلنتاج بالكامل من حقل نفط  و .٪18ب، مسجال انخفاضا 2011ملیون برمیل في سنة  2.8مقابل 

 نواكشوط. سواحل كیلومترا قبالة 70"شنقیط" الواقع على بعد 

   من إجمالي اإلنتاج، منھا  ٪26برمیل، وھو ما یمثل  305 599 لدولة الموریتانیةل إنتاج النفط بلغت حَصة
الشركة الوطنیة برمیل تعود مباشرة للدولة. یبین الرسم البیاني أدناه توزیع اإلنتاج بین الدولة،  422 230
 .الشركاءبقیة  و والممتلكات المنجمیةللمحروقات 

 

 2012تصدیر قطاع الصناعات االستخراجیة  .3

من حیث الكمیة والقیمة، وفقا لما أوردتھ  2012سنة لصادرات قطاع الصناعة االستخراجیة یبین الجدول التالي 
  :شركات التعدین والنفط

/ القطاع الشركة  الكمیة 
 القیمة

( ملیون دوالر  
 (أمریكي

 القیمة
 (ملیون أوقیة)

 333,5 127,1 1 736 369 11 (أ) (طن) مناجم الحدید

SNIM 11 369 736 1 127,1 333,5 

 98,6 333,3 390 173 (ب) (طن) النحاس

MCM 173 390 333,3 98,6 

 94,8 320,7 5,89 (ج) (طن) الذھـب

Tasiast Mauritanie ltd 5,74 311 ,7 92,2 

MCM 0.15 9,0 2,6 

 80,2 271,3 474 640 2 (د) (برمیل) النفط

 Petronas 1 945 276 199,9 59,1 

SMHPM 695 197 71,4 21,1 

 0,1 0,3 0,284 (ه) (طن) الفضة

Tasiast Mauritanie ltd  0,284 0,3 0,1 

(أ+ب+ج+د+ه)    المجموع 
 

2 052,7 607,2 
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 نطاق التقریر .4

ناء عائدات قطاع المقاطع باستث 2012من قطاع النفط والمناجم لسنة  لمتأتیةالتقریر كل اإلیرادات ا ھذا یغطي
اإلجتماعیة و عائدات  نفقاتال المدرجة في ھذا التقریر ما عدا اإلیرادات كل عملیة المطابقةشملت   . الحجریة

راجھا في ھذا التقریر إعتمادا و التي تم إد والممتلكات المنجمیةلشركة الوطنیة للمحروقات ل تسویق نصیب النفط
من  ٪93من عائدات التعدین و  ٪94 مطابقةعملیة ال على المعلومات المصَرحة من طرف الشركات. شملت

 مطابقةمن إجمالي عائدات الصناعات االستخراجیة. تم  ٪94قطاع النفط والغاز أي بتغطیة كاملة تبلغ  عائدات
 .والدولة وفقا لتصریحات شركات النفط والممتلكات المنجمیةلشركة الوطنیة للمحروقات ل اإلنتاج العائد إلى نصیب

 المصّرحةالھیئات 

 قطاع المناجم

المتحصلة على تصریح استغالل الستخراج واستكشاف الموارد المنجمیة، باستثناء  الشركات یشمل التقریر جمیع
 .2012شركات المقاطع الحجریة، وفقا لدلیل المناجم لسنة 

.  في ما طور اإلستغاللالتعدین في شركات  صرحة من طرفالبیانات الم وبینات الدولة بین  إختصرت المطابقة
 :یلي تفاصیل عن الشركات

 الشركة العدد
نوع 

 الترخیص
 الوضعیة المنتوج

1 SNIM انتاج حدید استغالل 
2 MCM انتاج ذھب، ونحاس استغالل 
3  TASIAST MAURITANIE   انتاج ذھب وفضة استغالل 
4 Bofal Indo Mining Company Sa (BIMC Sa) استكشاف فسفاط استغالل 
5  EL Aouj Mining Company SA استكشاف حدید استغالل 
6 Mauritania Minerals Company sa (MMC) استكشاف كوارتز استغالل 
7  Quartz Inc Mauritania استكشاف كوارتز استغالل 
8 Sphere Mauritania sa استكشاف حدید استغالل 
9 Tazadit Under Ground استكشاف حدید استغالل 
10 Temagot Bumi استكشاف حدید استغالل 

المصَرحة من  عائدات شركات التعدین الحاملة لتصاریح استكشاف استنادا للبیانات إدراج في ھذا التقریر تم
 .الحكومیة الجھات
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 قطاع المحروقات

 الحكومیةالمؤسسة والنفطیة  حقولفي ال التى تعمل الشركاتبما في ذلك  النفطیةیشمل التقریر جمیع الشركات 
  :التالي. تفاصیل الشركات ھي على النحو والممتلكات المنجمیةالشركة الوطنیة للمحروقات في  المتمثلة

 الوضعیة المنتوج الشركة العدد

1 
Société Mauritanienne des Hydrocarbures et 

du Patrimoine Minier (SMHPM) 
 انتاج النفط

2  Petronas انتاج النفط 
3 Dana Petroleum استكشاف النفط 
4 International Petroleum Grouping (IPG) استكشاف النفط 
5 Repsol استكشاف النفط 
6 Sonatrach (SIPEX) استكشاف النفط 
7  Total استكشاف النفط 
8 Tullow Oil استكشاف النفط 
9 Wintershall استكشاف النفط 

10 Chariot Oil Gas Limited استكشاف النفط 
11  Kosmos Energy استكشاف النفط 

 

ھذه الشركات، باستثناء الدفعات االجتماعیة، وقعت مطابقتھا مع  صرحت بھاجمیع المبالغ المدفوعة التي 
 .الحكومیة الجھاتتصریحات 

 تدفقات المبالغ المدفوعة

العوائد و الضرائب على دخل الشركات و حصة اإلنتاج من  تحت والعائدات المحصلةالمدفوعات التقریر  یشمل
وغیرھا من المدفوعات  توقیع عقودومكافآت  واإلتاوات وأرباح األسھماالرباح  والضرائب علىاالرباح النفطیة 

 الھامة التي تم تحدیدھا خالل مرحلة تحدید النطاق.

عیار المبادرة، یغطي ھذا التقریر أیضا الرسوم في م التي تم ذكرھا جباریةباإلضافة إلى تدفق المدفوعات اإل
القیمة المضافة. كما یشمل التقریر أیضا بیانات عن اإلنتاج والصادرات والمدفوعات  والضریبة علىالجمركیة 

 االجتماعیة.والتحویالت 

دون الوطنیة التي تعرض من  والتحویالت عدا المدفوعات االجتماعیةوقعت مطابقة جمیع تدفقات المدفوعات ما 
  .على التوالي الحكومیة الجھات وخالل تصاریح انفرادیة للشركات 

 وموثوقیة البیاناتاجمالي  .5

 نقل البیانات

)i( التالیةباستثناء الشركات اإلبالغ  نماذجالشركات االستخراجیة المدرجة في نطاق عملیة المطابقة  قدمت جمیع: 

 الھیكل
 منبھا المبالغ المصرح 

قبل المؤسسات الحكومیة 
 ) أوقیة ون(بملی

من إجمالي الشركات  ٪
االستخراجیة المصرحة 

 لدى الدولة

Bofal Indo Mining Company Sa (BIMC Sa) 50 0,04% 

Mauritania Minerals Company sa (MMC) 40 0,03% 

Quartz Inc Mauritania 10 0,01% 

Temagot Bumi - - 

Wintershall - - 

Tazadit Under Ground - - 

 %0,08 100 المجموع

 صَرحت بھحسب ما  من طرف الشركات المذكورة أعاله 2012للمبالغ المدفوعة في سنة  ةاإلجمالی قیمةال
 المصرحة بھا من طرفمن إجمالي المدفوعات  ٪ 0,08فقط أوقیة ویمثل  ونملی 100 بلغ الحكومیةاإلدارات 
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مساھمة ھذه  محدودیة. ونظرا ل2012الشركات المدرجة في نطاق المبادرة لسنة اإلدارات الحكومیة لجمیع 
 الواردة في التقریر. ومصداقیة البیاناتیؤثر على موثوقیة  الالشركات، فإن ذلك 

)ii بیانات حول مشاركتھا في رأس مال شركات التعدین األخرى.الوطنیة للصناعة و المناجم  شركةال) لم تقدم 

)iii ( من مجموع لم تقدم) الموظفة.بیانات حول الید العاملة  )اإلبالغقدمت نماذج  شركة 15شركتین 

)iv (سبعةتقدم  لم )ملكیة المنفعةحول بیانات  )اإلبالغقدمت نماذج  شركة 15(من مجموع  ) شركات7.  

)v لكل الشركات  اإلبالغ نماذجقدمت  2012المدرجة في عملیة المطابقة لسنة  الحكومیة الجھات) جمیع
 االستخراجیة الواردة في نطاق المطابقة باستثناء:

 لم تقدم بیانات حول أحجام و قیم التصدیر؛ و التي اإلدراة العامة للجمارك -

  .فرع ممتلكات الدولة الذي لم یقدم تصریح حول المساھمات العامة في شركات التعدین -

 البیاناتدقة  

)i (شركة تقدم  لمSonatrach (SIPEX)  من مجموع)موقعة اإلبالغ  نماذج )اإلبالغقدمت نماذج  شركة 15
 .من اإلدارة

)ii ( لم تقدم) من  علیھا دقامص اإلبالغنماذج  )اإلبالغقدمت نماذج  شركة 15(من مجموع ) شركات 5خمسة
 التفاصیل:مدقق حسابات خارجي، وفي ما یلي 

 الھیكل

 بھا منالمبالغ المصرح 
قبل المؤسسات الحكومیة 

 ) أوقیة(بملیار 

من إجمالي  ٪
الشركات االستخراجیة 
 المصرحة لدى الدولة

Tullow Oil 1,484 1,0% 

 Kosmos Energy 1,323 0,9% 

 Total 0,770 0,5% 

Chariot Oil Gas Limited 0,592 0,4% 

Sonatrach (SIPEX) 0,059 0,0% 

 %2,8 4,228 المجموع

 صَرحت بھحسب ما  من طرف الشركات المذكورة أعاله 2012للمبالغ المدفوعة في سنة  ةاإلجمالی قیمةال
 المصرحة بھا من طرفمن إجمالي المدفوعات  ٪ 2,8فقط أوقیة ویمثل ار ملی 4,2 بلغ الحكومیةاإلدارات 

 . 2012لجمیع الشركات المدرجة في نطاق المبادرة لسنة  الحكومیة الجھات

 )iii ( المقدمة من  اإلبالغنماذجDGTCP  من قبل دیوان المحاسبة. علیھا دقامصلم تكن 

المذكورة أعاله، یمكننا بموضوعیة أن نستنتج أن  بعد األخذ بعین النظر للمالحظات وعلى ضوء ما سبق ذكره 
  .2012ھذا التقریر یغطي على نحو كاف جمیع عائدات قطاع الصناعة االستخراجیة في موریتانیا لسنة 

 المطابقةنتائج عملیة  .6

 االختالفاتإن الھدف الرئیسي من عملیة مطابقة التدفقات ھو الكشف عن وجود اختالفات محتملة. وقد تم تحلیل 
 ولم تكشفتم تحدیدھا في البدایة وتعدیلھا في كل مرة تم تقدیم المبررات الالزمة من قبل األطراف المعنیة.  التي

 إجراءات المطابقة عن أي خروقات كبیرة.

واكتمال  وضمان الجودة، وتحدید مجاالت تحسین للعملیة  قصور أوجھ بعظ تحدیدمكنت عملیة المطابقة من 
من ھذا  8 فصلفي ال التى تم مالحظتھاتفصیل للتوصیات المتعلقة بأوجھ القصور یوجد مقبلة. والبیانات للسنوات ال

  التقریر الموجز.
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 قطاع المناجم

بدون  الحكومیة الجھاتمن قبل  المصَرح بھمن الدخل  ٪99,20مطابقة  تمَ  المناجم لعائدات المطابقة إثر عملیت
)٪ من 0,80( أوقیة أيملیار  1,05غیر المطابق الجانب واحد. بلغ الفرق المتبقي  إعتبار المبالغ المصَرحة من

 لشركات التعدین بعد التعدیل.لالدولة  صَرحت بھاإجمالي اإلیرادات التي 

 المدفوعات اإلجمالیة

 التصریح األولي

 التعدیل
التصریح بعد 

 المطابقة ملیار أوقیة التعدیل
التصریح من جانب 

 (*) واحد

 (a) مخصصة لمیزانیة الدولة
    

SNIM (I) 
    

SNIM 100,350 (6,125) - 94,225 

 93,171 - 5,676 87,496 الحكومة

 1,054 - (11,801) 12,854 الفرق

 (II)شركات التعدین 
    

 32,284 7,580 0,036 24,668 شركات التعدین 

 34,385 - 0,589 33,796 الحكومة

 (2,101) 7,580 (0,553) (9,128) الفرق

 (I+II) مجموع المدفوعات اإلجمالیة المخصصة لمیزانیة الدولة
   

شركات التعدین   + MINS 125,018 (6,089) 7,580 126,509 

 127,556 - 6,265 121,292 الحكومة

 (1,047) 7,580 (12,353) 3,726 الفرق

 (b) المدفوعات االجتماعیة
    

 3,216 - - 3,216 شركات التعدین

 3,216 3,216 - - منتفعین آخرین

 - (3,216) - 3,216 الفرق

 إجمالي التدفقات الناتجة عن قطاع المناجم
(a+b)     

 129,725 7,580 (6,089) 128,234 شركات التعدین

 130,772 3,216 6,265 121,292 الحكومة  ومنتفعین آخرین 

 (1,047) 4,364 (12,353) 6,942 قیمة الفرق

 (%0,80) - - %5,7 % الفرق

الفرق النھائي، تم استخدام عنصر "تعدیل التصریح من جانب واحد" إلضافة المبالغ المصرحة من جانب واحد  دلتحدی (*) 
 شركات التعدین و الحكومة من طرفشركات التعدین في إجمالي العائدات المصرحة القبل الحكومة ومن 

 قطاع المحروقات

)i( المدفوعات النقدیة مطابقة تدفقات  

 الحكومیة الجھاتمن قبل  المصَرح بھمن الدخل  ٪99.99مطابقة  تمَ  المحروقات لعائدات المطابقة  إثر عملیت
)٪ 01,0( أوقیة أيملیار  0,003. بلغ الفرق المتبقي غیر المطابق جانب واحد بدون إعتبار المبالغ المصَرحة من

 الدولة لشركات النفط بعد التعدیل.  صَرحت بھامن إجمالي اإلیرادات التي 
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 المدفوعات اإلجمالیة

 التصریح األولي

 التعدیل
التصریح بعد 

 المطابقة ملیار أوقیة التعدیل
التصریح من جانب 

 (*) واحد

 (a) FNRH المدفوعات لـ  
    

SMHPM (I) 
    

SMHPM 13,073 - 
 

13,073 

 (0,071) 13,144 الحكومة
 

13,073 

 - - 0,071 (0,071) الفرق

 (II) شركات النفط
    

 8,156 1,487 (0,990) 7,659 شركات النفط األخرى

 8,153 1,259 (1,382) 8,276 الحكومة

 0,003 - 0,392 (0,617) الفرق

 FNRH (I+II) مجموع المدفوعات ل
    

 SMHPM 20,732 (0,990) 1,487 21,229 + شركات النفط

 21,226 1,259 (1,453) 21,420 الحكومة

 0,003 0,228 0,463 (0,689) الفرق

 SMHPM(b) التي تلقتھا
    

 8,063 8,063 - - شركات النفط

SMHPM (Etat) 8,063 - - 8,063 

 - 8,063 - (8,063) الفرق

  (c) المدفوعات االجتماعیة
    

 - - (0,059) 0,059 شركات النفط

 - الحكومة
 

- - 

 - - (0,059) 0,059 الفرق

فطإجمالي التدفقات الناتجة عن قطاع الن  
(a+b+c)     

 29,292 9,551 (1,049) 20,791 شركات النفط

 29,289 1,259 (1,453) 29,484 الحكومة ومنتفعین آخرین

 0,003 8,292 0,404 (8,693) قیمة الفرق

 %0,01 - - (%29,5) % الفرق

الفرق النھائي، تم استخدام عنصر "تعدیل التصریح من جانب واحد" إلضافة المبالغ المصرحة من جانب واحد  دلتحدی (*)
 شركات و الحكومة ال من طرفإجمالي العائدات المصرحة  الشركات فيمن قبل الحكومة و 

 (ii) المدفوعات العینیة ةمطابق 

والممتلكات لشركة الوطنیة للمحروقات  والراجع للدولة إنتاج النفط  حَصةمطابقة المدفوعات العینیة ھو تقریب 
 .المنجمیة

 برمیل 532المطابق غیر البلغ الفرق المتبقي  المطابقة،في نھایة إجراءات 

 التصریح بعد التعدیل التعدیل التصریح األولي المدفوعات اإلجمالیة

نفط (برمیل) –النفط الراجع للدولة  حَصة إنتاج      

 415 369 - 415 369 الشركات االستخراجیة

 SMHPM 088 369 (887 60) 975 429 لحساب الدولة 

 327 - (560 60) الفرق

نفط (برمیل) –الراجع للدولة كشریك  النفط تكلفة- النفط حَصة إنتاج      

 422 230 - 422 230 الشركات االستخراجیة

SMHPM 265 222 (35 005) 230 217 

 205 - (800 34) الفرق
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 الشركات االستخراجیة المطابقة حسبجدول 

ل المصرح بھا من قبل مختلف اإلدارات والمؤسسات الحكومیة. ویشمل ھذا یخادمبین تدفقات المدفوعات المصرح بھا من قبل الشركات وال فوارقملخص حول ال على الجدول التالي یحتوي
 .إجراءات المطابقة والفرق المتبقي الذي لم تتم تسویتھ إثروالتعدیالت  ، الحكومیة الجھاتوتصریحات الجدول األرقام المجمعة من تصریحات كل من الشركات االستخراجیة 

 الشركات العدد

 التصریح بعد التعدیل التعدیل التصریح األولي

 الشركة
أوقیة)(  

 الدولة
أوقیة)(  

 الفرق
أوقیة)(  

 الشركة
أوقیة)(  

 الدولة
أوقیة)(  

 الفرق
أوقیة)(  

 الشركة
أوقیة)(  

 الدولة
أوقیة)(  

 الفرق
أوقیة)(  

 20 731 692 133 21 192 081 835 (460 389 702) (989 920 541) (1 453 393 818) 463 473 277 19 741 771 592 19 738 688 017 3 083 575 (a) شركات النفط  

1 SMHPM 13 072 942 526 13 144 377 817 (71 435 291) - (71 435 290) 71 435 290 13 072 942 526 13 072 942 526 - 

2  Petronas 1 095 471 849 1 448 518 672 (353 046 823) (1 048 715 210) (1 401 762 034) 353 046 824 46 756 639 46 756 639 - 

3 Dana Petroleum 1 921 459 791 1 791 034 468 130 425 323 - 130 424 139 (130 424 139) 1 921 459 791 1 921 458 607 1 184 

4 
International Petroleum 

Grouping (IPG) 
411 224 080 516 609 822 (105 385 742) - (109 770 346) 109 770 346 411 224 080 406 839 476 4 384 604 

5 Repsol 62 973 348 209 438 020 (146 464 672) (480 664) (147 950 000) 147 469 336 62 492 684 61 488 020 1 004 664 

6 Sonatrach (SIPEX) 264 535 69 808 820 (69 544 285) 59 180 000 (10 628 820) 69 808 820 59 444 535 59 180 000 264 535 

7  Total 769 976 185 976 404 704 (206 428 519) - (206 469 353) 206 469 353 769 976 185 769 935 351 40 834 

8 Tullow Oil 1 481 754 288 1 120 263 981 361 490 307 95 333 364 197 886 (364 102 553) 1 481 849 621 1 484 461 867 (2 612 246) 

9 Wintershall - - - - - - - - - 

10 Chariot Oil Gas Limited 591 800 000 591 800 000 - - - - 591 800 000 591 800 000 - 

11 Kosmos Energy 1 323 825 531 1 323 825 531 - - - - 1 323 825 531 1 323 825 531 - 

التعدینالشركات     (b) 125 017 628 840 113 711 643 043 11 305 985 797 (6 088 725 198) 6 264 593 165 (12 353 318 363) 118 928 903 642 119 976 236 209 (1 047 332 567) 

12 
Bofal Indo Mining 

Company Sa (BIMC Sa) 
- 51 482 323 (51 482 323) - - - - 51 482 323 (51 482 323) 

13 
 EL Aouj Mining 
Company SA  

33 546 017 26 330 000 7 216 017 (2 552 355) 4 993 662 (7 546 017) 30 993 662 31 323 662 (330 000) 

14 
Mauritania Minerals 
Company sa (MMC) 

- 38 478 900 (38 478 900) - - - - 38 478 900 (38 478 900) 

15 MCM 6 668 917 001 6 793 574 687 (124 657 686) 44 343 978 (95 554 199) 139 898 177 6 713 260 979 6 698 020 488 15 240 491 

16 Quartz Inc Mauritania - 12 000 000 (12 000 000) - - - - 12 000 000 (12 000 000) 

17 SNIM 100 349 870 167 87 495 805 116 12 854 065 051 (6 124 878 477) 5 675 635 777 (11 800 514 254) 94 224 991 690 93 171 440 894 1 053 550 796 

18 Sphere Mauritania sa 36 803 341 20 491 800 16 311 541 - - - 36 803 341 20 491 800 16 311 541 

21  TASIAST MAURITANIE 17 928 492 314 19 273 180 217 (1 344 687 903) (5 638 344) 679 517 925 (685 156 269) 17 922 853 970 19 952 698 142 (2 029 844 172) 

20 Tazadit Under Ground - - - - - - - - - 

21 Temagot Bumi - 300 000 (300 000) - - - - 300 000 (300 000) 

 145 749 320 973 134 903 724 878 10 845 596 095 (7 078 645 739) 4 811 199 347 (11 889 845 086) 138 670 675 234 139 714 924 226 (1 044 248 992) (a+b) المجموع   
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 المدفوعات المطابقة حسبجدول 

 .بعد التعدیالت والشركات اإلستخراجیة الحكومَیة الجھات صَرحت بھاالمبالغ الجملیة للمستحقات والضرائب المختلفة التي  على التاليالجدول   یحتوي

دفوعاتال العدد  

 التصریح بعد التعدیل التعدیل التصریح األولي

 الشركة
أوقیة)(  

 الدولة
أوقیة)(  

 الفرق
أوقیة)(  

 الشركة
أوقیة)(  

 الدولة
أوقیة)(  

 الفرق
أوقیة)(  

 الشركة
أوقیة)(  

 الدولة
أوقیة)(  

 الفرق
أوقیة)(  

 
FNRH 20 730 209 792 21 192 081 834 (461 872 042) (992 472 896) (1 453 393 817) 460 920 921 19 737 736 896 19 738 688 017 (951 121) 

1 
یة الضریبة على دخل الشركات الصناع

 والتجاریة
- 1 247 394 099 (1 247 394 099) - (1 247 394 099) 1 247 394 099 - - - 

 - 526 942 072 13 526 942 072 13 - - - - 526 942 072 13 526 942 072 13  أرباح النفط الحكومیة 2

 569 7 431 782 355 5 000 790 355 5 (000 800 591) 000 800 591 - 569 807 591 431 982 763 4 000 790 355 5 منح توقیع 3

 - - - - - - - - - مكافأة إنتاج 4

5 
مساھمة الصندوق التبرعات التدریب (

 ) اإلداریة
1 091 903 209 1 097 857 951 (5 954 742) 59 180 000 51 782 500 7 397 500 1 151 083 209 1 149 640 451 1 442 758 

دولةمتأتیة من مساھمة التوزیع األرباح ال 6  - - - - - - - - - 

7 
خصم من المصدر (باستثناء االقتطاعات 

 ) األجورمن 
1 051 748 229 - 1 051 748 229 (1 051 748 229) - (1 051 748 229) - - - 

 799 210 362 710 157 161 921 157 333 275 59 (000 180 59) 333 95 (534 064 59) 362 890 216 828 825 157  رسوم 8

9 
اف عقوبات لعدم تنفیذ برامج االستكش

 والتنمیة
- - - - - - - - - 

 (247 612 2) 247 612 2 - 218 402 790 (218 402 790) - (465 014 793) 465 014 793 -  مدفوعات نقدیة اخرى 10

 
SMHPM - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - تكلفة النفط وارباح النفط 11

 
DGTCP 125 019 111 179 113 711 643 042 11 307 468 137 (6 086 172 843) 6 264 593 166 (12 350 766 009) 118 932 938 336 119 976 236 208 (1 043 297 872) 

 (000 834 85) 000 388 279 000 554 193 000 114 50 (000 810 4) 000 304 45 (000 948 135) 000 198 284 000 250 148 رسوم 12

 701 401 31 968 416 919 6 669 818 950 6 - - - 701 401 31 968 416 919 6 669 818 950 6 الموارد المنجمیة رسوم 13

14 
یة الضریبة على دخل الشركات الصناع

)بقةبما فیھا الدفوعات المس( والتجاریة  
6 008 234 575 4 921 507 557 1 086 727 018 - 1 088 352 618 (1 088 352 618) 6 008 234 575 6 009 860 175 (1 625 600) 

 (758 947 049 2) 360 735 988 33 602 787 938 31 (000 000 000 8) - (000 000 000 8) 242 052 950 5 360 735 988 33 602 787 938 39 الرسوم السنویة 15

16 
روضة الضریبة على القیمة المضافة المف

  الرسوم السنویةعلى 
(11 815 407 300) 

(13 865 355 
063) 

2 049 947 763 - - - (11 815 407 300) (13 865 355 063) 2 049 947 763 

 (000 000 14) 000 000 26 000 000 12 - - - (000 000 14) 000 000 26 000 000 12 الضرائب التعویضیة 17

لیة الدا خ الضریبة على القیمة المضافة 18  5 077 600 134 7 384 657 531 (2 307 057 397) - 4 993 662 (4 993 662) 5 077 600 134 7 389 651 193 (2 312 051 059) 

 - 449 370 717 4 449 370 717 4 - - - - 449 370 717 4 449 370 717 4 الضریبة على رأس المال 19

 - - - - - - - - - الضریبة العامة على الدخل 20

أرباح األسھم المصدرة على الضریبة 21  - - - - - - - - - 

توقیع / منحتكالیف شراء  22  - - - - - - - - - 
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دفوعاتال العدد  

 التصریح بعد التعدیل التعدیل التصریح األولي

 الشركة
أوقیة)(  

 الدولة
أوقیة)(  

 الفرق
أوقیة)(  

 الشركة
أوقیة)(  

 الدولة
أوقیة)(  

 الفرق
أوقیة)(  

 الشركة
أوقیة)(  

 الدولة
أوقیة)(  

 الفرق
أوقیة)(  

 
FNRH 20 730 209 792 21 192 081 834 (461 872 042) (992 472 896) (1 453 393 817) 460 920 921 19 737 736 896 19 738 688 017 (951 121) 

 993 669 2 220 203 14 213 873 16 850 454 - 850 454 143 215 2 220 203 14 363 418 16 الضرائب العقاریة 23

 664 004 1 - 664 004 1 - - - 664 004 1 - 664 004 1  ضریبة الخدمات 24

 (354 436 216) 782 439 460 6 428 003 244 6 (238 263 842) 366 848 840 (872 414 1) 884 826 625 416 591 619 5 300 418 245 6  ضریبة الحد األدنى 25

 458 039 14 205 747 871 663 786 885 (797 637 870) 797 637 870 - 255 677 884 408 109 1 663 786 885 رسوم االستیراد  26

جیةالخار لضریبة على القیمة المضافةا 27  15 421 281 642 13 865 355 063 1 555 926 579 - - - 15 421 281 642 13 865 355 063 1 555 926 579 

 (960 674 18) 960 288 20 000 614 1 (000 446 1) 000 446 1 - (960 228 17) 960 842 18 000 614 1 الرسوم الجمركیة األخرى 28

 229 415 619 258 15 848 673 15 (158 829 228) (095 911 125) (253 740 354) 387 244 229 714 169 141 101 414 370 العقوبات 29

30 DGI 360 013 141 (360 013 141) - (360 013 141) 360 013 141 - مكافأة - - - 

 - - - - - - - - - دفعات مسبقة / تمویل 31

 - - - 000 000 000 8 - 000 000 000 8 (000 000 000 8) - (000 000 000 8) -) (بعالمةاسترجاع  32

33 
 توزیعات األرباح المتأتیة من مساھمات

 الدولة
36 557 087 150 43 205 159 835 (6 648 072 685) - (6 648 072 685) 6 648 072 685 36 557 087 150 36 557 087 150 - 

 (528 133) 127 789 706 16 599 655 706 16 (431 898 153 16) 863 121 378 10 (568 776 775 5) 903 764 153 16 264 667 328 6 167 432 482 22  المدفوعات النقدیة األخرى 33

 
 (993 248 044 1) 225 924 714 139 232 675 670 138 (088 845 889 11) 349 199 811 4 (739 645 078 7) 095 596 845 10 876 724 903 134 971 320 749 145 المجموع
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 تحلیل البیانات .7
 

 عائدات الدولة
 

  مساھمة قطاع المحروقات

 تحلیل العائدات العینیة حسب المشروع

إنتاج حقل نفط  من والممتلكات المنجمیةالشركة الوطنیة للمحروقات  ولدولة لة بالنسب 2012سنة لالعینیة العائدات 
  مفصلة على النحو التالي:و  2012شنقیط في سنة 

  
 المجموع تدفقات المدفوعات

  

لة
دو

نفط  –النفط الراجع للدولة  حَصة إنتاج ال
 (برمیل)

369 088 

S
M

H
P

M
 

للدولة  الراجع النفط تكلفة-النفط  حَصة إنتاج
نفط (برمیل) –كشریك   

230 217 

 

 للدولة راجعةتحلیل العائدات العینیة ال

برمیل مقابل  088 369 في حقل شنقیطمن النفط والغاز الطبیعي الراجعة إلى الدولة الموریتانیة  اإلنتاجحصة بلغت 
 .برمیل 598 289 2 للنفط بلغ إجماليإنتاج 

 :مساھمة ھذه الحصة في عائدات الدولة ممثلة في الجدول التالي

 أوقیة دوالر برمیل
2012سنة   

   
(برمیل) نفط – للدولة حَصة إنتاج النفط الراجع  369 088 

  

    
للدولة حَصة إنتاج النفط الراجعاقتطاعات على   - - - 

    
 086 685 693 3 883 482 12 993 115  و المسَوقة قتطعةمحَصة الدولة ال

 382 750 421 4 394 943 14 063 155 حَصة الدولة المقتطعة و المسَوقة

 354 507 957 4 996 753 16 920 158 حَصة الدولة المقتطعة و المسَوقة

    

 FNRH  429 975 44 180 273 13 072 942 822) النفط المسوق (جزء محول لـ حَصة اإلنتاج من

    
الدولة حَصة -التغیر في المخزون   60 560     

 والشركةحسب القطاع  النقدیةتحلیل العائدات 

بین قطاع النفط  2012توزیع العائدات الخاصة بقطاع الصناعة االستخراجیة في سنة  تقدم الرسوم البیانیة التالیة
سب ما حرض، اعتمدنا المدفوعات بعد التعدیالت غ. لھذا التعدینشركات ال و یةنفطالشركات الوأھم وقطاع المناجم 

 .الحكومَیة الجھات صَرحت بھ
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 :كما یلي وھ لشركات التعدین 2012سنة جدول عائدات 

 % ) أوقیة (الدولةالمدفوعات التي تلقتھا  الشركات

SNIM 93 171 440 894 71% 

 TASIAST MAURITANIE   19 952 698 142 15% 

MCM 6 698 020 488 5% 

Bofal Indo Mining Company Sa (BIMC Sa) 51 482 323 0,0% 

Mauritania Minerals Company sa (MMC) 38 478 900 0,03% 

 EL Aouj Mining Company SA  31 323 662 0,02% 

Sphere Mauritania sa 20 491 800 0,02% 

 Quartz Inc Mauritania 12 000 000 0,01% 

Temagot Bumi 300 000 0% 

Tazadit Under Ground - 0% 

من جانب الدولةتصریح أحادي   7 580 111 552 6% 

اتتصریح أحادي من جانب الشرك  3 216 029 196 2% 

 %100 957 376 772 130 المجموع

    

شركات 
بترولیَة

18%

شركات 
تعدین

82%

 عا ئدات الصناعات 
االستخراجیة

الشركة الوطنیة 
للمحروقات 
والممتلكات 

المنجمیة
72%

Dana 
Petroleum 

7%

Tullow  Oil
5%

شركات بترویَة 
أخرى

16%

شركات نفط 3أھم 

SNIM
71%

TASIAST 
MAURITANI

E (TML)
15%

MCM
5%

Autres 
sociétés 
minières

9%

شركات تعدین 3أھم 
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 :كما یلي وھ النفط لشركات 2012سنة جدول عائدات 

 الشركات

المدفوعات التي تلقتھا 
 الدولة
 (أوقیة)

% 

SMHPM 21 136 191 940 72% 

Dana Petroleum 1 921 458 607 7% 

Tullow Oil 1 484 461 867 5% 

 Kosmos Energy 1 323 825 531 5% 

 Total 769 935 351 3% 

Chariot Oil Gas Limited 591 800 000 2% 

International Petroleum Grouping (IPG) 406 839 476 1% 

Repsol 61 488 020 0% 

Sonatrach (SIPEX) 59 180 000 0% 

 Petronas 46 756 639 0% 

 %4 432 076 259 1 مدفوعات أخرى مصرح عنھا طوعا

 %1 986 377 228 تصریح أحادي من جانب الدولة

 %100 849 391 289 29 المجموع

 حسب التدفقات نقدیةتحلیل العائدات ال

 :التاليالنحو  علىالعائدات األكثر أھمیة من حیث االیرادات من طرف الدولة تم تصنیف 

  

    

األرباح المتأتیة من 
مساھمات الدولة

23%

الرسوم السنویة
13%

المدفوعات النقدیة 
الكبرى األخرى

10%
الضریبة على 
القیمة المضافة 

الخارجیة
9%

أرباح النفط الراجع 
للدولة 

8%

المدفوعات النقدیة 
األخرى

37%
تدفقات المدفوعات لقطاع 
الصناعات االستخراجیة

 

أرباح النفط الراجع 
للدولة 

45%

أرباح النفط الراجع 
للدولة كشریك 

27%

منح توقیع
18%

المدفوعات النقدیة 
األخرى

10%

تدفقات  3 أھم
لمدفوعات قطاع 

المحروقات

األرباح المتأتیة من 
مساھمات الدولة

28%

الرسوم السنویة
15%

المدفوعات النقدیة 
الكبرى األخرى

13%

المدفوعات النقدیة 
األخرى

44% تدفقات  3أھم 
لمدفوعات قطاع 

المعادن
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 :ھي كما یلي حسب التدفقات النقدیة 2012عائدات الصناعات االستخراجیة لسنة جدول 

 عائدات الصناعات االستخراجیة

ھا المدفوعات التي تلقت
 الدولة
 (أوقیة)

% 

 %23 150 087 557 36 األرباح المتأتیة من مساھمات الدولة

 %21 360 735 988 33 الرسوم السنویة

 %10 127 789 706 16 المدفوعات النقدیة األخرى

الخارجیة لضریبة على القیمة المضافةا  13 865 355 063 9% 

)نفط (برمیل –ح النفط الراجع للدولة كقوة عامة اربأ  13 072 942 526 8% 

)نفط (برمیل –تكلفة النفط الراجع للدولة كشریك -ح النفط اربأ  8 063 249 414 5% 

الدا خلیة الضریبة على القیمة المضافة  7 389 651 193 5% 

 %4 968 416 919 6 رسوم الموارد المنجمیة

 %4 782 439 460 6 ضریبة الحد األدنى

)قةبما فیھا الدفوعات المسب( الضریبة على دخل الشركات الصناعیة والتجاریة  6 009 860 175 4% 

 %3 431 782 355 5 منح توقیع

 %3 449 370 717 4 الضریبة على رأس المال

 %1 451 640 149 1 ) اداریة(مساھمة  صندوق التدریبمساھمات في 

 %1 205 747 871 رسوم االستیراد

 %0 000 388 279  رسوم المعادن

 %0 362 710 157 رسوم النفط

 %0 000 000 26 الضرائب التعویضیة

 %0 960 288 20 الرسوم الجمركیة األخرى

 %0 220 203 14 الضرائب العقاریة

 %0 619 258 15 العقوبات

 %0 247 612 2 المدفوعات النقدیة األخرى

 %9- (063 355 865 13) -) (بعالمةالضریبة على القیمة المضافة على الرسوم 

 %1 432 076 259 1 مدفوعات أخرى مصرح عنھا طوعا

 %2 196 029 216 3 الشركة  تصریح أحادي من جانب

 %5 538 489 808 7 تصریح أحادي من جانب الدولة

 %100 805 768 061 160 المجموع

 االجتماعیة نفقاتال

وھي كما  أوقیة 196 029 216 3تساوي  النفقات االجتماعیةمن قبل الشركات تحت عنوان  صَرحةالمدفوعات الم
 یلي:

 إسم الشركة
ات االجتماعیة اإلجباریةنفقال  

 المجموع
 مساھمة عینیة مساھمة نقدیة

MCM - 3 186 460 596 3 186 460 596 

TASIAST MAURITANIE   29 568 600 - 29 568 600 

 196 029 216 3 596 460 186 3 600 568 29 المجموع

 ىدون الوطن على المستوى التحویالت

أوقیة وھي   451 053 614 32مبلغ DGTCP حسب تصریحات على المستوى دون الوطنىبلغت التحویالت 
 :كما یلي

 )أوقیة (التحویلقیمة  وصف الدفع

 الصندوق الوطني للعائدات الھیدروكربونیة من تحویالت عائدات النفط
 إلى میزانیة الدولة

17 339 740 000 

 451 313 274 15 إیرادات أخرى محولة

 451 053 614 32 المجموع
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 التصدیر

 صادرات خام الحدید

 .الشركات بھ تصَرحما  حسب .2012 لسنةیوضح الرسم البیاني التالي توزیع صادرات الحدید 

 

 :ھي كما یلي 2012 وقیمتھا لسنةصادرات الحدید مفصلة حسب الكمیات 

 الشركة
 الكمیات
 (طن)

 بلد الوجھة ) باألوقیةالقیمة ( ) بالدوالرالقیمة (

SNIM 6 996 373 655 687 618 194 017 966 222 الصین 
SNIM 1 585 831 160 435 759 47 472 940 994 إیطالیا 
SNIM 1 188 571 133 057 874 39 371 824 798 ألمانیا 
SNIM 1 130 053 122 561 334 36 265 898 860 فرنسا 
SNIM 290 676 35 464 105 10 493 828 563 بلجیكا 
SNIM 64 770 8 613 930 2 548 861 955 إسبانیا 
SNIM 42 012 5 407 817 1 600 173 178 السوید 
SNIM 38 450 3 258 022 964 048 642 انجلترا 
SNIM 33 000 2 622 681 776 051 275 ھولندا 

   486 594 511 333 140 109 127 1 736 369 11 المجموع
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 صادرات النحاس

 MCMالمصَرحة في تقریر شركة األرقام  حسب 2012 لسنةصادرات النحاس بقدم الجدول التالي 

 ) باألوقیةالقیمة ( ) بالدوالرالقیمة ( ) طن (الكمیات الشركة

MCM 173 390 333 341 194 98 635 659 166 

 166 659 635 98 194 341 333 390 173 المجموع

 صادرات الذھب

 :الشركات من قبلالمصَرحة األرقام  حسب 2012 لسنةیوضح الرسم البیاني التالي توزیع صادرات الذھب 

 

 :ھي كما یلي 2012 وقیمتھا لسنةلة حسب الكمیات مفصَ صادرات الذھب بقدم الجدول التالي 

 الشركة
 الكمیات
 (طن)

 بلد الوجھة الھیكل المصدر ) باألوقیةالقیمة ( ) بالدوالرالقیمة (

MCM 0,15 9 013 145 2 666 989 467 
  

 Tasiast Mauritanie ltd   5,74 311 686 558 92 228 052 654 MKS FINANCE SA سویسرا 

 122 042 895 94 703 699 320 5,89 المجموع
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 صادرات النفط الخام

تقاریر  المصَرحة فياألرقام  حسب والقیمة.من حیث الكمیة  2012الجدول التالي صادرات النفط الخام لسنة  قدمی
 :شركات النفط

 الشركة
 الكمیات
 (برمیل)

 الوجھةبلد  الھیكل المصدر )القیمة (باألوقیة )القیمة (بالدوالر

SMH 695 197 71 430 187 21 136 192 360 UNIPEC الصین 

 Petronas 
1 214 161 122 825 165 36 343 966 378 UNIPEC الصین 

731 115 77 099 005 22 813 595 706 BP OIL الصین 

 444 754 293 80 358 354 271 474 640 2 المجموع
  

للبرمیل سنویا. السعر الذي  دوالر 102,77الموریتاني حسب ھذا الجدول بلغ متوسط سعر بیع برمیل النفط الخام 
الشركة الوطنیة للمحروقات  تقدیمبسبب دوالر للبرمیل. ویفسر ھذا االختالف  0.03أقل بــ  SMHPM حصلت علیھ

 .ضمان بنكي عند عدم دفع المشتريل والممتلكات المنجمیة

 صادرات الفضة

شركة تقریر المصَرحة فياألرقام  حسبمن حیث الكمیة والقیمة.  2012في الجدول التالي صادرات الفضة لسنة  قدمی
Tasiast : 

 الكمیات الشركة
 (طن)

 بلد الوجھة الھیكل المصدر )القیمة (باألوقیة )القیمة (بالدوالر

 Tasiast Mauritanie ltd  0,284 342 140 101 239 155 MKS FINANCE SA سویسرا 

 155 239 101 140 342 0,284 المجموع
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 2012 للسنة المالیة المطابقةالنتائج والتوصیات الناتجة عن عملیة  .8

  مناجموالتتبع مدفوعات شركات النفط 

یتم تحویل المبالغ المدفوعة من قبل شركات النفط بالكامل إلى حساب بنكي بفرنسا بإسم الصندوق الوطني للعائدات 
بتسجیل ھذه المدفوعات على أساس كشف الحساب البنكي الوارد من البنك الفرنسي.  DGTCPالھیدروكربونیة. تقوم 

محددة منذ سنة  إعتماد قائمة وقد تمعلى البیانات البنكیة.  المدفوعات استنادا الى العملیات التي تظھر وتحدد طبیعة
. ومع ذلك، فإن ھذه الصندوق الوطني للعائدات الھیدروكربونیةالدفعات المحولة في حساب  وصف مختلفل 2006

. وقد قائمةالالنفط بجود ھذه  علم شركاتیعود ذلك لعدم  ویمكن أنال تحترم دائما من قبل شركات النفط.  قائمةال
على الھیكل الذي  DGTCPتعرف لعدم القدرة على  ویرجع ذلكخالل إجراءات المطابقة  وارقفالحظنا العدید من 

كما الحظنا األخطاء الناتجة جَراء . الصندوق الوطني للعائدات الھیدروكربونیةقام بالدفع أو طبیعة العملیة على حساب 
نوعیة المدفوعات بالنسبة لھذه اإلیصاالت من طرف األشخاص  اإلیصاالت الیدوَیة حیث من الصعب التعرف على

 التي تقوم بإدخال المعلومات في المنظومة المحاسبَیة.

. كما أنھا ال الجیدة للمیزانیة عائقا للمراقبة یشكل مَما الالزمة رقابةالواجراء بھذه الطریقة ال یمكن تتبع المدفوعات 
 والمالیة في عقود النفط.تضمن االمتثال لاللتزامات التعاقدیة 

 قائمة قطاع المناجم والنفط. ینبغي استخدام ورصد عائدات جمع، تسجیل وتنظیم منظومةنوصي بإعادة النظر  
تسمیات موحدة من قبل وزارة المالیة ووزارة الطاقة والمناجم للسماح بتحدید واضح وثابت لمدفوعات شركات النفط 

 .مناجمالو

والمناجم والبترول للتوصل  ووزارة الطاقةثي بین البنك المركزي الموریتاني، وزارة المالیة كما نوصي بعقد لقاء ثال
ویمكن إرسال منشور إلى البنك فرنسي  النفط.إلى اتفاق حول تصنیف الضرائب التي یجب أن ترسل إلى شركات 

 .المتَفق علیھا للتسمیات غیر الحاملة تلرفض الدفوعا

 الصندوق الوطني للعائدات الھیدروكربونیة حسابات أخرى غیرمدفوعات شركات النفط في 

الصندوق الوطني للعائدات  المتعلق بإنشاء 2006أفریل  4المؤرخ في  08-2006وفقا للمرسوم رقم 
الفقرة األخیرة من  النفط.موجھ لجمیع إیرادات الدولة المتأتیة من موارد   الصندوق فإن حساب ،الھیدروكربونیة

 ." الصندوق حسابالنفط ال یمكن ایداعھا اال في  من المرسوم تنص على أن "عائدات 3الفصل 

). 430300628في صندوق إیداع الخزینة ( التي تَمت  ومع ذلك، وجدنا أثناء إجراءات المطابقة بعض الدفوعات
ثم تم إیداعھا مباشرة في حساب  مع إدارة الضریبة وباإلضافة إلى ذلك، تم تصفیة بعض ضرائب شركات النفط

 ر .الخزینة الموحد

،  الصندوق الوطني للعائدات الھیدروكربونیة المتعلق بإنشاء 2006أفیل  4ھذا مخالف ألحكام المرسوم المؤرخ في 
 .باجراء مراقبة دقیقة لعائدات قطاع المحروقات وال یسمح

حسابات أخرى. یجب على وزارة  النفط فيدفوعات من شركات  وعدم قبولنوصي بتطبیق األنظمة المعمول بھا 
 المعمول بھا والمتعلقة بھذا الموضوع. األنظمة الرسمیةالطاقة والمناجم توعیة شركات النفط حول  ،النفط

 الصندوق الوطني للعائدات الھیدروكربونیة مدفوعاتلإیصال  إصدار

حیث تقع مطابقة البیانات وفقا  الصندوق الوطني للعائدات الھیدروكربونیةإیصاالت لمدفوعات  إصدارالحظنا عدم 
عائقا  وھذا یشكل دقیقة مَما رقابة واجراء. بھذه الطریقة ال یمكن تتبع المدفوعات المسَجلة بالحساب للتحویالت

  .لتتبُع موارد الصندوق و ال یضمن حقوق الدولة في حالة وجود نزاع للمراقبة

الصندوق الوطني للعائدات في  المودعة المسؤولة عن التحكم في اإلیراداتاإلدارة المالیة  تحدیدنوصي ب
  الدفع.وإصدار إیصاالت لجمیع عملیات  الھیدروكربونیة
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 نشر عقود المناجم

"تشّجع البلدان المنفذة للمبادرة على اإلفصاح علناً عن أي عقود أو  2013نسخة جوان  3.12المبادرة  متطلبوفقا ل
من مجلة  15أخرى ینص الفصل  ومن جھةتراخیص تحدد الشروط المتعلقة باستغالل النفط والغاز والمعادن." 

یر المكلف بالمناجم. كل القرارات لمنح المناجم أن تراخیص المناجم واإلستخراج محددة في سجل وفقا ألمر من الوز
، في الرائد الرسمي لجمھوریة موریتانیا. في نفس السیاق انشره، كتابیأو رفض أي طلب بموجب مجلة المناجم یجب 

 الوزاري. اإللكتروني في الموقع وعقود النفطالحظنا في إطار عملنا انھ لم یقع نشر عقود المناجم 

الوزاري وذلك لتسھیل النفاذ  اإللكتروني في الموقع وعقود النفطة بنشر عقود المناجم نوصي بتفعیل النصوص المتعلق
 للمعلومات.

 تحدیث قائمة العقود النفطیة المنشورة

. www.petrole.gov.mrعلى موقع  وشركات النفطقائمة عقود التنقیب واإلنتاج الموقعة بین موریتانیا  تم نشر
 .2007أن القائمة ال تشمل العقود الموقعة منذ  ناالحظ نولك

 .2007عقود التنقیب واإلنتاج الموقعة منذ و المتعلقة ب للعموم نشر المعلومةضمان  من ال یمكن ھذا من شأنھ أن

وتوفیر تحدیث دوري لقائمة عقود التنقیب واإلنتاج  اإللكتروني نوصي بنشر جمیع العقود الموقعة على الموقع
 الموقعة.

 مراجعة حسابات الدولة

أن  1993الذي ینظم عمل دیوان المحاسبة، المصادق علیھ في جانفي  19- 93من القانون رقم  14ینص الفصل 
 والمصاریف.العائدات  صَحة و مصداقیَةالمحاسبة یسھر على  دیوان

 .2006یعود الى عام  اإللكترونيالحظنا أن أحدث تقریر صادر عن دیوان المحاسبة في موقعھ 

 .ھاوإدارة مواردضمن رقابة سلیمة لحسابات الدولة ی ال اھذ

 .السنویة نوصي بتفعیل نصوص المراجعة السنویة لحسابات الدولة من قبل دیوان المحاسبة ونشر التقاریر

 الصندوق الوطني للعائدات الھیدروكربونیة مراجعة حساب

الصندوق الوطني للعائدات المتعلق بإنشاء  2006أفریل  4المؤرخ في  08-2006وفقا للمرسوم رقم 
ویجب ال یمكن إجراء سحب من ھذا الحساب إال بإذن من محافظ البنك المركزي الموریتاني.  ھ، فإنالھیدروكربونیة

 .حسابات دوریةھذه العملیة لمراقبة  اخضاع

 .الصندوق الوطني للعائدات الھیدروكربونیة حساب غیاب تقاریر مراجعةت المطابقة ومع ذلك، وجدنا أثناء إجراءا

 .لمزید الشفافیة الصندوق الوطني للعائدات الھیدروكربونیة حساب نوصي بتفعیل نصوص مراجعة حسابات

للمحروقات والممتلكات الشركة الوطنیة  و لشركة الوطنیة للصناعة و المناجما : نشر القوائم المالیة لشركات الدولة
 المنجمیة

 تعود إلى اإللكترونيعلى موقعھا  الشركة الوطنیة للصناعة و المناجم وجدنا أن أحدث التقاریر السنویة التي نشرتھا
 لم تنشر. لشركة الوطنیة للمحروقات والممتلكات المنجمیة. وباإلضافة إلى ذلك، وجدنا أن البیانات المالیة ل2009 سنة

 .ن شفافیة العملیات من قبل ھاتین الشركتینھذا ال یضم

الصناعة االستخراجیة،  عائدات قطاع ونظام جمعنظرا للدور الھام الذي تلعبھ ھذه الشركات في قطاع االستخراج 
لشركة الوطنیة للمحروقات ل و الشركة الوطنیة للصناعة و المناجم لشركات الدولةنوصي بنشر القوائم المالیة 
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لشركة الوطنیة للمحروقات والممتلكات ل . كما نوصي أیضااإللكترونیةفي مواقعھا  سنوَیا المنجمیةوالممتلكات 
  .البیاناتوبنشر دوري لإلحصاءات  المنجمیة

  البیانات بدقةإصدار الشھادات 

ركات و یجب أن تكون عملیة اإلبالغ من طرف الش مبادرة الشفافیة في الصناعات اإلستخراجیةمصداقیة لضمان 
 البیاناتشھادة بدقة  إصدار الشركات على المؤسسات الحكومَیة و جبو . و لھذا الھدفمصداقیةالحكومة ذات 

.ما یعادلھ الحكومیة من مدقق الحسابات الخارجي الخاص بھم أو  

 .شھادات بدقة البیاناتغیر أن عدد كبیر من الشركات لم تقدم 

 .اإلبالغنماذج  على البیانات بدقةإصدار الشھادات ب نوصي بتطبیق األحكام المعمول بھا وإلزام الشركات

 في نطاق المطابقة لتقاریر المبادرة المستقبلیة إدراج الضریبة على الرواتب واألجور

أو من قبل  یةجمشركات المنالللضریبة على الرواتب واألجور سواء من قبل  مبالغ كبیرة دفع تمَ  قد الحضنا أَنھ
اللجنة  قررت .أوقیةملیون  DGCTP 658 14 صَرحت بھ حسب ما  ھذه المدفوعلت قیمة و تبلغ .شركات النفط

نظرا  2013و  2012نطاق تقریر مبادرة  فيعلى الرواتب واألجور  الضریبة ال یقع إدراجأن   ITIE الوطنیة
 .المبادرة حسب معیارللطبیعة غیر اإللزامیة إلدراجھا 

الشفافیة في األرقام الواردة في تقاریر  المطابقة لمزیدالضریبة على الرواتب واألجور في نطاق  نوصي بإدراج
  DGTCP.صَرحت بھ من العائدات حسب ما ٪9.4المبادرة ونظرا ألھمیة إیراداتھا التي تمثل 

 اإلبالغنماذج  تقدیمالتأخیر في 

عدید اإلختالفات غیر  مَما أدَى إلىبتأخیر كبیر،  وشركات أخرى DGTCPمن طرف  نماذج اإلبالغتقدیم وقع 
حیث  نماذج اإلبالغو من جھة أخرى لم ترسل عدید الشركات التفاصیل المرفقة لتأخر في عملیة المطابقة.  والمبررة 

المتعلقة بعملَیات الدفع لم توجد تفاصیل المدفوعات حسب تاریخ الدفع و رقم اإلیصال و مكان الدفع و بقَیة المعلومات 
و التي مھمة ألشغال المطابقة. و لھتھ األسباب وجب اإلتصال بھذه الشركات لطلب مزید من التفاصیل و المعلومات 

 المتعلقة بالتصاریح التي قامو بھا. 

على زیادة التعاون في إطار عمل مطابقة للتدفقات المدفوعة.  المتدخلیننوصي في السنوات المقبلة بتشجیع جمیع 
 ھذه المشاركة من خالل اإلجراءات التالیة: سینویمكن تح

 . یكون باتصال مباشر مع فریق عمل المطابقة؛ومراقبة العملتعیین مسؤول عن إعداد البیانات  -

لمعلنة، اإلیصاالت وغیرھا من كل ھیكل یحوي جمیع تفاصیل المبالغ ا داخل ITIEتشجیع إعداد ملف و  -
 ؛ وةالمعلومات المفید

 .لم تقدم التصریح في الوقت المحدد والھیاكل التي شركاتاعتماد، عند الضرورة، عقوبات مناسبة ضد الو  -

 للممتلكات الفعلیة غیاب سجل

 فتوحللمبادرة بسجل م" من معیار المبادرة، یوصى بأن تحتفظ البلدان المنفذة ملكیة المنفعة 3.11" متطلبوفقا لل
، أو تقوم بالتشغیل أو االستثمار في أصول استخراجیة، روضبالمالكین المنتفعین للجھات التجاریة التي تقدم بع عموملل

، على سبیل المثال عن طریق متوفرة للعمومبما في ذلك ھویة مالكي المنفعة وحصة الملكیة. إذا كانت ھذه المعلومات 
أسواق األوراق المالیة، فإنھ ینبغي أن یتضمن تقریر المبادرة توجیھات بشأن كیفیة  وأالشركات  تقاریر مراجعي
 . ومع ذلك، في سیاق عملنا، الحظنا عدم وجود مثل ھذا السجل.الحصول علیھا

صة إلتخاذ الترتیبات الالزمة إلجراء ونشر سجل المالكین المنتفعین بما في ذلك ھویة مالكي المنفعة وحبنوصي 
  .الملكیة
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 تحدیث قاعدة بیانات الشركات العاملة في قطاع المناجم

حیث وجدنا صعوبات  الحظنا وجود نقص في تحدیث قاعدة بیانات الشركات العاملة في قطاع الصناعات االستخراجیة
 في التعرف على قائمة كاملة للشركات الموجودة في موریتانیا و المعلومات المتعلّقة بھا.

 .المتدخلین فیھنشر المعلومات عن قطاع االستخراج وتحدید بھذا الوضع ال یسمح 

ونحن نوصي بتحدیث قاعدة بیانات المبادرة بما في ذلك جمیع المعلومات حول الشركات العاملة في قطاع الصناعات 
 :على البیاناتاالستخراجیة. ینبغي أن تتضمن قاعدة 

 رقم التسجیل، الخ)؛ والعناوین وتفاصیل االتصال،الشركات  أسماء(الشركات معلومات عامة حول  -

 نوع النشاط والترخیص الممنوح.  -

 األرقام السنویة المصرح عنھا. -

 حصائیات اإلنتاج والوظائف والممتلكات العقاریة.إ -

تحدیث بصفة منتظمة لقاعدة البیانات عن طریق إنشاء نظام للمعلومات والتنسیق بین الشركات التم عملیة ت توینبغي أن
 :وكتابة المبادرةاالستخراجیة واإلدارة 

اتصال منتظم مع الشركات االستخراجیة لتحدیث البیانات والمعلومات (تغییر العنوان، تغیر الشخص  -
 المسؤول عن االتصال)؛

 قیب أو االستغالل الممنوحة.ارسال منتظم لتصاریح التن -

سنویا بعد  واألتاوات المصرحةارسال الشركات االستخراجیة لتصاریح عن الضرائب والرسوم الجمركیة  -
 المصادقة على البیانات المالیة؛ و

  التنسیق المنتظم مع جامعي عائدات الدولة لجمع البیانات المتعلقة بشركات جدیدة. -
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