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

استخدامھ من قبل  وال یجباللجنة الوطنیة لمبادرة الشفافیة في الصناعات االستخراجیة ،  من طرف، لیستخدم حصریا 2013تقریر المبادرة الموریتانیة لسنة 
 .اخرى أو ألغراض أخرى أطراف
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لتیسیر إستعمالھ من قبل   2013ئدات سنةحول عا EITI تقریر الجھة اإلداریة المستقلة لمبادرةتم إعداد ھذه الترجمة 
  كالتقریر األصلي. االمتدخلین الناطقین باللغة العربیة و ال یمكن إعتمادھ

یجب إعتماد التقریر األصلي ،لغة الفرنسیةْ لفي حالة وجود تباین بین ھذه الترجمة و التقریر األصلي با  
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 التسمیات

bbls 
 برمیل

BCEAO 
 البنك المركزي لدول غرب أفریقیا

BCM 
 البنك المركزي الموریتاني

BIC 
اعیة والتجاریةالضریبة على األرباح الصن  

BNC 
 الضریبة على األرباح غیر التجاریة

DGD 
 اإلدارة العامة للدیوانة

DGH 
اإلدارة العامة للمحروقات   

DGI 
 اإلدارة العامة للضرائب

DGTCP 
 اإلدارة العامة للمیزانیة  والمحاسبة

FMI 
 صندوق النقد الدولي

FNRH 
 الصندوق الوطني للمحروقات

IFAC 
ولي للمحاسبیناالتحاد الد  

IRC 
 ضریبة دخل رأس المال

IRF 
 ضریبة الدخل العقاري

IRVM 
 الضریبة على دخل األوراق المالیة

ITIE 
 مبادرة شفافیة قطاع الصناعات االستخراجیة

ITS 
 الضریبة على الرواتب واألجور

Kg 
 كیلوغرام

Km 
 كیلومتر

MRO 
 أوقیة

NA 
 ال ینطبق

NC 
 لم یكشف

Oz 
 أونص

PIB 
 الناتج الداخلي الخام

SMHPM 
 شركة الوطنیة للنفط والغاز والثروات المنجمیة

SNIM 
 شركة الوطنیة للصناعة و التعدین

t 
 طن
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 المقدمة
 

 المقدمة .1

 السیاق 1.1

) ھي مبادرة تطوعیة تھدف إلى تعزیز ، حسن إستغالل ITIEمبادرة الشفافیة في قطاع الصناعات االستخراجیة (
 ي البلدان الغنیة بالنفط والغاز والمعان.العائدات العامة ف

. ویغطي ھذا 2012فیفري  15، وأعلنت "دولة عضو" في 2005انضمت موریتانیا إلى المبادرة في سبتمبر 
، و تمثل ھذه الوثیقة التقریر الثامن لمبادرة موریتانیا منذ 2013دیسمبر  31 - جانفي 1التقریر الفترة الممتدة بین 

ر الثالث منذ إعالنھا كدولة عضو. المصادقة  المقبلة على موریتانیا مقررة في  شھر افریل انضمامھا والتقری
 . لمزید من المعلومات عن مبادرة موریتانیا یمكن زیارة الموقع اإللكتروني2016

http://www.itie-mr.org//. 
 ITIEالرسم البیاني أدناه یوضح تاریخ المبادرة في موریتانیا منذ انضمامھا لـ

 

 الھدف 2.1

نشر أرقام و تقاریر مطابقة شاملة، بما في ذلك الكشف الكامل عن إیرادات الدولة من  ITIEتتطلب مبادرة 
الصناعات االستخراجیة، وكذلك الكشف عن جمیع المدفوعات المادیة للدولة من قبل شركات النفط والغاز و 

 المدفوعات التي تقوم بھا الشركات االستخراجیة.التعدین. بالتالي ھذه المھمة ھي مطابقة مفصلة لتدفقات 
 

الھدف النھائي من ھذه المطابقة ھو مساعدة الحكومة الموریتانیة وأصحاب المصلحة لتحدید مساھمة قطاع 
 .نیة العامة للدولة و إضفاء الشفافیة وحسن استغالل موارد الدولةاالصناعات االستخراجیة في المیز
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 طبیعة ونطاق العمل 3.1

، ویشكل جزءا ال 2013یلخص ھذا التقریر نتائج إجراءات مطابقة تدفقات قطاع الصناعات االستخراجیة لسنة 
 في موریتانیا. ITIEیتجزأ من عملیة مبادرة 

 (International Standard on Related Services)وقد أجریت مھمة المطابقة على أساس معاییر
ISRS  المتعلق "بمھام استعراض المعلومات المالیة على أساس  4400وبشكل أكثر تحدیدا المعیار رقم

قد أجري العمل وفقا لالختصاصات المدرجة في طلب  . وIFACاإلجراءات المتفق علیھا" وقانون أخالقیات 
 المقترحات والتي وافقت علیھا اللجنة الوطنیة للمبادرة.

 اإلجراءات المتفق علیھا ال تتعلق بما یلي:

و مراجعة محدودة لعائدات الصناعات االستخراجیة. التدقیق ومنح شھادات البیانات الواردة إجراء تدقیقا أ -
في ھذا الخریف تقریر خارج من مھمتنا في االختصاصات. ومع ذلك، وتتعلق المعلومات التوفیق لبیانات 

 المراجعة و/ أو مصدقة من األطراف اإلبالغ؛ و

 و مخالفات أخرى غیر تلك التي التقینا في تسییر عملنا.لكشف عن األخطاء، وأعمال غیر قانونیة أ- -

 باإلضافة إلى المقدمة، یتضمن ھذا التقریر سبعة فصول بما في ذلك:

ملخص بیانات أساسیة عن قطاع الصناعة االستخراجیة، ونتائج المطابقة و البیانات المبلغ عنھا  -

 )2(القسم

 ؛) 3النھج ومنھجیة تسییر األعمال (القسم -

 ؛) 4ت السیاقیة على قطاع الصناعة االستخراجیة ومساھمتھا في االقتصاد (القسمالبیانا -

 ؛)5(القسم  تعیینھوأسالیب  نطاق التقریر -

 ؛)6(القسم  مطابقةالنتائج التفصیلیة إلجراءات ال -

 )؛ و7البیانات األساسیة على اإلیرادات في قطاع الصناعة االستخراجیة (القسم  -

 ).8ات لتعزیز تنفیذ المبادرة (القسم الدروس المستفادة والتوصی -

 
یأخذ التقریر في االعتبار البیانات التي  والتدفقات النقدیة في المالحق لھذا التقریر. وتعرض البیانات حسب الھیاكل

  .2015مارس  30تلقیناھا حتى تاریخ 
 

 كل المبالغ تعرض بعملة األوقیة الموریتانیة، ما لم یذكر عكس ذلك.
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 لخصم .2

خص ھذا التقریر معلومات عن المطابقة الضریبیة وغیر الضریبیة من الصناعات االستخراجیة في موریتانیا یل
وھو جزء ال یتجزأ من عملیة المبادرة. وفي ھذا السیاق، قدمت الشركات االستخراجیة والحكومات المدفوعات 

باح األسھم، والمكافآت، والرسوم واإلیرادات على التوالي من أرباح واتاوات والضرائب على األرباح وأر
طلب من األطراف المبلغة أیضا أن تقدم بیانات عن اإلنتاج  والرسوم على التراخیص والتدفقات الھامة األخرى. و

 .والصادرات والمدفوعات االجتماعیة

 عائدات  قطاع الصناعات االستخراجیة 1.2

  عائدات  قطاع الصناعات االستخراجیة 

انات المصرح بھا، بعد المطابقة، تبین أن إجمالي العائدات المتأتیة من قطاع الصناعات استنادا إلى البی
ملیار أوقیة موریتانیة. وكانت المساھمة المباشرة لقطاع الصناعة  122بلغت  2013اإلستخراجیة لسنة 

یة موریتانیة أي بنسبة ملیار أوق 93بـ  االستخراجیة في میزانیة الدولة، حسب تقاریر المسؤولین الحكومیین، تقدر
، (FNRH)وبلغت المساھمة المباشرة في الصندوق الوطني للعائدات الھیدروكربونیة  من عائدات القطاع. 76٪

 .من العائدات الجملیة للقطاع ٪14ملیار أوقیة موریتانیة أي بنسبة تمثل  18باإلستناد إلى خزینة الدولة 

أوقیة  ملیار 76المساھم الرئیسي في میزانیة الدولة بمبلغ  )(SNIMتعتبر الشركة الوطنیة للصناعة و المناجم 

من عائدات قطاع الصناعات االستخراجیة. كما ان الشركة الوطنیة للمحروقات  ٪81، بنسبة   موریتانیة
   بمبلغ الصندوق الوطني للعائدات الھیدروكربونیة ھي المساھم الرئیسي في (SMHPM) والممتلكات المنجمیة

ملیار أوقیة  18من عائدات قطاع النفط التي بلغت  ٪51ملیون دوالر أمریكي)، أي  30ر أوقیة موریتانیة (ملیا 9
 ).ملیون دوالر أمریكي 59موریتانیة (

من عائدات قطاع  ٪5ملیار أوقیة یعادل 5,7  مبلغ تسلمت الشركة الوطنیة للمحروقات والممتلكات المنجمیة
الشركة في إنتاج حقل نفط  في عائد من مرابیح النفط ومقابل تسویق حصة االستخراجیة والمتمثل اتالصناع
  شنقیط.

 أوقیة ملیار9 

 أوقیة ملیار9 

SMHPM 

ةشركات بترولی  

76%

 

لةالمساھمة في میزانیة الدو
ونیةفي الصندوق الوطني للعائدات الھیدروكرب

ميالشركة الوطنیة للمحروقات والممتلكات المنج
ياالجتماع لنفقاتا

 أوقیة ملیار76 

 أوقیة ملیار 17

SNIM 

 شركات منجمیة

 ملیار أوقیة93 

 ملیار أوقیة 122

 اجمالي العائدات

 في میزانیة الدولة المساھمة

 أوقیة ملیار18 

میةالشركة الوطنیة للمحروقات و الثروات المنج

ئیةاللجنة البی
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 تحویالت الدخل المتأتي من قطاع الصناعة االستخراجیة

)i(  الصندوق الوطني للعائدات الھیدروكربونیة  ، بلغت تحویالت عائدات األنشطة النفطیة من2013خالل سنة
 ملیون دوالر أمریكي). 65,2( موریتانیة ملیار أوقیة 519,إلى میزانیة الدولة 

 

)ii ملیون دوالر  14,9( الشركة الوطنیة للمحروقات والممتلكات المنجمیةمن دخل  ٪79) تم تحویل ما یعادل
 ) بموجب اتفاقیة تمویل بین الشركتین.Sterling Energy Plc) إلى شركة سترلینغ  إینرجي (أمریكي

ةتطور عائدات الصناعات االستخراجی  

 عائدات التعدین

) لتصل 26 %ملیار أوقیة ( 34,0شھدت عائدات قطاع التعدین، والتي أعلن عنھا في عملیة المبادرة، انخفاضا 
 . ویعزى ھذا اإلنخفاض إلى :2013ملیار أوقیة  في سنة  96,7إلى 

 الدفوعات بملیار أوقیة 
 التطور 2013 2012

 
 127,556 93,406 (34,150) (I+II) (a) المیزانیة

SNIM (I) 93,171 76,037 (17,135) 

 (11,007) 25,550 36,557 ارباح من حصص رأس مال للدولة
 (1,162) 18,962 20,123 ضریبة سنویة موحدة
 EMEL  15,000 11,702 (3,298) المساھمة في برنامج

 1,946 15,811 13,865 الضریبة على القیمة المضافة
 4,717 3,079 (1,638)  (IRCM) ضریبة دخل رأس المال

 (1,976) 0,932 2,908 أخرى
 34,385 17,370 (17,015) (II) قطاع التعدین

 (9,855) 2,023 11,878 الضریبة على القیمة المضافة
 4,363 4,363 -  الضریبة العامة على الدخل
 6,136 1,315 (4,821)   (IMF)  الحد األدنى من الضرائب

 (3,882) 3,037 6,919  اتاوات التعدین
BIC 6,645 0,989 (5,656) 

 0,410 0,129 (0,281)  (IRCM) ضریبة دخل رأس المال
 3,118 4,130 1,012 رسوم البحث

 (0,001) 1,384 1,385 آخرى
 3,216 3,347 0,131 (*) (b)  دفوعات اجتماعیة

 130,772 96,753 (34,019) (a+b) المجموع
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 عائدات المحروقات

) 13 %ملیار أوقیة ( 3,7 بـ انخفاضادات قطاع المحروقات، والتي أعلن عنھا في عملیة المبادرة، شھدت عائ
  2013ملیار أوقیة في عام  25,6لتصل إلى 

 الدفوعات بملیار أوقیة 
 الفارق 2013 2012

 
 21,226 17,609 (3,617) (a) (I+II)  دفوعات

SMHPM (I) 13,073 9,044 (4,029) 

نفط –اج النفط الراجع للدولة حَصة إنت  13,073 9,044 (4,029) 
 8,153 8,565 0,412 (II) شركات نفط

 1,960 3,219 1,259  خصم من المورد (مدفوعات مصرحة طوعا)
 1,500 1,500 0,000 عقوبات عدم تنفیذ برامج االستكشاف والتنمیة

 1,354 1,354 0,000 رسوم البحث
 0,046 1,196 1,150 مساھمات صندوق التدریب

 (4,876) 0,480 5,356 منح توقیع
 0,428 0,816 0,389 آخرى

 8,063 5,672 (2,391) (b) اSMHPMاتحصلت علیھ

تكلفة النفط الراجع للدولة - حَصة إنتاج النفط 
 (2,391) 5,672 8,063 كشریك

 0,000 2,250 2,250 (c) تحصلت علیھا اللجنة البیئیة

 0,000 0,067 0,067 (d) الدفوعات اإلجتماعیة
 29,289 25,598 (3,691)  (a+b+c+d)  المجموع 

 یوضح الجدول التالي عائدات القطاع بالدوالر األمریكي

 الدفوعات بملیار أوقیة 
 الفارق 2013 2012

 
 71,734 58,696 (13,038) (a) (I+II)  دفوعات

SMHPM (I) 44,180 30,146 (14,034) 

نفط –الراجع للدولة حَصة إنتاج النفط   44,180 30,146 (14,034) 
 27,554 28,550 0,996 (II) شركات نفط

 6,474 10,729 4,255  خصم من المورد (مدفوعات مصرحة طوعا)
 0,000 عقوبات عدم تنفیذ برامج االستكشاف والتنمیة

5,000 5,000 
 4,515 4,515 0,000 رسوم البحث

 0,100 3,985 3,885 مساھمات صندوق التدریب
 (16,500) 1,600 18,100 منح توقیع

 1,408 2,721 1,314 آخرى
 SMHPM (b) 27,250 18,907 (8,343)تحصلت علیھا

 (8,343) 18,907 27,250 تكلفة النفط الراجع للدولة كشریك- حَصة إنتاج النفط 
 0,000 7,500 7,500 (c) تحصلت علیھا اللجنة البیئیة

 0,000 0,225 0,225 (d) الدفوعات اإلجتماعیة
 98,984 85,328 (13,656)  (a+b+c+d)  المجموع 
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 المساھمة في االقتصاد

من  % 78,2إذ ساھم بــ  2013سنة  في قطاع االستخراج واحدا من محركات نمو االقتصاد الموریتانيبقي 
، % 29,3لناتج الداخلي الخام و ا % 21,8صادرات موریتانیا. كما أن مساھمة القطاع كبیرة في عائدات الدولة  

 فقط. % 4و مع ذلك فإن مساھمة القطاع محدودة في مجال التشغیل 

 2013 2012  %مساھمة القطاع

 (**) 81,0 77,6 صادرات

 (**) 21,8 39,3 عائدات الدولة

 (*) 29,3 29,4 الناتج الداخلي الخام

 (***) 4 4 التشغیل
 

  BCM 2013 التقریر السنوي  (*)
  2013لسنة  ITIEمبادرة  البیانات التي تم جمعھا كجزء من تقریر (**)

 موریتانیا 2012الكتاب السنوي للمعادن  (***)
 

 2013إنتاج قطاع الصناعات االستخراجیة 2.2 

 انتاج القطاع المنجمي

 انتاج قطاع مناجم الحدید

ملیون  12,53كمیة تقدَر ب 2013في سنة بناء على البیانات المقدمة من قبل الشركات ، بلغ إنتاج خام الحدید 
  انتجتھا كلیا الشركة الوطنیة للصناعة و المناج. 2012ملیون طن سنة  11,17طن مقابل 

 انتاج الذھـب

 7,5طن مقابل  9.3كمیة تقدَر ب 2013بناء على البیانات المقدمة من قبل الشركات، بلغ إنتاج الذھب في سنة 
المركز األول بمساھمة تصل قیمتھا إلى  Tasiast Mauritanie Ltd . احتلت شركة2012ملیون طن سنة 

 .٪18بمساھمة تمثل  MCMتلیھا شركة  2013من اإلنتاج الجملي لسنة  82٪

 

18%

82%

حسب الشركات توزیع إنتاج الذھـب

MCM TASIAST

7.7   

1.6   

 -

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

)طن(ذھـب 

)طن( انتاج الذھـب

 

 إنتاج النحاس

طن مقابل  970 37 كمیة تقدَر ب 2013بناء على البیانات المقدمة من قبل الشركات، بلغ إنتاج النحاس في سنة 
 .MCM شركة انتجتھا كلیا 2012سنة طن خالل  37 670
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 إنتاج الفضة

طن انتجتھا  0.350كمیة تقدَر ب 2013شركات، بلغ إنتاج الفضة في سنة البناء على البیانات المقدمة من قبل 
 .Tasiast Mauritanie Ltd كلیا شركة

  قطاع المحروقات

ملیون برمیل  2.2كمیة تبلغ  2013سنة  بناء على البیانات المقدمة من قبل شركات النفط، بلغ إنتاج النفط في
. و یأتي ھذا اإلنتاج بالكامل من حقل نفط ٪1,6، مسجال انخفاضا ب2012ملیون برمیل في سنة  2.3مقابل 

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

من إجمالي اإلنتاج، منھا     ٪26برمیل، وھو ما یمثل  231 590بلغت حَصة إنتاج النفط للدولة الموریتانیة 
برمیل تعود مباشرة للدولة. یبین الرسم البیاني أدناه توزیع اإلنتاج بین الدولة، الشركة الوطنیة  524 363

 للمحروقات والممتلكات المنجمیة و بقیة الشركاء.

   

 2013تصدیر قطاع الصناعات االستخراجیة   .3.2

من حیث الكمیة والقیمة، وفقا لما أوردتھ  2013عة االستخراجیة لسنة یبین الجدول التالي صادرات قطاع الصنا
 :شركات التعدین والنفط

 الكمیة الشركة / القطاع
 القیمة

 ) ملیون دوالر أمریكي (
 القیمة

 (ملیون أوقیة)

 366,6 225,2 1 000 042 13 مناجم الحدید (طن) (أ)

SNIM 13 042 000 1 225,2 366,6 
 90,8 302,6 066 37 النحاس (طن) (ب)

MCM 37 066 302,6 90,8 
 125,7 419,1 9,16 لذھـب (طن) (ج)

Tasiast Mauritanie ltd 7,54 344,7 103,4 
MCM 1,63 74,4 22,3 

 62,9 209,8 749 074 2 النفط (برمیل) (د)

 Petronas 1 590 700 160,8 48,2 
SMHPM 484 048 49,1 14,7 

 0,079 0,264 0,344 الفضة (طن) (ه)

Tasiast Mauritanie ltd  0,344 0,264 0,079 
(أ+ب+ج+د+ه)  المجموع   

 
2 157,0 646,1 
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 نطاق التقریر 4.2

باستثناء عائدات قطاع المقاطع  2013من قطاع النفط والمناجم لسنة  لمتأتیةیغطي ھذا التقریر كل اإلیرادات ا
درجة في ھذا التقریر ما عدا النفقات اإلجتماعیة و عائدات عملیة المطابقة كل اإلیرادات المشملت   الحجریة. 

تسویق نصیب النفط للشركة الوطنیة للمحروقات والممتلكات المنجمیة و التي تم إدراجھا في ھذا التقریر إعتمادا 
من  ٪84من عائدات التعدین و  ٪99على المعلومات المصَرحة من طرف الشركات. شملت عملیة المطابقة 

من إجمالي عائدات الصناعات االستخراجیة. تم مطابقة  ٪96طاع النفط والغاز أي بتغطیة كاملة تبلغ عائدات ق
  .والدولة وفقا لتصریحات شركات النفط للشركة الوطنیة للمحروقات والممتلكات المنجمیة نصیب اإلنتاج العائد إلى

وقات والممتلكات المنجمیة و إلى الدولة وفقا تمت المطابقة بین نصیب اإلنتاج العائد إلى الشركة الوطنیة للمحر
 لتصریحات الشركات النفطیة.

 الھیئات المصّرحة

 قطاع المناجم

المتحصلة على تصریح استغالل الستخراج واستكشاف الموارد المنجمیة، باستثناء  یشمل التقریر جمیع الشركات
 .2013شركات المقاطع الحجریة، وفقا لدلیل المناجم لسنة 

المطابقة بین بینات الدولة و البیانات المصرحة من طرف شركات التعدین في طور اإلستغالل.  في ما  إختصرت
 :یلي تفاصیل عن الشركات

 الوضعیة المنتوج نوع الترخیص الشركة العدد

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 
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تم إدراج في ھذا التقریر عائدات شركات التعدین الحاملة لتصاریح استكشاف استنادا للبیانات المصَرحة من 
 2تعرض قائمة لھذه  الھیأت في الملحق الجھات الحكومیة. 

 قطاع المحروقات

یشمل التقریر جمیع الشركات النفطیة بما في ذلك الشركات التى تعمل في الحقول النفطیة والمؤسسة الحكومیة 
 :المتمثلة في الشركة الوطنیة للمحروقات والممتلكات المنجمیة. تفاصیل الشركات ھي على النحو التالي

 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 طالنف  استكشاف 
8 Tullow Oil استكشاف النفط 
9 Chariot Oil Gas Limited استكشاف النفط 

10  Kosmos Energy استكشاف النفط 
العاملة في میدان الجیوفیزیائي (ال تنتمي  Dolphin Geophysical Ltdیشمل نطاق المبادرة كذلك شركة 

 .2013ندوق الوطني للعائدات الھیدروكربونیة خالل سنة لقطاع اإلستخراج) و ذلك نظرا للدفوعات المقدمة لـالص

جمیع المبالغ المدفوعة التي صرحت بھا ھذه الشركات، باستثناء الدفعات االجتماعیة، وقعت مطابقتھا مع 
 .تصریحات الجھات الحكومیة

 تدفقات المبالغ المدفوعة

ب على دخل الشركات و حصة اإلنتاج من یشمل التقریر المدفوعات والعائدات المحصلة تحت العوائد و الضرائ
االرباح النفطیة والضرائب على االرباح واإلتاوات وأرباح األسھم ومكافآت توقیع عقود وغیرھا من المدفوعات 

 الھامة التي تم تحدیدھا خالل مرحلة تحدید النطاق.

طي ھذا التقریر أیضا الرسوم باإلضافة إلى تدفق المدفوعات اإلجباریة التي تم ذكرھا في معیار المبادرة، یغ
الجمركیة والضریبة على القیمة المضافة. كما یشمل التقریر أیضا بیانات عن اإلنتاج والصادرات والمدفوعات 

 والتحویالت االجتماعیة.

وقعت مطابقة جمیع تدفقات المدفوعات ما عدا المدفوعات االجتماعیة والتحویالت دون الوطنیة التي تعرض من 
 .یح انفرادیة للشركات و الجھات الحكومیة على التواليخالل تصار
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 اجمالي وموثوقیة البیانات 5.2

 نقل البیانات

)i( اإلبالغ باستثناء الشركات التالیة نماذجدمت جمیع الشركات االستخراجیة المدرجة في نطاق عملیة المطابقة ق: 

 الھیكل

المبالغ المصرح بھا من 
قبل المؤسسات الحكومیة 

 ) ار أوقیة(بملی

من إجمالي الشركات  ٪
االستخراجیة المصرحة 

 لدى الدولة

Dolphin Geophysical Ltd 1,35 1,2% 
Bofal Indo Mining Company Sa (BIMC Sa) 0,06 0,05% 

Quartz Inc Mauritania 0,002 0,002% 
Mauritania Minerals Company sa (MMC) - - 

Temagot Bumi - - 
Tazadit Under Ground - - 

 %1,30 1,413 المجموع

من طرف الشركات المذكورة أعاله حسب ما صَرحت بھ  2013القیمة اإلجمالیة للمبالغ المدفوعة في سنة 
من إجمالي المدفوعات المصرحة بھا من طرف  ٪ 1,30ملیار أوقیة ویمثل فقط  1,413اإلدارات الحكومیة بلغ 

. ونظرا لمحدودیة مساھمة ھذه 2013المدرجة في نطاق المبادرة لسنة اإلدارات الحكومیة لجمیع الشركات 
 الشركات، فإن ذلك ال یؤثر على موثوقیة ومصداقیة البیانات الواردة في التقریر.

)ii بیانات حول مشاركتھا في رأس مال شركات التعدین األخرى. لكن الشركة الوطنیة للصناعة و المناجم ) لم تقدم
  كات المدرجة في نطاق المطابقة التصریح بھیكلة رأسمالھا بما في ذلك المشاركات الحكومیة.تم الطلب من الشر

)iii) ملكیة المنفعة.) بیانات حول اإلبالغشركة قدمت نماذج  15) شركات (من مجموع 7) لم تقدم سبعة  

)iv لكل الشركات  غاإلبال قدمت نماذج 2013المدرجة في عملیة المطابقة لسنة  الجھات الحكومیة) جمیع
 االستخراجیة الواردة في نطاق المطابقة باستثناء:

 ؛MMCتقدم بیانات حول شركة للخزینة و الحسابات العمومیة التي  اإلدراة العامة -

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

لكن تم الطلب من  العامة في شركات التعدین. فرع ممتلكات الدولة الذي لم یقدم تصریح حول المساھمات -
 الشركات المدرجة في نطاق المطابقة التصریح بھیكلة رأسمالھا بما في ذلك المشاركات الحكومیة

 دقة البیانات

)i لم تقدم شركة (Sonatrach (SIPEX)  من مجموع)موقعة اإلبالغ  ) نماذجاإلبالغشركة قدمت نماذج  15
 من اإلدارة.

)iiلم ت ( قدم شركةPetronas  من مجموع)مصادق علیھا من مدقق حسابات  اإلبالغمطالبة نماذج  اتشرك 10
من طرف الشركة  2013مصادق علیھ. القیمة اإلجمالیة للمبالغ المدفوعة في سنة  اإلبالغخارجي) نموذج 

من إجمالي  ٪ 2,2 ملیار أوقیة ویمثل فقط 2,3المذكورة أعاله حسب ما صَرحت بھ اإلدارات الحكومیة بلغ 
 . 2013لجمیع الشركات المدرجة في نطاق المبادرة لسنة  الجھات الحكومیةالمدفوعات المصرحة بھا من طرف 

)iii ( اإلبالغ المقدمة من نماذجDGTCP  من قبل دیوان المحاسبة. مصادق علیھالم تكن 

اله، یمكننا بموضوعیة أن نستنتج أن على ضوء ما سبق ذكره و بعد األخذ بعین النظر للمالحظات المذكورة أع
.2013ھذا التقریر یغطي على نحو كاف جمیع عائدات قطاع الصناعة االستخراجیة في موریتانیا لسنة 
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 نتائج عملیة المطابقة6.2

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

 إجراءات المطابقة عن أي خروقات كبیرة.

امكنت عملیة المطابقة من تحدید بعظ أوجھ قصور ، وتحدید مجاالت تحسین للعملیة وضمان الجودة واكتمال 
من ھذا  8ویوجد تفصیل للتوصیات المتعلقة بأوجھ القصور التى تم مالحظتھا في الفصل البیانات للسنوات المقبلة. 

 .التقریر

 قطاع المناجم

من الدخل المصَرح بھ من قبل الجھات الحكومیة بدون  ٪96,69لعائدات المناجم تَم مطابقة  المطابقة إثر عملیت
)٪ من 3,31ملیار أوقیة أي ( 3,198الغیر المطابق  إعتبار المبالغ المصَرحة من جانب واحد. بلغ الفرق المتبقي

 .إجمالي اإلیرادات التي صَرحت بھا الدولة للشركات التعدین بعد التعدیل

 المدفوعات اإلجمالیة

 التصریح األولي

 التعدیل
التصریح بعد 

 المطابقة ملیار أوقیة التعدیل
التصریح من جانب 

 (*) واحد

 (a) مخصصة لمیزانیة الدولة
    

SNIM (I) 
    

SNIM 78,893 (2,217) - 76,676 
 76,037 - (0,576) 76,613 الحكومة
 0,639 - (1,641) 2,280 الفرق

 (II)شركات التعدین 
    

 19,929 1,133 - 18,796 شركات التعدین 
 17,370 - - 17,370 الحكومیة
 2,559 1,133 - 1,426 الفرق

صصة لمیزانیة الدولةمجموع المدفوعات اإلجمالیة المخ  (I+II) 
   

شركات التعدین   + SNIM 97,688 (2,217) 1,133 96,605 
 93,406 - (0,576) 93,983 الحكومة
 3,198 1,133 (1,641) 3,706 الفرق

 (b) المدفوعات االجتماعیة
    

 3,347 - - 3,347 شركات التعدین
 3,347 3,347 - - منتفعین آخرین

 - (3,347) - 3,347 الفرق
 إجمالي التدفقات الناتجة عن قطاع المناجم

(a+b     

 99,951 1,133 (2,217) 101,035 شركات التعدین
 96,753 3,347 (0,576) 93,983 الحكومة  ومنتفعین آخرین 

 3,198 (2,213) (1,641) 7,052 قیمة الفرق

 %3,31 - - %7,5 % الفرق

ام عنصر "تعدیل التصریح من جانب واحد" إلضافة المبالغ المصرحة من جانب واحد لتحدید الفرق النھائي، تم استخد (*) 
 قبل الحكومة والشركات التعدین في إجمالي العائدات المصرحة من طرف شركات التعدین و الحكومة.من 
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 قطاع المحروقات

)i (مطابقة تدفقات المدفوعات النقدیة  

 الجھات الحكومیةمن قبل  المصَرح بھمن الدخل  ٪93.80مطابقة  تمَ لعائدات المحروقات  المطابقة  إثر عملیت
)٪ 20,6ملیار أوقیة أي ( 1,587. بلغ الفرق المتبقي غیر المطابق بدون إعتبار المبالغ المصَرحة من جانب واحد

 .الدولة لشركات النفط بعد التعدیل صَرحت بھامن إجمالي اإلیرادات التي 

 المدفوعات اإلجمالیة

األولي التصریح  

 التعدیل
التصریح بعد 

 المطابقة ملیار أوقیة التعدیل
التصریح من جانب 

 (*) واحد

 المدفوعات لـ FNRH (ا) 
    

SMHPM (I) 
    

SMHPM 9,044 - - 9,044 

 9,044 - (0,094) 9,138 الحكومة

 - - 0,094 (0,094) الفرق

 (II) شركات النفط
    

 6,978 3,286 (1,814) 5,506 شركات النفط األخرى

 8,565 3,219 (6,129) 11,475 الحكومة

 (1,587) - 4,315 (5,969) الفرق

FNRH (I+II) مجموع المدفوعات ل
    

 SMHPM 14,550 (1,814) 3,286 16,022 + شركات النفط

 17,609 3,219 (6,223) 20,613 الحكومة

 (1,587) 0,067 4,409 (6,063) الفرق

 (ب)SMHPM التي تلقتھا
    

 5,672 5,672 - - شركات النفط

SMHPM (Etat) 5,672 - - 5,672 

 - 5,672 - (5,672) الفرق

 العمولة البیئیة (ج)
    

 2,250 - - 2,250 شركات النفط

 2,250 - 2,250 - الحكومة

 - - (2,250) 2,250 الفرق

     (د) المدفوعات االجتماعیة

 شركات النفط
 الحكومة

 
0,600 

- 

 
0,007 

- 

- 
0,067 

0,607 
0,067 

 - (0,067) 0,007 0,600 الفرق

فطإجمالي التدفقات الناتجة عن قطاع الن  
     (ا+ب+ج+د)

 24,012 8,958 (1,806) 16,860 شركات النفط

 25,598 3,286 (3,973) 26,285 الحكومة ومنتفعین آخرین

 (1,587) 5,672 2,166 (9,425) قیمة الفرق

 %(6,20) - - %(35,9) % الفرق

لتحدید الفرق النھائي، تم استخدام عنصر "تعدیل التصریح من جانب واحد" إلضافة المبالغ المصرحة من جانب واحد  (*)
   شركات و الحكومةالمن قبل الحكومة و الشركات في إجمالي العائدات المصرحة من طرف 
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(ii) مطابقة المدفوعات العینیة 

لشركة الوطنیة للمحروقات والممتلكات و الراجع للدولة العینیة ھو تقریب حَصة إنتاج النفط مطابقة المدفوعات 
 .المنجمیة

 برمیل 430 27في نھایة إجراءات المطابقة، بلغ الفرق المتبقي الغیر المطابق 

 التصریح بعد التعدیل التعدیل التصریح األولي المدفوعات اإلجمالیة

نفط (برمیل) –لدولة حَصة إنتاج النفط الراجع ل      

 896 345 - 896 345 الشركات االستخراجیة

 SMHPM 524 363 045 66 480 297 لحساب الدولة 

 (628 17) - 417 48 الفرق

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

 904 216 - 904 216 الشركات االستخراجیة

SMHPM 186 568 40 138 226 706 

 (802 9) - 336 30 الفرق

 (430 27)  753 78 المجموع

 

 

 

Tim Woodward  
  شریك

Moore Stephens LLP  
 

150 Aldersgate Street   
London EC1A 4AB 

 

 
  2015أفریل  13لندن في 
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 الطریقة والمنھجیة .3

:في الخطوات التالیة المطابقة  عملیة لخصت

 .یاقیة، وتحدید نطاق المطابقة واستكمال نموذج اإلبالغدراسة لجمع البیانات الس �

 التي ھي أساس إجراءات التوافق  و اإلستخراجیة الصناعات شركات  جمع الدفعات التي ستقدمھا �

 تسویة البیانات و التقاریرالمقدمة من كل األطراف  لتحدید الثغرات المحتمل وجودھا �

لموجودة في التقاریر المقدمة بناءا على التأكیدات والمبررات االتصال مع كل األطراف لتحدید االختالفات ا �
 .المبلغ عنھا

 تحدید نطاق التقریر1.3 

ركزت الدراسة االستطالعیة على قطاع النفط والمناجم التي ھي أھم مصدر للدخل في موریتانیا وتضمنت عدة 
 : توصیات

 في نطاق المبادرة إدراجھاأخذ الدفعات والبیانات األخرى و  �

  تقدیم البیانات الالزمةلشركات والھیئات المالیة المطلوبة با �

 .ضمان مصداقیة التقاریر و البیانات التي ستقدمھا الجھات المبادرة �

 .لیتم تطبیقھا على بیانات المبادرةمستوى التفاصیل  �

 .الوطنیة للمبادرةنعرض في القسم الخامس من ھذا التقریر نتائج الدراسة االستطالعیة التي وافقت علیھا اللجنة 

 جمع البیانات2.3 

لقد كانت المبادئ التوجیھیة و التقاریر التي وافقت علیھا اللجنة الوطنیة للمبادرة موضوع ورشة عمل تدریبیة لكل 
 .األطراف

 .2014أكتوبر  28و 21وضعت اللجنة الوطنیة آخر أجل لتقدیم البیانات المعتمدة یومي 

ریر و بیانات التجزئة وتاریخ دفع المبالغ المؤجلة والبیانات المالیة المعتمدة لسنة طلب من كل الجھات تقدیم التقا
.2013 

 تجمیع البیانات وتحلیل التباین3.3 

 :تم. وخالل ھذه المرحلة 2015یجري التحلیل و التدقیق في العملیة خالل شھري جانفي و فیفري 

 تخراجیة مع اإلیرادات التي أبلغ عنھا السلطات المالیةتقریب التدفقات النقدیة الواردة من قبل الشركات االس �

 .بیان االختالفات والفجوات الكبیرة وتحدید أصلھا  �

  جمع اإلجابات من المؤسسات واإلدارات المالیة بشأن التناقضات والمستندات المؤیدة �

ا من قبل األطراف تحدید التعدیالت الالزمة إلى أجریت على أساس المبررات أو التأكیدات و الحصول علیھ �
 .المختصة

لمطابقة كل الفروق و قع اإلتصال  بكل األطراف لجمع البیانات في تقاریر لنصل إلى نتائج توافقیة  إلستكمل 
  .من ھذا التقریر 6العمل وھو ما تم یبیینھ القسم 
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 عملیة المبادرة و ضمان البیانات 4.3

 :االتفاق على التدابیر التالیة مع اللجنة الوطنیة للمبادرةتم  2013لضمان موثوقیة البیانات و إكتمالھا لسنة 

 اإلستخراجیةبالنسبة للشركات 

 :نماذج اإلعالن المقدمة من قبل الشركات المنجمیة المدرجة في نطاق التوفیق یجب أن تكون كالتالي

 موقعة من قبل شخص مخول لتمثیل شركة التعدین �

 .والمجزئةمصحوبا بتقریركامل عن الدفوعات الكاملة  �

  2013القوائم المالیة المعتمدة للشركة لسنة  تحدید �

یشھد أنھ ال یوجد أي شك في مصداقیة الشركة إلكتمال تسدید  یجب لمدقق الحسابات الخارجي أن  �
 .الدفوعات

 بالنسبة للسلطات المالیة

 :تقاریرالسلطات المالیة یجب أن تكون كالتالي

 .اریر المالیةموقعة من قبل الموظف المختص في التق �

 .مصحوبا بالدفوعات الكاملة و المجزئة �

 .أن تكون معتمدة من قبل دائرة المحاسبة التي تصادق على مصداقیة اإلیرادات المؤجلة التي تقدمھا الھیئة �

 مستوى التصنیف5.3 

واإلدارة واإلبالغ من مبدأ المبادرة تم اإلبالغ عن البیانات والدفوعات المدفوعة عن طریق الشركة أ 5.2وفقا للشرط 
 .عن تاریخ كل دفعة كاملة أو مجزئة والجھة المعنیة بذلك

 أساس البیانات 6.3 

. 2013الدفعات واإلیرادات المؤجلة في تقریر المبادرة تكون مطابقة للتدفقات أو المساھمات التي وقعت خالل سنة 
  2013 دیسمبر 31أو بعد  2013 جانفي 1وبعبارة أخرى یكون السداد قبل 

 حیث تم تحویل المدفوعات من الدوالر األمریكي إلى العملة دعت الكیانات إلى تأجیل الدفع بالعملة األجنبیة.
 .أوقیة موریتانیة 300    : دوالر  1 الموریطانیة حیث یساوي
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 خلفیة الصناعات االستخراجیة .4

 
 في موریتانیا الصناعات االستخراجیةقطاع 1.4 

كبیر من المعادن فمنتج الحدید مثال متواجد منذ ما یقارب النصف قرن كما شھدت البالد في موریتانیا لدیھا إنتاج 
السنوات األخیرة ظھور موارد جدیدة من خالل االستكشاف واالستغالل واستخراج المواد المعدنیة مثل: الذھب 

 .والفوسفات والملح والجبس والزنك والیورانیوم والمعادن الصناعیة

 .احتیاطي للنفط مؤخرا قبالة الساحل إضافة إلى حقل نفط شنقیط كما تم اكتشاف

 الصناعات االستخراجیةاإلطار التنظیمي لقطاع  2.4 

 السیاق العام لقطاع التعدین

لدي موریتانیا ثروة معدنیة ھامة ولھا قدرة كبیرة لتصبح العبا رئیسیا في إنتاج المعادن في العالم. الحدید ھو األكثر 
 :األكثر أھمیة في خمسة مجاالت رئیسیة و ھي كل الموارد یلیھ النحاس والذھب. وتقع المقاطع وفرة من بین

 .تقع شمال البالد و تحتوي على احتیاطیات كبیرة من الذھب والحدید رقیبات ظھریة �

  .سلسلة موریتانید تتركز في جنوب الوسط و تحتوي على الذھب والنحاس �

 .سفاتالحوض الساحلي فغني بالنفط والفو �

 .حوض تاودیني یوجد في وسط البالد و ھو غني بالحدید الخام �

 .الحوض  الرسوبي تندوف یوجد في شرق البالد مع إمكانیة إحتوائھ على المعادن كالحدید والنفط �

  :مجاالت جیولوجیة رئیسیة في موریتانیا في الخریطة أدناه 5وتظھر أعلى 

  

 28و النحاس نحو  أونصةملیون  25ار طن و من الذھب أكثر من ملی 1,5تقدر احتیاطیات الحدید بأكثر من 
 .طن 12ملیون طن والكوارتز أكثر من 

طن  970 37  ملیون طن من الحدید و 12,53 إلى  2013وفقا للبیانات التي تم جمعھا وصل اإلنتاج في سنة 
 طن من الذھب. 9,3من النحاس و 

 



 2013حول عائدات سنة  ITIE تقر�ر ا	��ة اإلدار�ة املستقلة ملبادرة
  

 

 

Moore Stephens LLP  | P a g e  22 

 اإلطار القانوني الضرائب و

طاقة والمناجم ھي الجھة المسؤولة عن تنظیم أنشطة التعدین في موریتانیا و وزارة المناجم وزارة النفط وال
 .والجیولوجیا ھي المسؤولة عن تنفیذ السیاسات في ھذا المجال بما في ذلك تشجیع االستثمار في قطاع التعدین

أفریل  27یة المؤرخ في المتعلق بمجلة الثروات المنجم  011-2008. 99یخضع قطاع التعدین للقانون رقم 
- 008و القانون  2012فیفري  22المؤرخ في  14-2012و بالقانون   26- 2009المنقح بالقانون  2008
 .2014أفریل  29المؤرخ في   2014

كل ترخیص یخضع وجوبا إلتفاقیة في قطاع التعدین تبرم بین الدولة و صاحب  2012-012طبقا للقانون رقم 
نموذج قیاسي  2012-012یضبط القانون  یة إلى األحكام و القانون المعمول بھ.تفاقاالالترخیص. تنضاف 

تفاقیة و یمثل اإلطار المرجعي اإللزامي للتفاوض والتنفیذ والمصادقة على إتفاقیات التعدین وفقا ألحكام ھذا الل
 .القانون

التعدین أحكام أخرى وأھمھا قانون  باإلضافة إلى قانون واتفاقیة التعدین والوثائق التنظیمیة األخرى ینظم قطاع
 .الضرائب وقانون الدیوانة وقانون االستثمار

الرسوم على الوقود  سنوات من اإلنتاج و 5شركات التعدین معفاة من الرسوم الجمركیة على المعدات خالل أول 
األولى من اإلنتاج  3 قطع الغیار بشكل دائم. كما أنھا معفاة من ضریبة الدخل خالل السنوات ال الرسوم على و و

 ٪16خالل ھذه الفترة. كما یصل معدل الخصم من المورد على أرباح األسھم إلى  ٪25وتخضع للضریبة بمعدل 
اعتمادا على قیمة  ٪5إلى  ٪1.5واإلتاوات على المعادن تتراوح بین  ٪16ومعدل ضریبة القیمة المضافة 

  .المنتج

الت بخصوص قانون التعدین كما أدخلت أحكام جدیدة تتعلق بإعادة وافقت الحكومة على عدة تعدی 2012في سنة 
النظر في معدل األتاوات لكبیرة المفروضة على منتجات التعدین (كالذھب والنحاس والحدید) و ذلك عن طریق 

 .تغییر حجم الحسابات لتنسجم مع أسعار المعادن األساسیة

 اإلطار المؤسسي

 :ن قبل وزارة النفط والطاقة والمعادن و عدة ھیاكل تنظمیة أخرى ینظم قطاع التعدین في موریتانیا م

ھو الھیئة العلیا التي لدیھا السلطة على نشاط التعدین في البالد كما یعمل على حل أي  مجلس الوزراء -
موضوع یتعلق بالمصلحة الوطنیة لھذا القطاع بما في ذلك منح أو سحب حقوق و تصاریح التعدین من أي 

  .جھة

المسؤولة عن تطبیق قانون التعدین وتنسیق جمیع أنشطة التعدین في   (MPEM)ة النفط والطاقة والمعادن وزار -
. و تنفذ سیاسة الحكومة من قبل 1997جمیع أنحاء البالد وفقا للسیاسة التي اعتمدتھا الحكومة في مارس 

قبة ومتابعة العملیات. ینتفع القطاع بدعم الدوائر اإلداریة بما في ذلك إدارات المناجم و الجیولوجیا، إدارات مرا
 .ھیكلي و تنظیمي من البنك الدولي. یقع تحت إشرافھا الدیوان الموریتاني لألبحاث و الجیولوجیا

بیانات التعدین لدولة موریتانیا  تجمع المعلومات الجیولوجیة و  (DCMG) إدارة السجل المنجمي و الجیولوجیا -
من أجل تعزیز ھذا القطاع ولعب بدور نشط في إدارة وتطویر قطاع  تضعھا تحت تصرف المستثمرینو 

 2013-199حددت مھام إدارة السجل المنجمي و الجیولوجیا (وفق المرسوم رقم  .المعادن في موریتانیا
) بإنشاء وتطویر المشاریع والمشاركة في التشریعات وإصدار التراخیص في 2013نوفمبر  13المؤرخ في 

كما تضمن تنفیذ وتطبیق القوانین واألنظمة المتعلقة بمجاالت البحث واالستكشاف  جیا والمناجممجاالت الجیولو
واالستغالل وتجھیز المواد المعدنیة فضال عن حمایة البیئة و تركیز وتوزیع المعلومات على المختصین. كما 

 .ولوجیا و قسم إدارة السجل المنجميیتم تنظیمھا إلى ثالثة أقسام ھي: قسم تنظیم و متابعة اإللتزامات، قسم الجی

ھي خدمة جیولوجیة متكاملة تقوم بدمج أنواع مختلفة من  (SIGM) أنظمة المعلومات الجیولوجیة والتعدین -
أنظمة المعلومات ذات المرجعیة الجغرافیة مثل الجیولوجیا والحوادث والمعادن والھیدرولوجیا والتضاریس 

 . ور األقمار الصناعیة والكیمیاء الجیولوجیة والبیانات الببلیوغرافیة الخوالبنیة التحتیة والجیوفیزیاء و ص
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ھي المسؤولة عن مراقبة ورصد أنشطة التعدین على النحو التإلى : القیام  إدارات مراقبة ومتابعة العملیات -
باإلجراءات  بالرقابة والتفتیش الالزمین والتحقق من اإللتزامات الحاصلة بین الشركة و المشغلین و القیام

 .األمنیة الالزمة

ھي شركة مملوكة من قبل الدولة بنسبة  1952أنشئت سنة   (SNIM) الشركة الوطنیة للصناعة والتعدین -
.كما تملك الحدید الخام (الھیماتیت وأكسید الحدید األسود) الموجود في منطقة تیریس زمور شمال  78.35٪

الموریتانیة. ووفقا للبیانات التي تم جمعھا تشارك الشركة  من الصادرات ٪43موریتانیا حیث یساھم بنسبة 
من الناتج  ٪8من المیزانیة السنةة للدولة و ذلك في شكل ضرائب وعائدات كما تساھم بحوإلى  ٪25بحوإلى 

موظف ولدیھا عدة شركات تابعة لھا تعمل في عدة قطاعات أخري.و لمزید  5،069المحلي اإلجمإلى و تشغل 
 عن النشاط المإلى واألنشطة األخري یمكن الدخول على موقع الشركة على االنترنت من المعلومات

www.snim.com 

 أنواع رخص المعادن أسماء و

أحكام قانون التعدین تتطلب الحصول على ترخیص خطي مسبق قبل ممارسة أي نشاط و في ھذا الصدد نجد 
 :التراخیص التالیة

ھا من البحث عن المعادن في العمق و تكسبھ الحق الشخصي في تراخیص البحث: تمكن ھذه الرخصة حامل -
االستكشاف والبحث عن الموارد المطلوبة. منح رخصة التنقیب عن مجموعة معینة من الموارد غیر 

  المحظورة خالل فترة صلوحیة ھذه الرخصة وال یمنع أن تكون البحوث جزئیة أو كلیة في ھذه المرحلة

امل ھذه الرخصة من البحث في العمق إلى أجل غیر مسمى كما یمنحھ الحق تراخیص االستغالل: تمكن ح -
 .الحصري في التنقیب والبحث عن المعادن الموجودة و إستغاللھا.كما أنھا تعطیھ الحق في إستخدامھا وتسویقھا

تراخیص اإلستغالل الصغرى: وھي تمنح ألول شخص أو جھة تقوم بتقدیم الطلب و تكون ھذه الرخصة على  -
 كیلو متر مربع) 2متر ومساحة كیلومترین مربع ( 150طاق صغیر قد ال یتجاوز عمق ن

 منح  التراخیص و إدارتھا 

 011-2008بصیغتھ المعدلة بموجب القانون رقم  013- 99یخضع منح التصاریح والتراخیص إلى القانون رقم 
 :حسب أنواع المعادن و على النحو التالي 012- 2012و كذلك رقم 

ح رخصة التنقیب بقرار من مجلس الوزراء في ظل الشروط التي حددھا المرسوم المتعلق بالمعادن یتم من -
 سنوات قابلة للتجدید مرتین 3والمناجم.یأتي التصریح بالبحث بعد صدور الحكم یكون في األول لمدة 

ولة حصة تصل إلى یتم منح رخصة االستغالل بمرسوم وفقا لقانون التعدین الموریتاني الذي تمتلك فیھ الد -
 . سنوات أخري 10سنوات قابلة للتجدید لمدة تصل إلى  3. وتمنح تراخیص التشغیل لمدة 10٪

 .یتم منح تراخیص اإلستغالل الصغرى بأمر من الوزیر المكلف بالمناجم لمدة ثالث سنوات -

طلب الرخصة  من یجري التفاوض حول إتفاقیات إستخراج المعادن التي وقعت علیھا كل األطراف بعد قبول 
 .قبل اإلدارة المسؤولة عن ذلك. اإلدارة ھي التي تتخذ القرار بشأن التفاوض والتوقیع على ھذا اإلتفاق

 المسؤولون الرئیسیون على مشاریع التنقیب

 :المعادن الصناعیة أھمھا یوجد داخل الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة العدید من شركات 2013بحلول سنة 

)  و تختص أساسا في قطاع الحدید في المنطقة في والیة تیرس زمور في SNIM( وطنیة للصناعة والتعدینالشركة ال
لبناء  2تتضمن مشروع قالب  )SNIM(لشركة الوطنیة للصناعة والتعدین شمال موریتانیا. المشاریع األخیرة ال

. 2010نوفمبر  25زویرات في  وتجھیز محطة لتخصیب خام الحدید الممغنط. وقد بدأ العمل في المشروع في
 :ملیون دوالر و یشمل  750بإستثمار یصل إلى 

  توسیع نطاق قائمة العمل المنجمي -

 بناء محطة لتخصیب خام الحدید -
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 توسیع محطة تولید الكھرباء -

 توسیع وتحدیث المرافق التابعة لھا -

 .كم 55شبكة إمدادات ب التكلیف بحفر آبار للمیاه و -

و یمكنھ  SNIMمن مداخیل  % 43ملیون دوالر منھا  210بلغت تكلفتھ  تتاح میناءإف 2013تمت خالل سنة 
 طن/ساعة. 10 000طن بطاقة شحن  250 000استیعاب 

كیلومترا مربعا وھي عملیة  312التي تدیر منجم الذھب و التي تبلغ مساحتھا  مؤسسة كینروس تاسیات الموریتانیة
  .كم شمال العاصمة نواكشوط 300على نحو حفر مفتوحة تقع في شمال غرب موریتانیا 

ھي شركة التعدین السنة متخصص في مجال استخراج  2004أنشئت في سنة  لمناجم النحاس الشركة الموریتانیة
 : 2013جوان  13قامت الشركة بتجدید عدد من التراخیص خالل الجلسة المنعقدة یوم الخمیس  النحاس والذھب

إلستكشاف معادن الذھب و النحاس بمنطقة خط  835خیص البحث عدد مشروع مرسوم متعلق بتجدید تر -
 أمات  البید

 إلستكشاف معادن الذھب و النحاس بمنطقة تماقوت 836مشروع مرسوم متعلق بتجدید ترخیص البحث عدد  -

 إلستكشاف معادن الذھب و النحاس بمنطقة أقدجیت 837مشروع مرسوم متعلق بتجدید ترخیص البحث عدد  -

 إلستكشاف معادن الذھب و النحاس بمنطقة اتوماي 838سوم متعلق بتجدید ترخیص البحث عدد مشروع مر -

 مشاركة الدولة مع شركات التعدین

 .أو من خالل المشاركة المباشرة في رؤوس أموال شركات التعدین SNIMتتم مشاركة الدولة إما من خالل شركة 

من اتفاق التعدین والتي تعطي الدولة الحق في  38و  5 تخضع مشاركة الدولة مع ھذه الشركات ألحكام الفصل
 ٪10. وتحتفظ الدولة أیضا بالحق في إضافة  ٪10المشاركة مجانا في منح تراخیص التشغیل و التي تصل إلى 

 لرأس مال الشركة وفقا لنفس القانون 

 لي:وفقا للبیانات التي تم جمعھا فإن المساھمة العمومیة في قطاع المناجم ھي كما ی

 شركات التعدین
المساھمة إلى  %

2012/12/31 
المساھمة إلى  %

2013/12/31 

   مساھمة الدولة

SNIM  78,35% 78,35% 
Sphere Mauritania 10% 10% 

   SNIM مساھمة

El Aouj Mining Company SA 50% 50% 

 

 إصالحات قطاع التعدین

 : و التي تنص على 2012.012رقم  قانونطاع التعدین وفقا للأدخلت العدید من اإلصالحات الھامة و الرئیسیة في ق

یشترط مشاركة صاحب اإلتفاقیة في الدفوعات بموجب قانون التعدین لصالح أي شخص أو أي مؤسسة أخرى  -
 المساھمة في مبادرات أخرى تتعلق بالحكم الرشید والشفافیة في الصناعات االستخراجیة و

یة السنویة المدققة وفقا لقواعد التدقیق الدولیة في اللجنة الوزاریة المسؤولة عن االلتزام بتقدیم البیانات المال -
   ITIE مراقبة إیرادات الدولة واللجنة الوطنیة

 .االلتزام بإعداد وتقدیم التقاریر الالزمة من قبل مراجعي الحسابات -

 .ھذه األحكام تنطبق فقط على االتفاقیات المبرمة بعد صدور القانون المذكور
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في قطاع التعدینمع حكومة موریتانیا و شركائھا في التنمیة لتحسین القدرات التنافسیة   (PRISM 1 et 2)یبدأ مشروع
لموریتانیا لجذب اإلستثمار الخاص في قطاع التعدین. ومن بین نتائج ھذا المشروع الحصول على البیانات 

الد والحصول على البیانات الجیوفیزیائیة الجدیدة و تحدیث الجیوفیزیائیة الجدیدة التي تغطي حوإلى ثالثة أرباع الب
 .رسم الخرائط الجیولوجیة في البالد

  إمدادات البنیة التحتیة واتفاقات المقایضة 

للشركات االستخراجیة  ورقة تشمل اإلبالغ عن اتفاقات محتملة ولوازم البنیة  2013تضمن نموذج لتصریح لمبادرة 
 .2013نة التحتیة التي أبرمت في س

 .2013وفقا للبیانات المقدمة لم یتم التوصل إلى اتفاق من ھذا القبیل في سنة 
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 اإلطار التنظیمي لقطاع النفط والغاز3.4

 النفط والغازالسیاق العام لقطاع 

تقع موارد النفط والغازأساسا في المحیط األطلسي مع إمكانیة وجود موارد أخري غیر مستكشفة في موریتانیا. 
بمناسبة إكتشاف اول حقل نفط بشنقیط الذي أكتشف  2006 مت البالد الى قائمة الدول المنتجة للنفط في فیفريإنض
 .2001سنة 

ملیار  1.2منذ ذلك الوقت استمر التنقیب وتم إكتشاف العدید من الحقول الجدیدة أھمھا ت لباندا و تحتوي على حوإلى 
لى ملیار برمیل بحقل "تیوف" و ھي حصیلة ال تزال او الغاز قدر بحومن الغاز الطبیعي مع وجود للنفط  مكعب قدم

تم  2010تحت التقییم إضافة إلى وجود حقل غاز في الجزء الجنوبي و الذي ھو حالیا في مرحلة التقییم. و في سنة 
 ." عن طریق الحفر مع إمكانیة وجود  حقول غاز خارج حدود البحث1أیضا إكتشاف  حقل "كورمورانت 

 .بحفر حوض تاودیني الذي أدي إلى نتائج مشجعة 2010الیابسة  قامت الشركة في سنة  على

ملیون برمیل  2.3مقابل   2013ملیون برمیل في سنة 2,2وبناء على البیانات المبلغ عنھا من قبل شركات النفط بلغ 
  2 %.مسجال انخفاضا قدر ب 2012في سنة 

 الضرائب واإلطار القانوني

إلى قانون النفط والغاز رقم  2010جویلیة  20المؤرخ في  33- 2010حروقات بموجب القانون رقم یخضع قطاع الم
 .حول إدارة عائدات النفط 020- 2008

تخضع منطقة التنقیب واإلنتاج إلى مشاركة الدولة و إتباع شروط ضریبیة محددة و ھو ما یوفره قانون النفط والغاز 
لة و المتعھد الحق الحصري في ممارسة أنشتطھم داخل النطاق المحدد من حیث یعطي القانون الدو 16في الفصل 

قبل األنشطة البحثیة و أنشطة التشغیل الموافق علیھا من قبل وزارة التنمیة . وینص القانون على الفصل بین الدولة 
تم التوازن في المرابیح و والمقاول في جزء من اإلنتاج لیتم استخدامھ في سداد تكالیف النفط التي تكبدھا المقاول لی

 .تقاسمھا بین الدولة والمقاول وفقا للشروط المذكورة بالتفصیل في عقد التنقیب واإلنتاج

عقود التنقیب تخضع إلى أحكام ضریبیة معینة حیث یتم تحدید نسبة ضریبة الدخل الذي یمكن أن یكون أقل من المعدل 
لعقد. یحدد العقد نسبة التنقیب واالنتاج والرسوم لكل مرحلة من فترة القیاسي عند التنفیذ اعتبارا من تاریخ توقیع ا

 .البحث وفترة التشغیل وعالوات ومكافآت اإلنتاج

تدفع شركات النفط مساھمة سنویة لتدریب وتطویر الموظفین وتعزیز صناعة النفط حیث یتم اإلتفاق على المبلغ و 
 . من القانون 83لإلنتاج ألحكام الفصل  ذكره في العقد. كما تخضع ضریبة القیمة المضافة 

  IGRبما في ذلك باستثناء الضرائب المتفق علیھا في العقد تعفى شركات النفط من جمیع الضرائب األخرى
 ، الخIRCMو

 اإلطار المؤسسي

 :الھیئات التنفیذیة التالیة تشكل اإلطار المؤسسي لألنشطة النفطیة في موریتانیا

 العلیا التي لدیھا السلطة لمنح أو إزالة تراخیص النفط والتراخیص األخرى ھو الھیئة مجلس الوزراء �

تضبط السیاسة النفطیة، تقترح التنظیمات وتتدخل في طلبات الموافقة على العقود  الوزارة المكلفة بالنفط �
 التي یتم الموافقة علیھا بالمرسوم القانوني وتصدر التصاریح والتراخیص األخرى

المسؤولة عن وضع وتنفیذ و الھیئة التابعة للوزارة  (DGH) لقطاع المحروقاتاإلدارة العامة  �
اإلستراتیجیات المتعلقة بقطاع النفط والغاز. و تقوم على وجھ الخصوص بتحدیثالبیانات من حیث التنقیب 

 .وتطویر إمكانیات التنقیب عن النفط و األحواض الرسوبیة الموریتانیة غیر المستكشفة عن المحروقات
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تحت رئاسة مدیر الخزینة و تسعى لمراقبة والتحقق من  (CNSRH) المجلس الوطني لعائدات المحروقات  �
المجلس الوطني  إیرادات الدولة بشكل مباشر أو غیر مباشر لقطاع النفط على وجھ الخصوص. ینشر

 . ارةتقریرا شھریا عن اإلنتاج والتصدیر وعائدات النفط على موقع الوز لعائدات المحروقات 

ھي شركة تأسست بموجب المرسوم رقم  (SMHPM)یة للمحروقات و الثروات المنجمیةالشركة الموریتان �
وتسعي إلى إكتشاف المعادن و تطویر  تحت اإلشراف الفني للوزارة 2004 أفریل 19في  039-2004

 :إنتاج النفط والغاز. كما تقوم

 نفطي وخاصة في العقود و تقاسم اإلنتاجتمثیل الدولة وإدارة المصالح الوطنیة في القطاع ال -

التدخل نیابة عن الدولة یكون مباشرة من خالل الشركات التابعة لھا و في جمیع العملیات المتعلقة بإنتاج  -
 .ومعالجة وتجھیز وتطویر ونقل المحروقات

  تسویق وتصدیر النفط والغاز -

ة المتعلقة بشكل مباشر أو غیر مباشر بمجال القیام بالعملیة الصناعیة واالستثماریة و التجاریة والمالی -
 .النفط والغاز

الذي ینص  008-2006طبقا للمرسوم رقم (FNRH) تم تأسیس الصندوق الوطني لعائدات المحروقات  �
على تسدید جمیع عائدات النفط الوطنیة في حساب باسم الدولة في بنك أجنبي. وقد تم تفویض إدارة ھذا 

من قبل وزیر المالیة في أعقاب اتفاق تم توقیعھ بین   (BCM) موریتانيالصندوق للبنك المركزي ال
سعیا لتحسین إدارة اإلیرادات من قطاع  2006ماي  10الطرفین والتي وافق علیھا مجلس الوزراء یوم 

 .النفط

 أنواع المخزونات النفطیة

رام عقد للتنقیب عن النفط أو منح القانون المتعلق بالمواد الھیدروكربونیة یشترط ممارسة أي نشاط عن طریق إب
 : ترخیص في ذلك

شھرا قابلة للتجدید مرة واحدة. إذ أنھ  12إذن الترخیص: یتم إصداره من قبل الوزیر المكلف لمدة أقصاھا  �
یمنح حاملھا الحق الحصري للعمل داخل المحیط المتفق علىھ و القیام بعملیات االستطالع من خالل استخدام 

 ) متر300وجیة والجیوفیزیائیة على عمق أكبر من ثالثمائة (األسالیب الجیول

النفط والغاز على أساس العقد المبرم بھذا  عقد التنقیب واإلنتاج: یتم إجراء أنشطة البحث إلستغالل موارد �
  . الشأن . حیت یعطي ھذا العقد المقاول الحق في ممارسة نشاطھ المحدد
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 موقعة بین موریتانیا وشركات النفط على الموقع التإلىتنشر جمیع عقود التنقیب واإلنتاج ال
www.pétrole.gov.mr 

 عن مشاریع التنقیب المسؤولة الجھات الرئیسیة

 أ) الجھات الرئیسیة

ط والتي تدیرھا شركة كیلومترا قبالة نواكشو 70إنتاج النفط والغاز ینتج حصریا من حقل شنقیط الذي یقع على بعد 
 .بتروناس

ھي شركة النفط الوطنیة في موریتانیا وھي شریك في ھذا المجال الشركة الموریتانیة للمحروقات و الثروات المنجمیة 
 Tullow Oil, Premier Oil et KUFPECجنبا إلى جنب مع شركاء آخرین مثل 

 ب) مشاریع التنقیب

 ,Dana Petroleum, IPG, Repsolات تنقیب عن النفط والغاز (یوجد في البالد مع عدة شرك 2013في سنة 
SIPEX, Total, Tullow Oil, Chariot Oil et Kosmos Energy(  

و من المقرر بدء اإلنتاج في  Tullow Oilتم اإلعالن عن حقل الغاز باندا بأنھ "تجاري" من قبل شركة  2013في سنة 
 .حسب دراسات ذیوف 2017ھذا المخطط سنة 

  .في ثالث كتل في حوض تاودیني اثنان منھما حول موضوع الحفر المیداني TOTAL مجموعة ملتع

  توزیع وإدارة التراخیص النفطیة

 أ) تراخیص النفط المسندة

تسند ھذه التراخیص بإذن من الوزیر المكلف إلى الھیئة الفنیة والمالیة المكلفة بالتنقیب عن المحروقات في كل المناطق 
 .في العقد المذكورة

الحصول على عقد التنقیب واإلنتاج یكون عن طریق مناقصة تنافسیة وفقا لإلجراءات التي یحددھا التنظیم. ویتم 
تشكیل لجنة فنیة متعددة التخصصات لمساعدة الوزیر المسؤول عن المحروقات في تقییم كافة العروض والتفاوض 

  .ذلك عن القرار عن طریق مجلس الوزراءحولھا إلختیار العرض األنسب. و یتم اإلعالن بعد 

یتم توقیع عقد التنقیب واإلنتاج من قبل الوزیر المكلف نیابة عن الدولة والمقاول. العقد أوأي تعدیل یكون بقرار من 
التى  خالل الجلسةمجلس الوزراء. المطلوب من الحكومة أن تقدم إلى البرلمان تقریرا كامال عن أي عقد للتنقیب خالل 

 .الموافقة علیھا من قبل مجلس الوزراء عتتب

یتضمن عقد التنقیب واإلنتاج بندا یمنح الحكومة المشاركة في مراقبة إلتزامات المقاول و محیط عملھ. ویبین ھذا العقد 
 )٪10أیضا الحد األقصى لنسبة مشاركة الدولة الذي یصل إلى عشرة في المائة كأدني تقدیر (

 ط) عملیات حول تراخیص النفب

من قانون المحروقات یتم التصرف في عقود النفط و المعادن بعد موافقة  47ھ في الفصل یعلى النحو المنصوص عل
 .الوزیر المسؤول عن المحروقات

 ) سجل تراخیص النفطج

من قانون المحروقات تسجل مخزونات النفط في السجل العقاري الذي أنشأ بأمر من الوزیر المكلف.  7وفقا للفصل 
قرارات المنح أو الرفض تقدم و تنشر في الجریدة الرسمیة. ھیكل الوزارة المسؤولة عن السجل العقاري ھو  جمیع

المسؤول عن السجل السنة لمخزونات النفط. كما یحدد على الخرائط حدود األراضي التي یمكن الحصول منھا على 
 .عائدات النفط

.
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 مساھمة الدولة في قطاع النفط والغاز

ة في النفط من حقل شنقیط، حقل واحد حیز االنتاج في موریتانیا، تختلف وفقا لمستوى اإلنتاج وسعر حصة الدول
برمیل یومیا. ھذا المعدل یزید  25000بانتاج یومى ال یتجاوز  ٪30في الواقع، تم تحدید حصة الدولة بنسبة . برمیلال

  برمیل یومیا. 25000إذا تجاوز اإلنتاج 

 یتم تحویل عائدات التسویق لـحساب SMHPM النفط التي یتم إدارتھا وتسویقھا من قبل حصة الدولة العینیة من
.FNRH 

  .برمیل 25000، فإن االنتاج الیومي للحقل شنقیط لم یتجاوز 2013-2011خالل الفترة 

نیة التي تملكھا الدولة الموریتا "SMHPM" مساھمة الدولة في مجال االستكشاف واإلنتاج تكونن من خالل شركة
 :، وتلعب الشركة دورا ھاما100٪

بتسویق أسھم في الدولة بموجب عقود التنقیب وإنتاج المحروقات. و تفاوض سعر  SMHPM تكلیف -
 كل سلعة حسب ظروف سوق النفط. ؛

ھو تعزیز اإلمكانات النفطیة الوطنیة من خالل حمالت الترویج واكتساب منح توقیع  SMHPM دور -
ترخیص استكشاف مفصلة على النحو  11نتاج و إي فإن الشركة لدیھا ترخیص اتفاقات الشراكة. وبالتال

 :التالي

  
 SMHPMحصة  المشغل المجزء

 انتاج
 

Zone B (Champ de chinguitti) Petronas 30% 

 
 
 
 
 
 

 استكشاف

C-18 Tullow Oil 10% 
Ta-29 Total E&P 10% 
C-9 Total E&P 10% 
C-12 Kosmos Energy 10% 
C-3 Tullow Oil 10% 
Ta-1 SIPEX 13% 
C-13 Kosmos Energy 10% 
C-8 Kosmos Energy 10% 
C-10 Tullow Oil 10% 
C-19 Chariot Oil & Gas 10% 

 Zone A (champ de Banda) Tullow Oil 12% 

 لتمویل مساھمة قابلة للزیادة حسب الشروط التعاقدیة خالل االنتقال إلى مرحلة التشغیل. SMHPM مساھمة
SMHPM  في حقل شنقیط، تم إبرام عقد تمویل بین الدولة الموریتانیة ممثلة في SMHPM وشركة Sterling 

Energy Plc وفقا ألحكام ھذا العقد، تتعھد Sterling Energy Plc  بتمویل التكالیف والنفقات التي یجب أن
 Sterling Energy Plc ا التمویل، تتحصلتحت حصتھا في حقل نفط شنقیط. في مقابل ھذ SMHPM نفترض

  : على

 نسبة من ارابح النفط یحددھا عقد التمویل. و -

  SMHPM حصة من تكلفة النفط  العائدة إلى -

لإلبالغ عن القروض  SMHPM و DGTCP ،SNIM بــصفحة خاصة  2013وتضمن نموذج التصریح لمبادرة 
نات المقدمة ال یوجد أي قروض أو منح منحت من قبل ھذه الھیاكل والمنح المحتملة من قبل ھذه الھیاكل. وفقا للبیا

 .2013للشركات االستخراجیة في سنة 
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 تنقیح قطاع المحروقاتإصالحات و 

 مجلة خاصة بالمحروقات الخام : ءعبر إرسا 033-2010ادخلت إصالحات على قطاع المحروقات طبقا للقانون رقم 

على عشر سنوات إلى ثالث مراحل ولكن یمكن للمشغلین توزیع ھذه یتم تقسیم فترة االستكشاف الممتدة  -
 المراحل كما یریدون، مما یمنحھم المزید من المرونة؛

تقاسم العائدات بین الدولة و الشركات األجنبیة أصبح أكثر إنصافا لكال الطرفین ألنھ صار مرتبط بعامل  -
 الربحیة ولیس اإلنتاج؛

الستكشاف لجمیع العقود الجدیدة، بما في ذلك التي أبرمت منذ بدء من المرحلة األولى ل SMHPMتنظم  -
 .2011نفاذ القانون في أواخر سنة

 جمع وتوزیع عائدات الصناعات االستخراجیة4.4  

 عملیة وضع المیزانیة

، دورة المیزانیة الموریتانیة ھي دورة الكالسیكیة التي تتضمن أربع مراحل رئیسیة ھي اإلطار االقتصادي الكلي
وإطار المیزانیة، والمؤتمرات المیزانیة وإقرار الموازنة من قبل الحكومة والبرلمان. وتقدم خالل ھذه المراحل في 

  :جدول زمني دقیق

)I(  اإلطار االقتصادي 

المرحلة األولى من دورة إعداد المیزانیة تعتمد على دراسة كلیة إلقتصاد الدولة و تحدید التوقعات المحتملة لوضع ھذه 
و ذلك لتطویر اإلطار  (BCM) و البنك المركزي الموریتاني (MEF) زانیة بالتعاون مع وزارة المالیةالمی

 .االقتصادي والمالي

)II(  إطار المیزانیة 

بعد أن تدرس اإلدارة  اإلدارة العامة للمیزانیةالخطوة الثانیة من العملیة ھي تحدید إطار المیزانیة التي تقع على عاتق 
 .لضریبیة وغیر الضریبیة والدعم المإلى الخارجي لھذا السنة یتم تعیین عتبة النفقات الرئیسیة للسنةمستوى اإلیرادات ا

)III( مؤتمرات المیزانیة 

و إرسال خطابات لمختلف اإلدارات الحكومیة. ھذه الرسائل تذكر  تأطیر االقتصاد المإلى لوضع اللمسات األخیرة
لتي یجب وضعھا . باتباع ھذه التوجیھات المالیة الزمة لتحقیق األھداف الخطوط العریضة للمیزانیة القادمة والطریقة ا

بأخذ قرارات  القطاعیة التي وضعتھا الدولة. تأتي جمیع المقترحات من اإلدارات المخصصة. وبناءا على الردود تبدأ
 .ي حالة الضرورةالمیزانیة مع اإلدارات. ویتبع ھذه العملیة برمتھا عن كثب رئیس الوزراء الذي یعزز الحكم ف

)IV(  إقرار المیزانیة 

من قبل الحكومة وإصداره من قبل رئیس الجمھوریة  اعتمادھا و المیزانیةتقریر المیزانیة ینتھي بوضع مشروع قانون 
.و من ھنا تبدأ عملیة تنفیذ المشروع
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 جمع اإلیرادات

)I(  بالنسبة لقطاع التعدین 

ن بعد تحصیل اإلیرادات لمیزانیة الدولة الموریتانیة. في ظل ھذا تدفع المبالغ المستحقة للشركات من أنشطة المعاد
 .النظام یتم إجراء جمیع الدفعات نقدا ویدفع على حساب الخزینة الموحد

ویمكن توزیع التدفقات النقدیة من قطاع التعدین على النحو  DGTCP تدفع المبالغ لشركات التعدین حصرا من
 :التالي
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 والغاز بالنسبة لقطاع النفط

 (FNRH) تأسس صندوق اإلیرادات الھیدروكربونیة الوطنیة 2006أفریل  4في  08- 2006حسب المرسوم رقم 
لدفع الحسابات في الخارج تحدیدا ي بنك فرنسا بالنیابة عن الدولة الموریتانیة. یدخل في ھذا الحساب  جمیع إیرادات 

من المرسوم تنص على أن "عائدات النفط ال  3خیرة من الفصل الدولة المتأتیة من موارد النفط الوطنیة. الفقرة األ
 :في ھذا الحساب". ویمكن عرض نمط توزیع التدفقات النقدیة من قطاع النفط على النحو التالي إالَ  یمكن أن تودع

 
 

لنفط أیضا جزء من عملیة تحصیل اإلیرادات من قطاع ا يھ الشركة الموریتانیة للمحروقات و الثروات المنجمیة
 :والغاز

والیتھا لتسویق حصة الدولة في عقود التنقیب عن النفط واإلنتاج التي تجمعھا نیابة عن الدولة وعكس النظر  -
 FNRHالنقدي في 

تضمن الشركة مصالحھا في عقود التنقیب واإلنتاج لتمنح أسھم من النفط في الحقول المنتجة بما في ذلك من  -
  في حسابھا الخاص SMHPM حصصتكلفة وربح. ویتم تسویق 

تقوم الشركة بتوزیع األرباح التي تحققت والضرائب المستحقة بموجب اللوائح الموضوعة. تنشر الشركة البیانات 
ومع ذلك، فإن ھذه القوائم المالیة غیر متوفرة على  .المالیة السنویة المعتمدة من قبل اثنین من مراجعي الحسابات

 االنترنت.

 ت االستخراجیةإدارة إیرادات الصناعا

نظام إدارة المالیة العامة الفعال ھو أمر أساسي الستخدام عائدات الصناعات االستخراجیة في التنمیة االقتصادیة 
 .واالجتماعیة. القطاعات المستھدفة التي یمكن أن تسھم في ھذا التطور بصورة رئیسیة تشمل البنیة التحتیة والتعلیم

صل علیھا من قطاع التعدین من قبل السلطات المالیة في حساب الخزینة الموحد. لذلك یتم إیداع جمیع اإلیرادات المتح
 .ال یمكن إستخدامھا على النفقات / أو االستثمار السنة  أو على المراكز و المشاریع المكلفة
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ع التي تم تصمیمھا الستقبال جمی FNRH االیرادات المتحصل علیھا من شركات النفط ترد مباشرة على حساب
إیرادات الدولة من تشغیل موارد النفط الوطنیة. وقد تم تفویض إدارة ھذا الصندوق من قبل وزیر المالیة للبنك 

ماي  10و في أعقاب اتفاق تم توقیعھ بین الطرفین وافق علیھا مجلس الوزراء یوم  (BCM) المركزي الموریتاني
و من  (BCM) محافظ البنك المركزي الموریتاني. وھكذا فإن الشخص الوحید المخول أن یتصرف فیھا ھو 2006

 .ال ترتبط بمشاریع أو نفقات محددة FNRH ھنا نفھم أن استخدامات

یتحقق دیوان المحاسبة سنویا من األوراق و یلحق FNRH المتعلق ب 2006/008من قانون  10وفقا للفصل 
ندوق في نھایة كل سنة تتم من قبل شركة ) على أن مراجعة حسابات ھذا الص11تقریره إلى الدولة. وتنص الفصل (

  .تدقیق مستقلة عالمیة. ومع ذلك لم تحدث ھذه المراجعات في السنوات األخیرة

، نسبة من المبلغ تحول إلى میزانیة FNRHتطبیقا لألحكام المذكورة آنفا یقع ایداع جمیع عائدات المحروقات في 
التأكد من أن المبلغ المحول إلى میزانیة الدولة یوجد في  . لم نتمكن منFNRHالدولة و یبقى باقي المبلغ في 

FNRH  2013دیسمبر  31بتاریخ. 

 االستخراجیة اتمساھمة قطاع الصناع5.4  

 المساھمة في میزانیة الدولة

 ھي كما یلي: 2013 وفقا لجدول العملیات المالیة للدولة لسنة 2013 المصادر الرئیسیة إلیرادات الدولة في سنة

اتالمؤشر  
2013 

 المساھمة
 % (ملیار أوقیة موریتانیة)

   509,87 إجمالي اإلیرادات والمنح
 %93,72 477,83 اإلیرادات غیر النفطیة ما عدا المنح

 %52,79 269,16 بما في ذلك عائدات الضرائب  

 %16,82 85,77 بما في ذلك الضرائب على الدخل واألرباح    

 %26,75 136,4 السلع والخدماتبما في ذلك الضرائب على     

 %40,93 208,67 بما في ذلك اإلیرادات غیر الضریبیة  

 %1,43 7,27 بما في ذلك عائدات التعدین    

 %0,17 0,85 بما في ذلك إیرادات السجل العقاري      

 %1,24 6,33  التشغیلیةبما في ذلك إیرادات       

المؤسسات ى بما في ذلك األرباح واالتاوات عل    
 العامة

49,88 9,78% 

 SNIM 37,25 7,31%بما في ذلك       

 %4,07 20,74 إیرادات قطاع النفط

 %1,54 7,83  بما في ذلك عائدات الضرائب  

 BIC  1,66 0,33% بما في ذلك    

 ITS  2,91 0,57% بما في ذلك    

بما في ذلك إیرادات غیر الضریبیة    12,91 2,53% 

ا في ذلك مكافأة / رسومبم      1,23 0,24% 

بما في ذلك أرباح النفط      11,63 2,28% 
  2013جدول العملیات المالیة للدولة المصدر

من إیرادات الدولة تأتي من عائدات الضرائب. وساھمت الضرائب على الدخل 54 % یبین الجدول أعاله أن حوالي 
. عائدات 2013في سنة 26,75 % و 16,82 %لتوالي بنسب واألرباح والضرائب على السلع والخدمات على ا

من إجمالي اإلیرادات والمنح  4,07 % من إجمالي اإلیرادات بینما تمثل اإلیرادات النفطیة  1,43 %التعدین مثلت 
 2013في 
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 یلي:ووفقا للبیانات التي تم جمعھا في سیاق ھذا التقریر، فإن مساھمة قطاع التعدین في اإلیرادات ھي كما 

 المؤشرات
2013 

نسبة 
المساھمة في 
 (ملیار أوقیة موریتانیة) عائدات الدولة

   509,91 إجمالي اإلیرادات والمنح
 %3,5 17,6 إیرادات قطاع النفط

 PO  9,0 1,8%  إیرادات تسویق

 %0,1 0,5 منح التوقیع

 %1,6 8,1 إیرادات أخرى

 %18,3 93,4 إیرادات قطاع التعدین

 %5,0 25,5 من مساھمات الدولة األرباح

 %3,5 17,8 الضریبة على القیمة المضافة

 %3,7 19,0 رسوم سنویة

 %6,1 31,1 إیرادات أخرى

إجمالي اإلیرادات من قطاع الصناعة االستخراجیة 
 )(باستثناء أرباح نفط الدولة والمدفوعات االجتماعیة

111,0 21,8% 

 المساھمة في الناتج الداخلي الخام

في  صناعات اإلستخراجیةساھمة قطاع التعدین في الناتج الداخلي الخام للدولة في الجدول التالي: مساھمة قطاع ام
 الناتج الداخلي الخام للدولة في الجدول التالي:

 القطاع
 من الناتج %
 الداخلي الخام

 %14,10 القطاع األولي

 %5,10  بما في ذلك الزراعة والغابات    

 %5,50 في ذلك تربیة الماشیةبما     

 %3,40 بما في ذلك الصید البحري    

 %37,80 القطاع الثانوي

 %29,30 األنشطة االستخراجیة   

 %25,20 قطاع التعدین        

 %2,40 قطاع النفط        

 %39,10 القطاع الثالث

 %4,10 النقل واالتصاالت

 %11,30 التجارة والمطاعم والفنادق    

 %11,20 الخدمات األخرى    

 BCM 2013 المصدر: التقریر السنوي

                                                      

 2013جدول العملیات المالیة للدولة 1 
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 مساھمة الصادرات

 مساھمة قطاع التعدین في الصادرات في الجدول التالي

 المؤشرات
2013 % 

 (ملیار أوقیة موریتانیة)

   797,217 إجمالي صادرات الدولة

 %85,33 680,253 قطاع الصناعات االستخراجیة

 %51,20 408,195 الحدید

 %17,78 141,728 الذھب

 %8,19 65,28 النفط

 %8,16 65,05 النحاس

 %14,67 116,95 القطاعات األخرى

 %12,45 99,28 الثروة السمكیة

 %2,22 17,67 أخرى

 BCM 2013 المصدر: التقریر السنوي

ل الشركات المدرجة في نطاق ووفقا للبیانات التي تم جمعھا في ھذا التقریر فإن المساھمة في الصادرات من قب
 :المطابقة ھي كما یلي

 المؤشرات
2013 % 

 )ملیون أوقیة موریتانیة(

 797,2171 إجمالي صادرات الدولة
 

 %81,0 646,096 قطاع الصناعات االستخراجیة

 %46,0 366,564 الحدید

 %15,8 125,736 الذھب

 %7,9 62,945 النفط

 %11,4 90,772 النحاس

 %0,01 0,079 الفضة

 المساھمة في خلق فرص العمل

و  225ووفقا للبیانات التي تم جمعھا كجزء من ھذا التقریر، فإن قطاع النفط وقطاع التعدین توظف على التوالي 
. وتفاصیل توزیع الید العاملة حسب  % 95عامل. الغالبیة العظمى من الید العاملة ھي محلیة، ما یقارب  8555

 من ھذا التقریر. 5الشركات في الملحق 

من مواطن   % 4، یساھم قطاع التعدین بحوالي 2012لــ  Yearbook USGSووفقا لإلحصاءات المتاحة في 
 2012الشغل في موریتانیا لسنة 

 سیاسات المراجعة في موریتانیا6.4 .

 الشركات

كات ذات المسؤولیة المحدودة یشترط قانون الشركات في موریتانیا بتعیین مدقق حسابات أو أكثر. و علیھ فإن الشر
 ملیون أوقیة في نھایة السنة المالیة، یجب علیھا تعیین مدقق حسابات. 40التي یتجاوز رأسمالھا 

تنص على أن من أجل تسھیل عملیة جمع البیانات  12-2012وباإلضافة إلى ذلك، اتفاقیة المناجم المعدلة بالقانون 
لمتعلقة بعائدات الصناعات االستخراجیة، یجب على مقدم التصریح السنوي للعملیات المالیة السنویة و مطابقتھا ا

                                                      

1 Rapport Annuel BCM 2013 
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عرض القوائم المالیة على مدقق حسابات  وفقا لقواعد مراجعة الحسابات الدولیة، و اللجنة الوزاریة المسؤولة عن 
  ITIEمراقبة إیرادات التعدین واللجنة الوطنیة 

في الحالة  ,إنشاء شركة ویمكن أن تعمل في ھذه المرحلة كفرعب غبر ملزمةشركات النفط في مرحلة االستكشاف 
 األخیرة، ال تجد نفسھا مضطرة للمصادقة على القوائم المالیة ولكن المضي قدما لتقدیم اإلقرار الضریبي لإلدارة.

 اإلدارات العمومیة

المھارات المطلوبة (محاسبین  دیوان المحاسبة ھو أعلى مؤسسة مسؤولة عن المراقبة المالیة. یمتلك دیوان المحاسبة
عمومیین، مساعدة من البرلمان والحكومة في مراقبة تنفیذ القوانین المالیة، مراقبة انتظام ونزاھة اإلیرادات والنفقات  
والتدقیق وإدارة المؤسسات العامة)؛ وأیضا مھارات اختیاریة (مراجعة الحسابات ألي شركة تكون الدولة أو كیان 

محاسبة، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة مساھمة في رأس المال یمكنھا من مشاركة القرار أو أي یخضع لدیوان ال
 )جھة أخرى تخضع للمراجعة من قبل دیوان المحاسبة

 .2006أحدث تقریر نشر على موقع دیوان المحاسبة یعود إلى سنة 

 المؤسسات العمومیة والشركات العمومیة

سمال عام، یعین إلى مدقق حسابات أو أكثر بأمر من وزیر المالیة. ومدققي لكل مؤسسة عمومیة أو شركة ذات رأ
الحسابات لدیھم صالحیة مراجعة السجالت، و الدفاتر والمحفظات االستثماریة و قیم المؤسسة أو الشركة و مراقبة 

  .دقة الجرد والمیزانیات العمومیة والحسابات
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 ITIEتحدید نطاق مبادرة  .5
 

 ات وغیرھا من البیاناتاختیار التدفق 1.5

  المعاییر النسبیة

 التعدین

ة النسبیة على أساس لتحدید التدفقات دفع كبیرة من الشركات العاملة في قطاع التعدین في موریتانیا، تم تحلیل األھمی
ات خالل أول تدخلنا. انتقلنا إلى تجمیع عائد DGTCP اإلیرادات من شركات التعدین التي تم إبالغھا لنا من قبل

.التعدین للسماح تحلیل األھمیة النسبیة على أساس رسم الخرائط الدخل  

2013یلخص الجدول أدناه ضریبة الدخل من قطاع التعدین لعام   

 الدفوعات
 2012قیمة 

 التراكمیة % االجمالي التراكمي )(أوقیة موریتانیة 

Dividendes SNIM 37 251 872 608 37 251 872 608 33.8% 

Taxe Unique 18 961 849 708 56 213 722 316 51.0% 

ITS (+) 17 493 638 820 73 707 361 136 66.9% 

TVA SNIM 8 369 972 260 82 077 333 396 74.5% 

TVA 8 292 301 812 90 369 635 208 82.0% 

Royalties 6 307 856 471 96 677 491 679 87.7% 

BIC 4 358 803 432 101 036 295 111 91.7% 

IRCM (+) 3 207 201 043 104 243 496 154 94.6% 

IMF 2 802 742 793 107 046 238 947 97.2% 

Redevance Superfciaire annuelle 997 630 000 108 043 868 947 98.1% 

Autres recettes 846 423 585 108 890 292 532 98.8% 

IRF (+) 597 757 656 109 488 050 188 99.4% 

Pénalité (+) 258 539 697 109 746 589 885 99.6% 

Taxe rémunératoire 154 500 000 109 901 089 885 99.8% 

DFI (+) 144 993 045 110 046 082 930 99.9% 

Déclaration d'exploitation de carrière 79 761 840 110 125 844 770 100,00% 

Frais de demande de Permis de recherche 13 850 000 110 139 694 770 100,00% 

TST 10 142 105 110 149 836 875 100,00% 

Taxe communale 6 814 074 110 156 650 949 100,00% 

Fonds Commun MF 3 038 894 110 159 689 843 100,00% 

Fonds Commun DGI 2 710 999 110 162 400 842 100,00% 

Vente de produits SIGM 2 060 000 110 164 460 842 100,00% 

Taxe Véhicule 1 724 768 110 166 185 610 100,00% 

CAS Culture 1 500 308 110 167 685 918 100,00% 

Prime d'intéressement 1 471 621 110 169 157 539 100,00% 

Redevance informatique 1 386 000 110 170 543 539 100,00% 

Fonds d'Equipement MF 1 311 582 110 171 855 121 100,00% 

Fonds Equipement DGI 1 129 583 110 172 984 704 100,00% 

Taxe petite exploitation 1 010 000 110 173 994 704 100,00% 

Action Contre Fraude 677 75 110 174 672 454 100,00% 

Droits d'Enregistrement 373 06 110 175 045 514 100,00% 

 514 045 175 110 المجموع
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ملیون أوقیة تمكن من تحقیق تغطیة  100اختیار مبالغ التدفقات التي تتجاوز فیھا المساھمة تم وبناء على ھذا الجدول، 
 .99,9 %بنسبة 

ھمة ، تمثل جزءا ضئیال من المسا36ملیون أوقیة، والتي ھي  100مبالغ التدفقات التي ال تتجاوز فیھا المساھمة 
 .2013في سنة 0,10 % اإلجمالیة لجمیع المدفوعات من قبل شركات التعدین التدفقات أي بنسبة 

االحتفاظ في نطاق المطابقة بالتدفقات التي تتجاوز فیھا  ITIEوبناء على ھذا التحلیل، قررت اللجنة الوطني لمبادرة 
 ملیون أوقیة 100المساھمة 

 قطاع النفط

المھمة للشركات العاملة في قطاع النفط في موریتانیا، تم تحلیل األھمیة النسبیة على أساس لتحدید تدفقات الدفوعات 
خالل أول تدخل. قمنا بتجمیع اإلیرادات من قطاع النفط لتمكین  DGTCP اإلیرادات التي تم اإلبالغ عنھا من قبل

ات دخل ضریبة من قبل قطاع النفط یلخص الجدول أدناه عائد تحلیل األھمیة النسبیة على أساس رسم الخرائط . و
 2013لسنة 

 الدفوعات

  2013قیمة 
 التراكمیة % االجمالي التراكمي )(دوالر أمریكي 

PROFIT OIL 30 146 341 30 146 341 47,2% 
ITS (+) 9 287 987 39 434 328 61,7% 

AUTRES RECETTES 7 108 527 46 542 855 72,8% 
BIC 6 584 719 53 127 574 83,1% 

NON PERFORMANCE COMPENSA 5 000 000 58 127 574 90,9% 
BONUS DE SIGNATURE 3 750 000 61 877 574 96,8% 

FORMATION 1 321 921 63 199 495 98,9% 

REDEVANCE SUPERFICIAIRE 731 213 63 930 708 100,0% 

   708 930 63 المجموع الكامل

ة الوطنیة للمبادرة االحتفاظ بجمیع الدفوعات المتعلقة بالتدفقات النقدیة المحددة وبناء على ھذا التحلیل، قررت اللجن
). كما اختارت RAS) و الخصم من المورد (ITSباستثناء الضرائب واألجور ( FNRHوالتي تم جمعھا من قبل 

  ITIE 2013.ةفي نطاق مطابقة مبادر SMHPMاللجنة أیضا أن تشمل ارباح النفط، تكالیف النفط العائدة إلى 

 الدفوعات اإلجتماعیة

المساھمات االجتماعیة بعنوان المشاریع االجتماعیة تغطي جمیع المساھمات التي تقوم بھا الشركات االستخراجیة في 
التنمیة المحلیة. كما یختص ھذا المرفق بشكل خاص بھذا الموضوع: البنیة التحتیة الصحة، التعلیم، النقل، و دعم 

 .یةاألنشطة الزراع

الخیار االفضل ھو دمج جمیع المدفوعات االجتماعیة من قبل الشركات االستخراجیة دون األخذ بعین اإلعتبار 
 األھمیة.

 یتم تأجیل المدفوعات من قبل الشركات االستخراجیة على أساس قیمة المحاسبة لھذه المشاریع في حساباتھم.

 الدفوعات النقدیة المھمة األخرى

رفنا وقعت اضافة سطر تحت عنوان الدفوعات النقدیة المھمة األخرى و ذلك للتصریح عن لتجنب كل سھو من ط
 الدفوعات النقدیة األخرى و التي لم یقع عتبارھا في نموذج التصریح

 التحویالت الفرعیة

خالل تم اإلبقاء على جمیع التحویالت التي تم تحدیدھا في عائدات الصناعات االستخراجیة في نطاق المبادرة من 
 .DGTCP التصریح من جانب واحد

  اإلنتاج والتصدیر

 .تقرر أن تدرج في النطاق  جمیع البیانات المتعلقة بحجم و قیمة اإلنتاج والصادرات
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 نطاق التدفقات

تدفق دفوعات في النطاق. ھذه التدفقات ھي  39بناء على معاییر النسبیة المستخدمة من قبل اللجنة الوطنیة، تم اختیار 
 : یليكما 

 المدفوعات العینیة �

 :وھي كما یلي  2ھذه التدفقات ھي  .SMHPM تدفقات المدفوعات العینیة التي تم تحدیدھا و تدفع إلى

 التعریف التدفق الرقم

نفط  –حَصة إنتاج النفط الراجع للدولة  1
 (برمیل)

اع حصة من اإلنتاج بعنوان إسترجلبعد خصم من قبل المقاول (الشركة االستخراجیة) 
النفط) تقسم بین -النفط)، فإن بقیة إنتاج النفط والمحروقات (ربح- معلوم النفط (التكلفة

وفقا لترتیبات Profit-Oil de l’entr) والمقاول)حَصة إنتاج النفط الراجع للدول(الدولة
 من قانون المحروقات الخام) 38التقاسم المنصوص علیھا في العقد. (الفصل 

الراجع  كلفة النفطت- حَصة إنتاج النفط  2
نفط (برمیل) –للدولة كشریك   

 SMHPMربح النفط ـ بالشراكة مع الدولة یمثل حصص ارباح النفط المخصصة لـ
(شركاتھا التابعة، إن وجدت) تحت عنوان المساھمة في عقود تقاسم اإلنتاج. تكلفة النفط 

ركاتھا ش ( SMHPMـ بالشراكة مع الدولة تمثل حصص تكالیف النفط المخصصة لـ
التابعة، إن وجدت) إلسترجاع تكالیف النفط التي تكبدتھا في اطار المساھمة في عقود 

 .تقاسم اإلنتاج

 المدفوعات النقدیة �

، (FNRH)تقسم التدفقات النقدیة بالنسبة لشركات النفط التي تقوم بدفوعات للصندوق الوطني لعائدات المحروقات
أما بالنسبة لجمیع شركات التعدین فإن دفوعات  .SMHPMللدولة، یعني وللمؤسسات العمومیة والشركات المملوكة

 : و ھي تفصل كما یلي 36التدفقات النقدیة تكون للمؤسسات العمومیة. ھذه التدفقات ھي 

 التعریف التدفق الرقم

 (FNRH) الصندوق الوطني لعائدات المحروقات 

3 
الضریبة على األرباح الصناعیة 

 )ذلك المدفوعاتوالتجاریة (بما في 
(BIC) 

 ٪25ھي مستحقة على صافي الربح السنوي. معدل الضریبة ھو  BIC الضریبة على
 )من قانون الضرائب 23(الفصل 

 .ھي عائدات الدولة الناتجة عن بیع حصتھا من إنتاج النفط والغاز حَصة إنتاج النفط الراجع للدولة 4

ن تقدم بمناسبة توقیع عقد نفط وغاز، أو عند منح منح التوقیع ھي مكافآت یمكن أ منح التوقیع 5
 )من قانون المحروقات 78ترخیص بحث. (الفصل 

منح اإلنتاج ھي مكافآت یمكن أن تقدم بمناسبة تجاوز انتاج المحروقات التوقعات.  منح اإلنتاج 6
 من قانون المحروقات) 78(الفصل 

مساھمات  لصندوق التدریب (مساھمة  7
 اإلداریة)

الحاملین لعقود نفط إلى دفع مساھمات  لصندوق التدریب تستغل في تكوین و  یخضع
رسكلة أعوان الوزارة، متابعة العملیات و تطویر القطاع عموما. تضبط القیمة و 

 من قانون المحروقات. 81و  80اإلجراءات عبر الفصل 

الدولة في شركات النفط. یجب معرفة مبلغ  وتدفع ھذه األرباح تحت عنوان مساھمات حصة أرباح من مساھمات الدولة 8
 صافي أرباح الخصم من المورد.

خصم من المورد (باستثناء الخصم من  9
 )األجور

جمیع أنواع التخفیضات الضریبیة التي تقوم بھا شركات   یشمل الخصم من المورد
 النفط في الدفع، شراء السلع ، الخدمات والرسوم واألرباح 

ث. تضبط القیمة حسب المساحة لبحص اخیخضع الحاملین لعقود نفط إلى دفع رسوم ر ثلبحص اخوم رسر 10
 من قانون المحروقات.78و 75المستغلة عبر الفصل 

عقوبات لعدم تنفیذ برامج االستكشاف  11
 والتنمیة

تستوجب ھذه العقوبات عند عدم التزام أصحاب عقود النفطي بالتزامات العمل مع 
 تنقیب، و التطویر أو اإلنتاجالدولة المتعلقة بال

 10(أكثر من  FNRHھي تدفقات لدفوعات ھامة أخرى تدفع من قبل شركات النفط   تدفقات لدفوعات ھامة أخرى  12
KUSD.( 

  (SMHPM) الشركة الموریتانیة للنفط والغاز والثروات المنجمیة  
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 التعریف التدفق الرقم

تكلفة النفط الراجع -حَصة إنتاج النفط  13
 للدولة كشریك

 SMHPMلنفط بالشراكة مع الدولة یمثل حصص األرباح النفطیة المخصصة لـربح ا
 .وشركاتھا التابعة، إن وجدت) في إطار المساھمة في العقود تقاسم اإلنتاج(

  (DGTCP)   ادارة الخزینة العامة والمحاسبة

یمة حسب  ث. تضبط القلبحص اخیخضع الحاملین لعقود منجمیة إلى دفع رسوم ر ثلبحص اخوم رسر 14
  من مجلة المناجم. 107الفصل  

من  108تحدد قیمة رسوم اإلستغالل وفقا أسعار البیع. تضبط القیمة حسب  الفصل   رسوم المناجم 15
  .مجلة المناجم

الضریبة على األرباح الصناعیة  16
 (BIC) والتجاریة

 ٪25و ھي مستحقة على صافي الربح السنوي. معدل الضریبة ھ BIC الضریبة على
 )من قانون الضرائب 23(الفصل 

 )وم سنویة موحدة (صافيسر 17
فقط التي تخضع لضریبة موحدة تشمل كل الضرائب  SNIMیخص ھذا التدفق 

و یقع  SNIMمن مداخیل  % 9المتعلقة باألرباح خالل السنة المالیة. حددت قیمتھا بـ 
 فة  دفع الضریبة بعد إعتبار الدولة اآلداء على القیمة المضا

اآلداء على القیمة المضافة المفروضة  18
 ھذا ھو دفعة أولى من الرسوم السنویة الموحدة  - ) على الرسوم الوحیدة (بعالمة

تدفع ھذه الضرائب عند إصدار أو نقل أو تجدید ترخیص بحث أو االستغالل. (الفصل  الضرائب التعویضیة 19
  )من مجلة المناجم 106

)على  شركات التعدین عند شراء عقارات، VATیوظف اآلداء على القیمة المضافة ( مة المضافة اآلداء على القی 20
 سلع أوخدمات

 ضریبة أرباح رأس المال المتحرك  21
(IRCM) (+) 

من منتجات الشركات  % 10ضریبة أرباح رأس المال المتحرك حددت قیمتھا بـ 
 )من قانون الضرائب 103(الفصل  BICالخاضعة لضریبة 

 الضریبة العامة على الدخل 22
 (IRG)  

الضریبة العامة على الدخل مسوجبة بعنوان الدخل الصافي السنوي لألشخاص 
 )من قانون الضرائب 88الطبیعیین و تضبط و فقا جدول محدد (الفصل 

 % 10لخصم من المورد ث. قیمة البحتوظف على الحاملین لتراخیص اإلستغالل أو ا الضریبة على أرباح األسھم المصدرة 23
 )مكرر من قانون الضرائب 74(الفصل 

 .منح التوقیع ھي مكافآت یمكن أن تقدم عند الحصول على ترخیص منجمي منح توقیع / تكالیف حصول 24

 الضرائب العقاریة 25
 (IRF)  

من قانون  52من مداخیل العقار (الفصل  % 10توظف الضرائب العقاریة بقیمة 
 الضرائب)

26  TPS- ضریبة الخدمات 
على الفوائد والعموالت، و التعویضات األخرى  % 14توظف ھذه الضریبة بقیمة 

من  202على القروض، والقروض والسلفات وااللتزامات وجمیع الخدمات (الفصل 
 قانون الضرائب)

 IMF ضریبة الحد األدنى 27
رباح التجاریة ضریبة الحد األدنى توظف على الشركات الخاضعة للضریبة على األ

الفوائد و الخاضعة للضریبة على األرباح غیر التجاریة والشركات الخاضعة لضریبة 
 )من قانون الضرائب 40سابعا و  28، 24النظام الحقیقي المبسط (الفصل 

 DFI رسوم االستیراد 28
 )من مجلة الدیوانة 5مستحقات ادخال بضائع إلى داخل جمھوریة موریتانیا (الفصل 

 دعلى  شركات التعدین عند اإلستیرا(VAT) یوظف اآلداء على القیمة المضافة الخارجیة اآلداء على القیمة المضافة 29

 ضرائب دیوانیة تفرض على  شركات التعدین تدفع فند االستیراد أو التصدیر  الرسوم الدیوانیة األخرى 30

الرسوم بسبب التأخیر في على مختلف الضرائب و DGTCPھي عقوبات تفرضھا  العقوبات 31
 الدفع أو عدم دفع ھذه الضرائب

من قبل شركات قطاع الصناعات االستخراجیة  DGIمكافأة تحدد و تدفع إلى   DGI  مكافأة 32
 المتحصلة على ارباح

 .دفعات استثنائیة من قبل شركات قطاع الصناعات االستخراجیة للدولة دفعات مسبقة / تمویل 33

 -) المةاسترجاع (بع 34
 استرجاع تسبقات من قبل الشركات االستخراجیة

توزیعات األرباح المتأتیة من  35
 مساھمات الدولة

ارباح تدفع لمصالح الدولة بعنوان مساھمات في شركات النفط والتعدین. یجب تحدید 
  مبلغ صافي الخصم من المورد

 ).KUSD 10ثر من ھي تدفقات لدفوعات ھامة  (أك  المدفوعات النقدیة األخرى 36
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 الدفوعات اإلجتماعیة �

في إطار اإللتزامات اإلجتماعیة فإنھ مطالبة شركات قطاع الصناعات االستخراجیة بالمساھمة في مشاریع تنمیة 
 : بالمناطق التي تحوي حقول النفط أو المناطق المنجمیة. و تكون المساھمة إرادیة أو إلزامیة

 التعریف التدفق العدد

 ت اإلجتماعیةالدفوعا 37
ھي مجمل مساھمات شركات قطاع الصناعات االستخراجیة في مشاریع تنمیة بالمناطق 
التي تحوي حقول النفط أو المناطق المنجمیة. ویمكن أن تشمل أیضا ھذه التدفقات 

 مساھمات ارادیة تقدمھا شركات قطاع الصناعات االستخراجیة

 التحویالت �

جمعھا من قبل السلطات المالیة إلى البلدیات و السلطات المحلیة وفقا للوائح.  یتم تحویل بعض اإلیرادات التي تم
 وتعرض عملیات التحویل على النحو التالي:

 التعریف التدفق العدد

إلى  FNRHتحویل عائدات نفط  38
 .و تضخ في میزانیة الدولة FNRH مبالغ تسحب من حساب میزانیة الدولة

 .إلى صنادیق أخرى ال تساھم في میزانیة الدولة DGTCP تحول من أخرىمبالغ  تحویل عائدات أخرى 39

 اختیار الشركات االستخراجیة 2.5

 قطاع المناجم

حیث تقرر ادراج كل الشركات . قررت اللجنة الوطنیة إدراج جمیع الشركات االستخراجیة  العاملة في حقول النفط
 :. تفاصیل الشركات ھي على النحو التالي2013خالل سنة  استغالل المتحصلة على إذن منجمي لل

 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 

 بیانات حول الشركات التي وقع اختیارھا 1یحمل الملحق 

مع البیانات المبلغ  ستغاللإلام التوفیق بین البیانات فقط من الشركات ت، ستكشافنظرا النخفاض مساھمة شركات اال
خالل إعالن من جانب واحد لإلدارة عن البیانات في االعتبار من  ستكشافاال. واتخذت شركات عنھا من قبل الدولة

 .العامة وتلك لدفعات محددة فقط
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  قطاع المحروقات

 شركة ھي: 12حیث وقع اإلختیار على  قررت اللجنة الوطنیة إدراج جمیع الشركات العاملة في حقول النفط

 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 Chariot Oil Gas Limited استكشاف النفط 
10  Kosmos Energy استكشاف النفط 
11  Dolphin Geophysical  Ltd استكشاف النفط 

جمیع تدفقات المبالغ المدفوعة التي أفصحت عنھا ھذه الشركات، باستثناء الدفعات االجتماعیة، وقعت مطابقتھا مع 
 .تصریحات الدولة

 كل الحكومیةاختیار الھیا 3.5

)  ادارات وھیئات عامة الرسال 5، وقع طلب خمس (2013بناء على نطاق المبادرة  وتدفقات شركات التعدین لسنة 
 .البیانات

 الھیاكل الحكومیة

  ادارات

 DGTCP - ادارة الخزینة العامة والمحاسبة .1 

 DGD - االدارة العامة للدیوانة .2 

 DPE - إدارة أمالك الدولة .3 

 مؤسسات حكومیة

 SNIM -الشركة الوطنیة للصناعات المنجمیة .4 

  - SMHPM   والثروات المنجمیة الشركة الموریتانیة للمحروقات.5 
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 نتائج عملیة المطابقة .6

یوضح الجدول التالي ملخص حول الفروق بین تدفقات المدفوعات المصرح بھا من قبل الشركات و المبالغ المستلمة 
 .ختلف اإلدارات والمؤسسات المالیةمن قبل م

ویشمل ھذا الجدول األرقام المصرح بھا عبر  الشركات االستخراجیة وتصریحات السلطات المالیة، والتعدیالت التي  
 قمنا بھا على أساس إجراءات المطابقة والفرق المتبقي الذي لم تتم تسویتھ

 مطابقة للتدفقات العینیة1.6 

 كات االستخراجیةجدول المطابقة حسب الشر

 SMHPMنقدم في الجدول التالي ملخص حول االختالفات بین تدفقات المدفوعات المصرح بھا من قبل الشركات 

، والتعدیالت  SMHPMھذا الجدول األرقام المجمعة من تصریحات كل من الشركات االستخراجیة وتصریحات 
  9مزید من البیانات الملحق  . ي الذي لم تتم تسویتھالتي قمنا بھا على أساس إجراءات المطابقة والفرق المتبق
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 :مطابقة دفوعات تدفقات النفط ھي كما یلي

 

 الشركة الرقم
 المبلغ بعد التعدیالت التعدیالت التصریح األولي

 الشركات
 (برمیل)

SMHPM 
 (برمیل)

 الفارق
 (برمیل)

 الشركات
 (برمیل)

SMHPM 
 (برمیل)

 الفارق
 (برمیل)

 الشركات
( میلبر ) 

SMHPM 
 (برمیل)

 الفارق
 (برمیل)

1 Petronas 562 801 484 047 78 753 - 106 183 (106 183) 562 801 590 231 (27 430) 
 (430 27) 231 590 801 562 (183 106) 183 106 - 753 78 047 484 801 562 المجموع  

 

 العینیة للتدفقات جدول المطابقة 

 .والشركات االستخراجیة بعد األخذ بعین االعتبار للتعدیالت SMHPM یات النفط المصرح عنھا عبرنقدم في الجدول أدناه مجموع كم

 الشركة الرقم
 المبلغ بعد التعدیالت التعدیالت التصریح األولي

 الشركات
 (برمیل)

SMHPM 
 (برمیل)

 الفارق
 (برمیل)

 الشركات
 (برمیل)

SMHPM 
 (برمیل)

 الفارق
 (برمیل)

 الشركات
 (برمیل)

SMHPM 
 (برمیل)

 الفارق
 (برمیل)

 –ة حَصة إنتاج النفط الراجع للدول 1
 نفط (برمیل

345 896 297 480 48 417 - 66 045 (66 045) 345 896 363 524 (17 628) 

2 
ط تكلفة النف- حَصة إنتاج النفط 

نفط  –الراجع للدولة كشریك 
 (برمیل

216 904 186 568 30 336 - 40 138 (40 138) 216 904 226 706 (9 802) 

 (430 27) 231 590 801 562 (183 106) 183 106 - 753 78 047 484 801 562 المجموع   
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  تعدیل التصاریح

  كما یلي: SMHPMتلخص التعدیالت على تصاریح  

 التعدیالت على تصاریح
حَصة إنتاج النفط 

 –الراجع للدولة 
)نفط (برمیل  

-حَصة إنتاج النفط 
ع الراج تكلفة النفط

 –للدولة كشریك 
)نفط (برمیل  

 138 40 045 66 مبلغ الضریبة المصرح بشكل غیر صحیح
 138 40 045 66 مجموع التعدیالت على التصاریح األولیة

بادراج اإلنتاج  SMHPM شركة . و قامت2013المدفوعات العینیة تمثل الحصة العائدة للدولة في إنتاج النفط لسنة 
 .SMHPM في نموذج التصریح. ثم قمنا بتعدیل الكمیات المصرح عنھا من  2013الذي تم بیعھ في سنة

 مطابقة التدفقات النقدیة2.6 

 جدول المطابقة حسب الشركات االستخراجیة

ل یخادموال بین تدفقات المدفوعات المصرح بھا من قبل الشركات فوارقملخص حول ال على الجدول التالي یحتوي
المصرح بھا من قبل مختلف اإلدارات والمؤسسات الحكومیة. ویشمل ھذا الجدول األرقام المجمعة من تصریحات كل 

إجراءات المطابقة والفرق المتبقي الذي لم  إثروالتعدیالت  ، الحكومیة الجھاتوتصریحات من الشركات االستخراجیة 
 لھذا التقریر. 9تفصیلیة في الملحق . یمكن اإلطالع على التقاریر التتم تسویتھ
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 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)(  

 16 800 180 124 20 545 868 469 (3 745 688 345) (1 813 745 600) (3 972 542 279) 2 158 796 679 14 986 434 524 16 573 326 190 (1 586 891 666) (a) شركات النفط  

1 
Société Mauritanienne des 

Hydrocarbures et du Patrimoine 
Minier (SMHPM) 

9 043 902 195 9 137 711 595 (93 809 400) - (93 809 400) 93 809 400 9 043 902 195 9 043 902 195 - 

2 Petronas 3 321 675 306 1 572 803 712 1 748 871 594 (1 024 270 806) 740 275 788 (1 764 546 594) 2 297 404 500 2 313 079 500 (15 675 000) 

3 Dana Petroleum 1 685 189 852 2 453 945 565 (768 755 713) 15 000 000 (754 936 365) 769 936 365 1 700 189 852 1 699 009 200 1 180 652 

4 International Petroleum 
Grouping (IPG) 45 386 443 40 092 504 5 293 939 - (34 893 126) 34 893 126 45 386 443 5 199 378 40 187 065 

5 Repsol 221 946 520 68 935 560 153 010 960 (118 738 094) (2 587 484) (116 150 610) 103 208 426 66 348 076 36 860 350 

6 Sonatrach (SIPEX) 1 077 183 17 363 463 (16 286 280) - (17 363 463) 17 363 463 1 077 183 - 1 077 183 

7 Total 180 645 000 2 212 655 934 (2 032 010 934) - (2 032 042 134) 2 032 042 134 180 645 000 180 613 800 31 200 

8 Tullow Oil 896 977 725 2 284 576 038 (1 387 598 313) - (1 091 462 895) 1 091 462 895 896 977 725 1 193 113 143 (296 135 418) 

9 Chariot Oil Gas Limited 190 803 600 190 803 600 - - - - 190 803 600 190 803 600 - 

10 Kosmos Energy 1 212 576 300 1 212 562 800 13 500 (685 736 700) (685 723 200) (13 500) 526 839 600 526 839 600 - 

11 Dolphin Geophysical  Ltd - 1 354 417 698 (1 354 417 698) - - - - 1 354 417 698 (1 354 417 698) 

التعدینالشركات     (b) 97 688 362 734 92 849 394 781 4 838 967 953 (2 216 982 917) (576 283 001) (1 640 699 916) 95 471 379 817 92 273 111 780 3 198 268 037 

12 Bofal Indo Mining Company Sa 
(BIMC Sa) - 56 447 341 (56 447 341) - - - - 56 447 341 (56 447 341) 

13 EL Aouj Mining Company SA 36 519 644 26 000 000 10 519 644 - - - 36 519 644 26 000 000 10 519 644 

14 Mauritania Minerals Company 
sa (MMC) - - - - - - - - - 

15 MCM 6 825 870 094 4 834 604 766 1 991 265 328 - - - 6 825 870 094 4 834 604 766 1 991 265 328 

16 Quartz Inc Mauritania - 2 310 000 (2 310 000) - - - - 2 310 000 (2 310 000) 

17 SNIM 78 892 758 227 76 612 848 135 2 279 910 092 (2 216 982 917) (576 283 001) (1 640 699 916) 76 675 775 310 76 036 565 134 639 210 176 

18 Sphere Mauritania sa 42 317 295 19 024 769 23 292 526 - - - 42 317 295 19 024 769 23 292 526 

19 TASIAST MAURITANIE Ltd SA 11 890 897 474 11 298 159 770 592 737 704 - - - 11 890 897 474 11 298 159 770 592 737 704 

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

21 Temagot Bumi - - - - - - - - - 

 114 488 542 858 113 395 263 250 1 093 279 608 (4 030 728 517) (4 548 825 280) 518 096 763 110 457 814 341 108 846 437 971 1 611 376 370 (a+b) المجموع  
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 جدول المطابقة حسب التدفقات المدفوعات

 .بعد التعدیالت جیةوالشركات اإلستخرا الحكومَیة الجھات صَرحت بھاالمبالغ الجملیة للمستحقات والضرائب المختلفة التي  على التاليالجدول   یحتوي

 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)(  

  FNRH 16 744 824 490 20 545 868 469 (3 801 043 979) (1 813 745 600) (3 976 550 355) 2 162 804 755 14 931 078 890 16 569 318 114 (1 638 239 224) 

ة الضریبة على دخل الشركات الصناعی 3
ةوالتجاری  - 1 643 845 317 (1 643 845 317) - (1 643 845 317) 1 643 845 317 - - - 

ةأرباح النفط الحكومی 4  9 043 902 195 9 043 902 195 - - - - 9 043 902 195 9 043 902 195 - 

عمنح توقی 5  480 000 000 1 125 000 000 (645 000 000) - (645 000 000) 645 000 000 480 000 000 480 000 000 - 

 - - - - - - - - - مكافأة إنتاج 6

صندوق التبرعات التدریب (المساھمة  7
 353 786 37 400 649 195 1 753 435 233 1 (400 079 188 1) 400 649 195 1 000 570 7 753 865 225 1 - 753 865 225 1 ) اإلداریة

لةتوزیع األرباح المتأتیة من مساھمة الدو 8  - - - - - - - - - 

ت خصم من المصدر (باستثناء االقتطاعا 9
األجورمن   ( 2 071 432 592 - 2 071 432 592 (1 821 315 600) 240 774 600 (2 062 090 200) 250 116 992 240 774 600 9 342 392 

 550 916 10 400 547 157 950 463 168 (000 643 56) 000 643 56 - 550 559 67 400 904 100 950 463 168 رسوم 10

اف عقوبات لعدم تنفیذ برامج االستكش 11
 - 000 000 500 1 000 000 500 1 (000 000 500 1) 000 000 500 1 - 000 000 500 1 - 000 000 500 1 والتنمیة

 (519 284 696 1) 519 444 951 3 000 160 255 2 038 772 680 4 (038 772 680 4) - (557 056 377 6) 557 216 632 8 000 160 255 2 مدفوعات نقدیة اخرى 12

  SMHPM - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - تكلفة النفط وارباح النفط 13

  DGTCP 97 743 718 368 92 849 394 782 4 894 323 586 (2 216 982 917) (572 274 925) (1 644 707 992) 95 526 735 451 92 277 119 857 3 249 615 594 

 (063 661 192 3) 063 925 405 3 000 264 213 408 755 023 3 (408 755 023 3) - (471 416 216 6) 471 680 429 6 000 264 213 رسوم 14

 300 640 984 3 408 345 037 3 708 985 021 7 (408 345 037 3) 408 345 037 3 - 708 985 021 7 - 708 985 021 7 الموارد المنجمیة رسوم 15

16 
الضریبة على دخل الشركات 

 بما فیھا( الصناعیة والتجاریة
)الدفوعات المسبقة  

1 023 926 874 989 076 934 34 849 940 - - - 1 023 926 874 989 076 934 34 849 940 

 (434 644 717 2) 797 985 772 34 363 341 055 32 - - - (434 644 717 2) 797 985 772 34 363 341 055 32 الرسوم السنویة 17

18 
الضریبة على القیمة المضافة 

  المفروضة على الرسوم السنویة
(13 093 491 

656) 
(15 811 136 

089) 2 717 644 433 - - - (13 093 491 656) (15 811 136 089) 2 717 644 433 

 000 000 2 000 000 8 000 000 10 - - - 000 000 2 000 000 8 000 000 10 الضرائب التعویضیة 19

20 
لدا ا الضریبة على القیمة المضافة

 خلیة 
39 296 524 1 856 234 095 (1 816 937 571) - - - 39 296 524 1 856 234 095 (1 816 937 571) 

 785 953 31 951 311 207 3 736 265 239 3 926 768 159 - 926 768 159 (141 815 127) 951 311 207 3 810 496 079 3 الضریبة على رأس المال 21
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 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)(  

 (746 360) 334 404 363 4 588 043 363 4 588 043 363 4 - 588 043 363 4 (334 404 363 4) 334 404 363 4 - الضریبة العامة على الدخل 22

23 
أرباح األسھم  على الضریبة
 المصدرة

- - - - - - - - - 

توقیع / منحتكالیف شراء  24  - - - - - - - - - 

 855 730 52 501 491 10 356 222 63 925 864 585 (925 864 585) - (070 134 533) 426 356 596 356 222 63 الضرائب العقاریة 25

 548 248 5 - 548 248 5 - - - 548 248 5 - 548 248 5  ضریبة الخدمات 26

 946 638 332 2 568 668 041 2 514 307 374 4 - - - 946 638 332 2 568 668 041 2 514 307 374 4  ضریبة الحد األدنى 27

 677 564 208 2 045 993 144 722 557 353 2 - - - 677 564 208 2 045 993 144 722 557 353 2 رسوم االستیراد  28

29 
 لضریبة على القیمة المضافةا

 الخارجیة
16 562 423 202 15 811 136 089 751 287 113 - - - 16 562 423 202 15 811 136 089 751 287 113 

 (419 289 4) 739 051 10 320 762 5 - - - (419 289 4) 739 051 10 320 762 5 الرسوم الجمركیة األخرى 30

 - - - (079 838 104) - (079 838 104) 079 838 104 - 079 838 104 العقوبات 31

32 DGI مكافأة - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - دفعات مسبقة / تمویل 33

 - - - - - - - - - -) (بعالمةاسترجاع  34

35 
توزیعات األرباح المتأتیة من 

 مساھمات الدولة
25 549 872 607 37 251 872 608 (11 702 000 

001) - (11 702 000 
000) 11 702 000 000 25 549 872 607 25 549 872 608 (1) 

 957 336 18) 000 000 702 11 (352 957 634 6) 583 907 196 17 814 758 177 1 397 666 374 18  المدفوعات النقدیة األخرى 36
352) 11 739 709 045 12 879 758 814 (1 140 049 769) 

 370 376 611 1 971 437 846 108 341 814 457 110 763 096 518 (280 825 548 4) (517 728 030 4) 607 279 093 1 251 263 395 113 858 542 488 114 المجموع  
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  تعدیل التصریحات

 بالنسبة لشركات التعدین

 جیة كما یلي:تلخص التعدیالت على تصریحات شركات الصناعات االستخرا

 )المبلغ (أوقیة تصریحات شركات الصناعات االستخراجیة

 (817 561 352 3) )الضرائب المدفوعة لكن خارج نطاق المبادرة (أ

 (700 736 685) الضرائب المدفوعة لكن خارج فترة التغطیة (ب)

 (000 430 7)  )الضرائب المصنفة بشكل غیر صحیح (ج

 000 000 15 )حیح (دالضرائب المصرحة بشكل غیر ص

 (517 728 030 4) مجموع صافي التعدیل على البیانات األولیة

وقع دمجھا في استمارات تصریح  ھذه المبالغITIE .2013 (أ) ھذه تدفقات دفوعات مؤجلة ولكن خارج نطاق مبادرة
 الشركات و عرضت في المرافق التالیة

 )المبلغ (أوقیة تدفقات

 (838 144 112 2) )1ى (تدفقات دفوعات ھامة أخر

 (900 578 135 1)  (2) الخصم من المورد

 (079 838 104) (3)العقوبات 

 (817 561 352 3) المجموع

 DGTCPفي " تدفقات الدفوعات الھامة  األخرى " في إستمارة التصریح مبالغ دفعت لـ  SNIMأدرجت شركة 
أوقیة  000 000 80و   183 224 007 1و  575 454 002 1بمبالغ  ITSالستخالص الضریبي على اوالمتعلقة ب
 على التوالي. و نظرا لكون ھذا التدفق خارج نطاق المباردة تم تعدیل تصریح الشركة لحذف ھذه الدفوعات. موریتانیة

 DGTCPفي " تدفقات الدفوعات الھامة  األخرى " في إستمارة التصریح مبالغ دفعت لـ  SNIMأدرجت شركة  
أوقیة موریتانیة و نظرا لكون ھذا التدفق خارج نطاق المباردة تم   079 838 104بمبلغ  ITSبات على متعلقة بعقو

 تعدیل تصریح الشركة لحذف ھذه الدفوعات.

  DGTCPلفائدة  Kosmos Energy Mauritania(ب) تمثل تدفقات دفوعات مصرحة من قبل الشركات 

 راجیة في خانات خاطئة(ج) تمثل تدفقات دفوعات من قبل الشركات اإلستخ

  (د) تمثل فروق بین المبلغ الجملي و المبلغ المذكور في الوصل

 بالنسبة للسلطات المالیة

  : یفصل الجدول التعدیالت كما یلي

 )المبلغ (أوقیة تعدیالت على تصریحات الدولة

 (936 625 218 3) الضرائب المصنفة بشكل غیر صحیح (أ)

 (519 103 801 2) لنطاق (ب)الضریبة المحصلة ولكن خارج ا

 (001 873 189 1) الضریبة المحصلة ولكن خارج فترة التغطیة (ج)

 176 777 660 2 )الضریبة المحصلة ولكن غیر مصرحة (د

 (280 825 548 4) مجموع التعدیالت على التصاریح األولیة

  فصل الجدول التعدیالت كما یلي :في خانات ضرائب خاطئة. ی DGTCP) تمثل تدفقات دفوعات مصرحة من قبل أ(

 )المبلغ (أوقیة تدفقات

Petronas (1 134 054 042) 

Total (1 056 632 952) 
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Dana Petroleum (834 699 249) 
Kosmos Energy (123 065 550) 

Tullow Oil (63 578 583) 
Repsol (6 595 560) 

 (936 625 218 3) المجموع

 .للشركات  DGTCPمن المورد عبر  كل ھذه الدفوعات  تخص خصم

یعتبر الخصم من المورد خارج نطاق المبادرة، لكنھ وقع احتسابھ عند تحدید قیمة عائدات قطاع الصناعات 
 اإلستخراجیة تحت عنوان "دفوعات مصرح بھا ارادیا" ثم وقع تعدیلھا ألغراض المطابقة

ھذه الدفوعات وقع إدماجھا في نماذج تصریح ، ITIE 2013كل ھذه الدفوعات  مصرحة لكن خارج نطاق ) ب(
DGTCP : 

 )المبلغ (أوقیة تدفقات

Total (1) (975 409 182) 

Kosmos Energy (2) (803 432 250) 
Tullow Oil (3) (427 884 312) 
Petronas (4) (423 074 670) 

Société Mauritanienne des Hydrocarbures et du Patrimoine Minier 
(SMHPM) (5) (93 809 400) 

International Petroleum Grouping (IPG) (6) (34 893 126) 
Dana Petroleum (7) (25 237 116) 

Sonatrach (SIPEX) (8) (17 363 463) 

 (519 103 801 2) المجموع

ن ھذا التدفق و نظرا لكو  ITSإستمارة التصریح و متعلقة بمبلغ   DGTCPعبر  مصرحةال تدفقات الدفوعات في
 تم تعدیل تصریح الشركة لحذف ھذه الدفوعات ITIE 2013خارج نطاق 

 في الخانات التالیة : DGTCPتمثل تدفقات مصرحة خارج فترة التغطیة. وقع إدماجھا في نماذج تصریح   (ج)

 )المبلغ (أوقیة تدفقات

 (000 000 600)  (1) منح التوقیع

 (589 873 001)  (2) (IRF) ضریبة الدخل العقاري

 (001 873 189 1) المجموع

 ھي تدفقات شركات الصناعات اإلستخراجیة التي وقع سھو عند التصریح بھا. تفصل التعدیالت كما یلي : )د(

 )المبلغ (أوقیة التدفقات

Commission environnementale 2 250 000 000 

Retenues à la source (hors retenues sur salaires) 240 774 600 
Contributions au Fonds de Formation (Contribution administrative) 105 000 000 

Redevances Superficiaires 47 404 500 
Redevance Superficiaire minières 13 590 000 
Impôt sur le Revenu Foncier (IRF) 4 008 076 

 176 777 660 2 المجموع

 لي التعدیالتیوضح الجدول التا

 )المبلغ (أوقیة الشركة
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Petronas (1) 2 297 404 500 

Kosmos Energy 240 774 600 
Dana Petroleum 105 000 000 

SNIM 13 590 000 
Repsol 4 008 076 

 176 777 660 2 المجموع
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 الفروق النھائیة غیر المطابقة

 ) أوقیة مفصلة بحسب الشركة االستخراجیة والضرائب في الجداول أدناه:370 376 611 1تبقیة و غیر المطابقة وصلت إلى (بعد التعدیالت التي أدخلت، فإن فروق التدفقات الم

 الفروق النھائیة حسب شركات اإلستخراج

 الشركة
 فارق 

 (أوقیة موریتانیة)

  

ةلم ترسل من قبل الشرك  
 3فارق غیر مھم < 

 ملیون أوقیة
ضریبة غیر مصرحة من 

ركةالش  
FD لم ترسل من قبل الشركة 

 (666 891 586 1) شركات النفط
 

102 531 675 6 861 178 (341 866 821) (1 354 417 698) 

Dolphin Geophysical  Ltd (1 354 417 698)  - - - (1 354 417 698) 
Tullow Oil (296 135 418)  24 857 025 - (320 992 443) - 
Petronas (15 675 000)  - - (15 675 000) - 

Total 31 200  - 31 200 - - 
Sonatrach (SIPEX) 1 077 183  - 1 077 183 - - 

Dana Petroleum 1 180 652  - 1 180 652 - - 
Repsol 36 860 350  35 805 900 1 054 450 - - 

International Petroleum 
Grouping (IPG) 40 187 065  41 868 750 3 517 693 (5 199 378) - 

 036 268 198 3 شركات التعدین
 

9 507 979 582 1 199 709 (6 252 153 913) (58 757 341) 

MCM 1 991 265 327  5 705 580 603 (1 441 430) (3 712 873 846) - 
SNIM 639 210 176  758 287 113 (145 801) (118 931 135) - 

TASIAST MAURITANIE Ltd SA 592 737 704  3 000 974 927 2 786 940 (2 411 024 163) - 
Sphere Mauritania sa 23 292 526  32 617 295 - (9 324 769) - 

EL Aouj Mining Company SA 10 519 644  10 519 644 - - - 
Bofal Indo Mining Company Sa 

(BIMC Sa) (56 447 341)  - - - (56 447 341) 

Quartz Inc Mauritania (2 310 000)  - - - (2 310 000) 
 370 376 611 1 المجموع

 
9 610 511 257 8 060 887 (6 594 020 734) (1 413 175 039) 
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 حسب الضریبة الفارق النھائي

 الضریبة  
 ضریبة غیر مصرحة

 من اإلدارة
 3فارق غیر مھم < 

 ملیون أوقیة
FD  لم ترسل من قبل

 الشركة
 ضریبة غیر مصرحة

 من الشركة
 المجموع

FNRH 

 353 786 37 - - 353 286 000 500 37 صندوق التبرعات التدریب (المساھمة اإلداریة
 550 916 10 - - 200 16 350 900 10 رسوم

)األجورخصم من المصدر (باستثناء االقتطاعات من   6 806 527 2 535 865 - - 9 342 392 
 (519 284 696 1) (821 866 341) (698 417 354 1) - - مدفوعات نقدیة اخرى

DGTCP 

 300 640 984 3 - - - 300 640 984 3 الموارد المنجمیة رسوم
 946 638 332 2 (061 093 80) (278 725 5) 259 658 2 026 799 415 2 ضریبة الحد األدنى
 677 564 208 2 (310 764 25) - - 987 328 234 2 رسوم االستیراد

الخارجیة المضافة لضریبة على القیمةا  751 287 113 - - - 751 287 113 
 855 730 52 (563 157) - 289 998 3 129 890 48 الضرائب العقاریة

ات المسبقةبما فیھا الدفوع( الضریبة على دخل الشركات الصناعیة والتجاریة  34 849 940 - - - 34 849 940 
 785 953 31 - - - 785 953 31 الضریبة على رأس المال

 548 248 5 - - 352 7 196 241 5 ضریبة الخدمات
 000 000 2 - - - 000 000 2 الضرائب التعویضیة

 (746 360) (924 352 4) (983 247) - 161 240 4 الضریبة العامة على الدخل
 (419 289 4) (320 591 8) - (430 441 1) 331 743 5 الرسوم الجمركیة األخرى

لنقدیة األخرىالمدفوعات ا  - - (1 034 080) (1 139 015 689) (1 140 049 769) 
الدا خلیة الضریبة على القیمة المضافة  36 330 412 - - (1 853 267 983) (1 816 937 571) 

 (063 661 192 3) (063 911 140 3) (000 750 51) - - الرسوم السنویة
 370 376 611 1 (734 020 594 6) (039 175 413 1) 888 060 8 257 511 610 9 المجموع   
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 تحلیل البیانات .7
 

 عائدات الدولة1.7 

  مساھمة قطاع المحروقات

 تحلیل العائدات العینیة حسب المشروع

إنتاج حقل نفط  من والممتلكات المنجمیةالشركة الوطنیة للمحروقات  ولدولة لة بالنسب 2013سنة لالعائدات العینیة 
  و مفصلة على النحو التالي: 2013شنقیط في سنة 

  
 المجموع تدفقات المدفوعات

  

لة
دو

نفط  –ربح النفط الراجع للدولة كقوة عامة  ال
 (برمیل)

363 524 

S
M

H
P

M
 

 –ریك تكلفة النفط الراجع للدولة كش-ربح النفط 
 نفط (برمیل)

226 706 

 

 للدولة راجعةتحلیل العائدات العینیة ال

برمیل مقابل  524 363 في حقل شنقیطالنفط والغاز الطبیعي الراجعة إلى الدولة الموریتانیة  من اإلنتاجحصة بلغت 
 .برمیل 744 252 2 للنفط بلغ إجماليإنتاج 

 :مساھمة ھذه الحصة في عائدات الدولة ممثلة في الجدول التالي

 أوقیة دوالر برمیل
 2013سنة 

   
رمیل)نفط (ب –حَصة إنتاج النفط الراجع للدولة   363 524 

  
 

 
  

 - - - اقتطاعات على حَصة إنتاج النفط الراجع للدولة

 
 

  
 466 077 129 3 258 430 10 919 99 2013مارس  - حَصة الدولة المقتطعة و المسَوقة

 773 339 947 2 466 824 9 200 101 2013جوان  - حَصة الدولة المقتطعة و المسَوقة

 956 484 967 2 617 891 9 361 96 2013سبتمبر   - لمسَوقةحَصة الدولة المقتطعة و ا

 195 902 043 9 341 146 30 480 297 )2013في  FNRH حَصة اإلنتاج من النفط المسوق (جزء محول لـ 

    
 - - 542 48 )2014في  FNRHحَصة اإلنتاج من النفط المسوق (جزء محول لـ  

    
 ) ء الدولة (البترولجز-اقتطاع نقدي على ارباح النفط 

 
- - 

 
حَصة الدولة -التغیر في المخزون   (17 492)     

 حسب القطاع والشركة النقدیةتحلیل العائدات 

بین قطاع النفط  2013توزیع العائدات الخاصة بقطاع الصناعة االستخراجیة في سنة  تقدم الرسوم البیانیة التالیة
سب ما حرض، اعتمدنا المدفوعات بعد التعدیالت غ. لھذا التعدینشركات ال و ةینفطالشركات الوأھم وقطاع المناجم 

 .الحكومَیة الجھات صَرحت بھ
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شركات 
بترولیَة

21%

شركات 
تعدین

79%

 عا ئدات الصناعات 
االستخراجیة

الشركة الوطنیة 
للمحروقات 
والممتلكات 

المنجمیة
57%

Petronas
9%

Dana 
Petroleum 

7%

شركات بترویَة 
أخرى

27%

شركات نفط 3أھم 

SNIM
78%

TASIAST 
MAURITANI

E (TML)
12%

MCM
5%

Autres 
sociétés 
minières

5%

شركات تعدین 3أھم 

 

 :كما یلي وھ لشركات التعدین 2013سنة جدول عائدات 

 % )عائدات الدولة (أوقیة شركات الصناعات اإلستخراجیة

SNIM 76 036 565 134 79% 
TASIAST Mauritanie Ltd SA 11 298 159 770 12% 

MCM 4 834 604 766 5% 
Bofal Indo Mining Company Sa (BIMC Sa) 56 447 341 0,1% 

EL Aouj Mining Company SA 26 000 000 0,03% 
Sphere Mauritania sa 19 024 769 0,02% 
Quartz Inc Mauritania 2 310 000 0,00% 
 %1 133 314 133 1 تصریح أحادي من جانب الدولة
اتتصریح أحادي من جانب الشرك  3 346 552 401 3% 

 %100 314 978 752 96 المجموع
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   لشركات النفط ھو كما یلي 2013جدول عائدات سنة 

 % )عائدات الدولة (أوقیة شركات الصناعات اإلستخراجیة

SMHPM 14 716 023 654 57% 
Petronas 2 313 079 500 9% 

Dana Petroleum 1 699 009 200 7% 
Dolphin Geophysical  Ltd 1 354 417 698 5% 

Tullow Oil 1 193 113 143 5% 
Kosmos Energy 526 839 600 2% 

Chariot Oil Gas Limited 190 803 600 1% 
Total 180 613 800 1% 

Repsol 66 348 076 0% 
International Petroleum Grouping (IPG) 5 199 378 0% 

أخرى مصرح عنھا طوعامدفوعات   3 218 625 936 13% 
 %0 277 980 66 تصریح أحادي من جانب الدولة
اتتصریح أحادي من جانب الشرك  67 430 000 0,3% 

 %100 862 483 598 25 المجموع

 حسب التدفقات نقدیةتحلیل العائدات ال

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

األرباح المتأتیة من 
مساھمات الدولة

21%

الرسوم السنویة
15%

األداء على القیمة 
المضافة

13%

المدفوعات النقدیة 
الكبرى األخرى

14%

أرباح النفط الراجع 
للدولة 

7%

المدفوعات النقدیة 
األخرى

30%

تدفقات المدفوعات لقطاع 
الصناعات االستخراجیة

 

أرباح النفط الراجع 
للدولة 

35%

أرباح النفط الراجع 
للدولة كشریك 

22%

المدفوعات النقدیة 
الكبرى األخرى

15%

المدفوعات النقدیة 
األخرى

28%

تدفقات  3 أھم
لمدفوعات قطاع 

المحروقات

األرباح المتأتیة من 
مساھمات الدولة

24%

الرسوم السنویة
18%

األداء على القیمة 
المضافة

15%

المدفوعات النقدیة 
األخرى

43% تدفقات  3أھم 
لمدفوعات قطاع 

المعادن
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 :ھي كما یلي حسب التدفقات النقدیة 2013جدول عائدات الصناعات االستخراجیة لسنة 

 % )عائدات الدولة (أوقیة تدفقات الدفوعات قطاع شركات الصناعات اإلستخراجیة

 %28 797 985 772 34 الرسوم السنویة
 %21 608 872 549 25 ألرباح المتأتیة من مساھمات الدولة

الخارجیة لضریبة على القیمة المضافةا  15 811 136 089 13% 
 %14 333 203 831 16 المدفوعات النقدیة األخرى

نفط (برمیل –ح النفط الراجع للدولةاربأ  9 043 902 195 7% 
)نفط (برمیل –تكلفة النفط الراجع للدولة كشریك -ح النفط اربأ  5 672 121 459 5% 

على الدخلضریبة   4 363 404 334 4% 
 %3 063 925 405 3 رسوم الموارد المنجمیة

 %3 951 311 207 3 الضریبة على رأس المال
 %2 408 345 037 3 رسوم المعادن

 %2 568 668 041 2 ضریبة الحد األدنى
الدا خلیة الضریبة على القیمة المضافة  1 856 234 095 2% 

 %1 000 000 500 1 عقوبات لعدم تنفیذ برامج االستكشاف والتنمیة
)مساھمات في صندوق التدریب (مساھمة اداریة  1 195 649 400 1% 

)قةبما فیھا الدفوعات المسب( الضریبة على دخل الشركات الصناعیة والتجاریة  989 076 934 1% 
 %0 000 000 480 منح توقیع

 %0 600 774 240 خصوم من المورد (ماعدى األجور)
 %0 400 547 157 رسوم النفط

 %0 045 993 144 رسوم االستیراد
 %0 501 491 10 الضرائب العقاریة

 %0 739 051 10 الرسوم الجمركیة األخرى
 %0 000 000 8 الضرائب التعویضیة

(بعالمةلضریبة على القیمة المضافة على الرسوم   (15 811 136 089) -13% 
 %3 936 625 218 3 مدفوعات أخرى مصرح عنھا طوعا

 %3 401 982 413 3 الشركة  ریح أحادي من جانبتص

 %1 410 294 200 1 تصریح أحادي من جانب الدولة

 %100 177 462 351 122 المجموع

 المدفوعات االجتماعیة2.7 

وھي كما  أوقیة 401 982 413 3تساوي  النفقات االجتماعیةمن قبل الشركات تحت عنوان  صَرحةالمدفوعات الم
  یلي:

ةإسم الشرك  
الطوعیة النفقات االجتماعیة النفقات االجتماعیة اإلجباریة  

 المجموع
 مساھمة عینیة مساھمة نقدیة مساھمة عینیة مساھمة نقدیة

MCM - - 2 270 684 301 - 2 270 684 301 

Sonatrach (SIPEX) 60 000 000 - - - 60 000 000 
TASIAST Mauritanie 

Ltd SA 325 741 500 - 277 293 300 472 833 300 1 075 868 100 

Repsol - - 7 430 000 - 7 430 000 

 401 982 413 3 300 833 472 601 407 555 2 - 500 741 385 المجموع

 التحویالت دون الوطنیة3.7 

أوقیة وھي   074 414 690 19مبلغ DGTCP حسب تصریحات على المستوى دون الوطنىبلغت التحویالت 
 :كما یلي
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 )أوقیة (قیمة التحویل فعوصف الد

 000 600 578 19 إلى میزانیة الدولة FNRH تحویالت عائدات النفط

 074 814 111 إیرادات أخرى محولة

 074 414 690 19 المجموع

 .11مزید التفاصیل في الملحق 

 التصدیر4.7

 صادرات خام الحدید

 .الشركات ما صَرحت بھ حسب .2013 لسنةیوضح الرسم البیاني التالي توزیع صادرات الحدید 

 

 :ھي كما یلي 2013 وقیمتھا لسنةصادرات الحدید مفصلة حسب الكمیات 

 الشركة
 الكمیات
 (طن)

 بلد الوجھة ) القیمة (باألوقیة ) القیمة (بالدوالر

SNIM 9 895 978 896 863 280 268 328 432 833 الصین 

SNIM 1 353 971 136 255 654 40 765 707 565 یاإیطال  

SNIM 960 731 112 967 746 33 798 304 402 ألمانیا 

SNIM 577 508 52 913 630 15 830 987 619 فرنسا 

SNIM 93 922 8 380 112 2 507 207 399 انجلترا 

SNIM 67 214 7 873 936 2 355 767 127 بولندا 

SNIM 50 701 5 066 603 1 515 853 921 باكستان 

SNIM 41 975 4 885 147 1 461 564 917 السوید 

   783 825 563 366 110 206 225 1 000 042 13 المجموع
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 صادرات النحاس

 :MCMالمصَرحة في تقریر شركة األرقام  حسب 2013 لسنةصادرات النحاس بقدم الجدول التالي 

 ) القیمة (باألوقیة ) القیمة (بالدوالر ) طن (الكمیات الشركة

MCM 37 066 302 574 671 90 772 401 446 

 446 401 772 90 671 574 302 066 37 المجموع

 صادرات الذھب

 المصَرحة في تقاریراألرقام  حسب 2013 وقیمتھا لسنةلة حسب الكمیات صادرات الذھب مفصَ بقدم الجدول التالي 
 :الشركات

 الشركة
 الكمیات
 (طن)

 لوجھةبلد ا الھیكل المصدر ) القیمة (باألوقیة ) القیمة (بالدوالر

MCM 1,63 74 373 989 22 312 196 598   

 Tasiast Mauritanie ltd   7,54 344 745 598 103 423 679 463 MKS FINANCE SA سویسرا 

 061 876 735 125 587 119 419 9,16 المجموع
  

 
 صادرات النفط الخام

تقاریر  المصَرحة فياألرقام  حسب قیمة.والمن حیث الكمیة  2013الجدول التالي صادرات النفط الخام لسنة  قدمی
 :شركات النفط

 الشركة
 الكمیات
 (برمیل)

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

SMH 162 655 16 979 096 5 093 728 701 Phillips 66 الوالیات المتحدة االمریكیة 

 164 633 15 982 538 4 794 761 301 BP ت المتحدة االمریكیةالوالیا  

 156 761 16 091 779 4 827 533 652 Saras إیطالیا 

 Petronas 
925 246 93 239 985 27 971 995 565 Philips 66 الوالیات المتحدة االمریكیة 

442 935 45 481 491 13 644 447 207 SARAS إیطالیا 

 222 519 22 042 931 6 612 879 265 Philips 66 كندا 

مجموعال  2 074 749 209 817 819 62 945 345 691 
  

مقابل   للبرمیل سنویا دوالر 101,11بلغ متوسط سعر بیع برمیل النفط الخام الموریتاني حسب ھذا الجدول 
 .2012دوالر أمریكي لسنة  102,77

 صادرات الفضة

شركة تقریر المصَرحة فياألرقام  بحسمن حیث الكمیة والقیمة.  2013في الجدول التالي صادرات الفضة لسنة  قدمی
Tasiast : 

 الشركة
 الكمیات
 (طن)

القیمة 
 )(بالدوالر

 بلد الوجھة الھیكل المصدر )القیمة (باألوقیة

 Tasiast Mauritanie ltd   0,344 264 402 79 320 552 MKS FINANCE SA سویسرا 

 552 320 79 402 264 0,344 المجموع
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 2013 للسنة المالیة المطابقةالناتجة عن عملیة النتائج والتوصیات  .8

  لقطاع اإلستخراج وضع قاعدة بیانات

  :تتضمن خاصة بقطاع اإلستخراج معلومات سیاقیة أساسیةنشر EITI  تشترط المعاییر الجدیدة لـ 

 و سیاسات نشر العقود بیانات خاصة باإلطار القانوني و الضریبي و التأسیسي -

 بالمخزون و باإلدارة ،المشاریعب ،بالمناطق تخراج وبقطاع اإلس بیانات خاصة -

 مساھمة القطاع في اإلقتصاد -

 و البیانات حول ملكیة المنفعة وصف نظم منح التراخیص -

ألنھا إلى المعلومات المذكورة أعاله الل عملیة جمع المعلومات وجدنا عدید الصعوبات و الحظنا صعوبة الوصول خ
الحظنا أیضا أن ھذه البیانات ھي في معظمھا . أو متفرقة بین العدید من الھیاكل ینةكانت إما غیر متوفرة أو غیر مح

  العموم.غیر متاحة الى 

جمیع المعلومات عن قطاع الصناعة  تكون الشفافیة في قطاع الصناعة االستخراجیة، فمن الضروري أن ضمانل
  .عموملل ةتاحتمو ة، معالجةسجیلماالستخراجیة لیتم 

المعلومات السیاقیة  تتضمن كال مكانیة وضع قاعدة بیانات خاصة بقطاع الصناعات اإلستخراجیةبدراسة إ نوصي
 ة من خالل البیانات التي المتوفرة عند الھیاكل اإلداریة.دوریحول القطاع. یجب تحیین ھذه القاعدة بصفة  األساسیة

  الحكومیة البیانات بدقةإصدار الشھادات 

یجب إصدار شھادة بدقة اإلفصاحات الحكومیة من  ،الحكومیة ا لضمان مصداقیة البیاناتوفقا لإلجراءات المتفق علیھ
دائرة  و توضیح دور نماذج اإلبالغحاسبات لتقدیم محاسبات. وقد تم تنظیم ورشة عمل في مقر دائرة المقبل دائرة ال

  الحكومیة.شھادة مصداقیة واكتمال البیانات  حاسبات فيمال

و یرجع ذلك بالخصوص إلى عدم إجراء مراجعة  الشھادات بدقة البیانات الحكومیة علىلم نتمكن من الحصول 
  الحكومیة. البیاناتة. ال تسمح ھذه الوضعیة بتأمین صًحة الصندوق الوطني للعائدات الھیدروكربونیلحسابات الدولة و 

المعمول بھا في  الالزمة لتنفیذ اللوائح تشجیع الجھات المعنیة التخاذ اإلجراءاتب EITI نوصي اللجنة الوطنیة المبادرة
بإتخاذ التدابیر اَالزمة من أجل  نوصي . كماةالصندوق الوطني للعائدات الھیدروكربونیحسابات الدولة و مجال تدقیق 

  في التقاریر القادمة. إصدار الشھادات بدقة البیانات الحكومیةضمان 

  نماذج اإلبالغ

معاومات إضافیة بخصوص في عملیة المطابقة تقدیم  المدرجة طلب من الشركات نماذج اإلبالغباإلضافة إلى تقدیم 
  .النفقات االجتماعیة العملیات المالیة و ،إتفاقیات التبادل ،التصدیر ،اإلنتاج ،ملكیة المنفعة ،المشاركات الحكومیة

 .املةبطریقة ش على المعلومات المطلوبةاإلبالغ بم قلم ی جھاتومع ذلك، الحظنا أن بعض ال

و تقدیم جمیع أصحاب المصلحة  على ضرورة تعاونفي السنوات المقبلة  بالحرص اللجنة المبادرة الوطنیة نوصي
  لتدفقات المدفوعة.إضافة عن المعلومات عن ا المعلومات المطلوبة
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  مصادق علیھاالمالیة القوائم ال

مقر في موریتانیا والتي تعمل تحت التي لھا راجیة نماذج اإلبالغ، طلب من الشركات االستخل وفقا للمبادئ التوجیھیة
  .2013لتقدیم بیاناتھا المالیة المدققة لعام  اتالشكل القانوني للشرك

القوائم المالیة مدققة سمح لنا بتقییم ما إذا كانت یال  و ھذاومع ذلك، وجدنا أن بعض الشركات لم تقدم بیاناتھا المالیة 
  (ه). 5.3 المعیارأوصى  كما ھو

لمزید الشفافیة نوصي باتخاذ تدابیر في ھذا اإلطار و حث الشركات على تدقیق الحسابات لتقدیم قوائم مالیة مصادق 
  .علیھا حتى نضمن موثوقیة البیانات

  نماذج اإلبالغتوقیع 

و  طلب من الشركات العاملة بقطاع الصناعات اإلستخراجیة ،في إطار عملیة المطابقة و لضمان موثوقیة البیانات
  .موقعة من طرف شخص مؤھل 2013تقدیم إستمارات التصریح لسنة  ،المدرجة في نطاق المطابقة

 لذاك. طرف شخص مؤھلال تحمل توقیعا من  نماذج اإلبالغالحظنا أن عدد من  ،خالل عملنا 

تى نضمن جراءت حاإللمزید الشفافیة نوصي باتخاذ تدابیر في ھذا اإلطار و حث الھیاكل المصرحة على احترام 
  موثوقیة البیانات

 اإلبالغنماذج تقدیم التأخیر في 

ھیاكل فقط  4. نماذج اإلبالغكحد لتقدیم  EITI اللجنة الوطنیة المبادرة من طرف 2014أكتوبر  21وقع تحدید تاریخ 
  في األجل المحدد. نماذج اإلبالغ تقدم لمشركة  21احترمت الموعد بینما 

  .2014الذي كان مبرمج نشره في سنة و إعداد ھذا التقریر طابقةعملیة المأدى ذلك لتأخیر في 

حتى یقع تقدیم البیانات في  بھا وضع جدولة واضحة یجب اإللتزام في ھذا اإلطار و االزمةتدابیرالنوصي باتخاذ 
  .تقریرالد تاریخ نشریحدتآجالھا و 
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 تحدیث قاعدة بیانات الشركات العاملة في قطاع المناجم

 :2013لسنة   االستخراجیةد نقص في تحدیث قاعدة بیانات الشركات العاملة في قطاع الصناعات الحظنا وجو

 الشركات العاملة في قطاع الصناعات تواریخ منح التراخیص غیر متوفر لجمیع  -

  یذكر السجل فقط مجموعة من المعادن التي یمكن أن تتوافق مع العدید من المعادن .المنتوج أو المعدننوع  -

 و مدَتھ یقع ذكر تاریخ تقدیم الطلب الترخیصلم  -

 االستخراجیةقاعدة بیانات الشركات العاملة في قطاع الصناعات غیر مضمنة في  إحداثیات المنطقة -

 غیر و ھونقص في تحدیث قاعدة بیانات الشركات العاملة في قطاع الصناعات االستخراجیةیدل على  ھذا الوضع
  .لمبادرة(ب) لمعاییر ا 3.9مطابق لمبدأ 

. وینبغي أن یتم عملیة تحدیث االستخراجیةالشركات العاملة في قطاع الصناعات  نحن نوصي بتحدیث قاعدة بیانات
 .و نشرھا لضمان مزید من الشفافیة بصفة منتظمة لقاعدة البیانات ھذه عن طریق إنشاء نظام للمعلومات
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 التقاریر السابقةمتابعة توصیات 

 وصف
ال /  التنفیذ (نعم /

)جاري  
 التوصیات

 ال 

 مناجموالتتبع مدفوعات شركات النفط 

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

إعتماد  وقد تمالمدفوعات استنادا الى العملیات التي تظھر على البیانات البنكیة.  وتحدد طبیعةلفرنسي. البنك ا
الدفعات المحولة في حساب الصندوق الوطني للعائدات  وصف مختلفل 2006محددة منذ سنة  قائمة

علم یعود ذلك لعدم  ویمكن أن ال تحترم دائما من قبل شركات النفط. قائمةالھیدروكربونیة. ومع ذلك، فإن ھذه ال
لعدم القدرة  ویرجع ذلكخالل إجراءات المطابقة  فوارق. وقد الحظنا العدید من قائمةالنفط بجود ھذه ال شركات

على الھیكل الذي قام بالدفع أو طبیعة العملیة على حساب الصندوق الوطني للعائدات  DGTCPتعرف على 
الناتجة جَراء اإلیصاالت الیدوَیة حیث من الصعب التعرف على نوعیة كما الحظنا األخطاء الھیدروكربونیة. 

 المدفوعات بالنسبة لھذه اإلیصاالت من طرف األشخاص التي تقوم بإدخال المعلومات في المنظومة المحاسبَیة.

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

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

 .المناجموالنفط 

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

 المتَفق علیھا. للتسمیات لحاملةغیر ا تالبنك فرنسي لرفض الدفوعا

 ال 
 الصندوق الوطني للعائدات الھیدروكربونیة مدفوعات شركات النفط في حسابات أخرى غیر

الصندوق الوطني للعائدات  المتعلق بإنشاء 2006أفریل  4المؤرخ في  08-2006وفقا للمرسوم رقم 
الفقرة األخیرة من  النفط.دولة المتأتیة من موارد موجھ لجمیع إیرادات ال  الصندوق الھیدروكربونیة، فإن حساب
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 ." الصندوق حسابالنفط ال یمكن ایداعھا اال في  من المرسوم تنص على أن "عائدات 3الفصل 

في صندوق إیداع الخزینة  التي تَمت  ومع ذلك، وجدنا أثناء إجراءات المطابقة بعض الدفوعات
ثم تم إیداعھا  مع إدارة الضریبة بعض ضرائب شركات النفط ). وباإلضافة إلى ذلك، تم تصفیة430300628(

 ر .مباشرة في حساب الخزینة الموحد

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

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

 ال 

 الصندوق الوطني للعائدات الھیدروكربونیة مدفوعاتلإیصال  إصدار

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

  د نزاع.لتتبُع موارد الصندوق و ال یضمن حقوق الدولة في حالة وجو عائقا للمراقبة

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

 ال 

 نشر عقود المناجم

صاح علناً عن أي عقود "تشّجع البلدان المنفذة للمبادرة على اإلف 2013نسخة جوان  3.12المبادرة  متطلبوفقا ل
من  15أخرى ینص الفصل  ومن جھةأو تراخیص تحدد الشروط المتعلقة باستغالل النفط والغاز والمعادن." 

مجلة المناجم أن تراخیص المناجم واإلستخراج محددة في سجل وفقا ألمر من الوزیر المكلف بالمناجم. كل 
، في الرائد الرسمي لجمھوریة انشره، كتابییجب القرارات لمنح أو رفض أي طلب بموجب مجلة المناجم 

 في الموقع وعقود النفطموریتانیا. في نفس السیاق الحظنا في إطار عملنا انھ لم یقع نشر عقود المناجم 



 2013حول عائدات سنة  ITIE تقر�ر ا	��ة اإلدار�ة املستقلة ملبادرة
  

 

 

Moore Stephens LLP  | Page 65 

 وصف
ال /  التنفیذ (نعم /

)جاري  
 التوصیات

 الوزاري. اإللكتروني

یل الوزاري وذلك لتسھ اإللكتروني في الموقع وعقود النفطنوصي بتفعیل النصوص المتعلقة بنشر عقود المناجم 
 النفاذ للمعلومات.

 ال 

 تحدیث قائمة العقود النفطیة المنشورة

على موقع  وشركات النفطقائمة عقود التنقیب واإلنتاج الموقعة بین موریتانیا  تم نشر
www.petrole.gov.mr2007أن القائمة ال تشمل العقود الموقعة منذ  ناالحظ ن. ولك. 

 .2007عقود التنقیب واإلنتاج الموقعة منذ و المتعلقة ب لومة للعمومنشر المعضمان  من ال یمكن ھذا من شأنھ أن

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

 ال 

 مراجعة حسابات الدولة

أن  1993اسبة، المصادق علیھ في جانفي الذي ینظم عمل دیوان المح 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. جعة السنویة لحسابات الدولة من قبل دیوان المحاسبة ونشر التقاریرنوصي بتفعیل نصوص المرا

 ال 

 الصندوق الوطني للعائدات الھیدروكربونیة مراجعة حساب

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

الصندوق الوطني للعائدات  غیاب تقاریر مراجعة حسابومع ذلك، وجدنا أثناء إجراءات المطابقة 
 .الھیدروكربونیة

 .لمزید الشفافیة عائدات الھیدروكربونیةالصندوق الوطني لل حساب نوصي بتفعیل نصوص مراجعة حسابات

 ال 

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

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

 لم تنشر.

 .ھذا ال یضمن شفافیة العملیات من قبل ھاتین الشركتین

ة الصناع عائدات قطاع ونظام جمعنظرا للدور الھام الذي تلعبھ ھذه الشركات في قطاع االستخراج 
لشركة الوطنیة ل و الشركة الوطنیة للصناعة و المناجم االستخراجیة، نوصي بنشر القوائم المالیة لشركات الدولة

لشركة الوطنیة للمحروقات ل . كما نوصي أیضااإللكترونیةفي مواقعھا  سنوَیا للمحروقات والممتلكات المنجمیة
 .البیاناتوبنشر دوري لإلحصاءات  والممتلكات المنجمیة

 ال 

 البیانات بدقةإصدار الشھادات 

الشركات و  مبادرة الشفافیة في الصناعات اإلستخراجیة یجب أن تكون عملیة اإلبالغ من طرفمصداقیة لضمان 
 اتالبیانشھادة بدقة  إصدار الشركات على المؤسسات الحكومَیة و جب. و لھذا الھدف ومصداقیةالحكومة ذات 

.ما یعادلھ خارجي الخاص بھم أوالحكومیة من مدقق الحسابات ال  

 .شھادات بدقة البیاناتغیر أن عدد كبیر من الشركات لم تقدم 

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

 المستقبلیةفي نطاق المطابقة لتقاریر المبادرة  إدراج الضریبة على الرواتب واألجور

أو من قبل  یةجمشركات المنالللضریبة على الرواتب واألجور سواء من قبل  مبالغ كبیرة دفع الحضنا أَنھ قد تمَ 
قررت  .أوقیةملیون  DGCTP 658 14 صَرحت بھ حسب ما  ھذه المدفوعلت قیمة و تبلغ .شركات النفط
 2013و  2012نطاق تقریر مبادرة  فيواألجور  على الرواتب الضریبة ال یقع إدراجأن   ITIE اللجنة الوطنیة

 .المبادرة حسب معیارنظرا للطبیعة غیر اإللزامیة إلدراجھا 

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

 ال 

 اإلبالغنماذج  تقدیمالتأخیر في 

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

حیث لم توجد تفاصیل المدفوعات حسب تاریخ الدفع و رقم اإلیصال و مكان الدفع و بقَیة المعلومات المتعلقة 
بعملَیات الدفع 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.  المتدخلیني في السنوات المقبلة بتشجیع جمیع نوص
 ھذه المشاركة من خالل اإلجراءات التالیة: سینویمكن تح

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

كل ھیكل یحوي جمیع تفاصیل المبالغ المعلنة، اإلیصاالت وغیرھا  داخل ITIEتشجیع إعداد ملف و  -
 ؛ وةمن المعلومات المفید

.لمحددلم تقدم التصریح في الوقت ا والھیاكل التي شركاتاعتماد، عند الضرورة، عقوبات مناسبة ضد الو   

 ال 
 للممتلكات الفعلیة غیاب سجل

 فتوحعیار المبادرة، یوصى بأن تحتفظ البلدان المنفذة للمبادرة بسجل م" من مملكیة المنفعة 3.11" متطلبوفقا لل
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، أو تقوم بالتشغیل أو االستثمار في أصول روضبالمالكین المنتفعین للجھات التجاریة التي تقدم بع عموملل
على سبیل  ،متوفرة للعموماستخراجیة، بما في ذلك ھویة مالكي المنفعة وحصة الملكیة. إذا كانت ھذه المعلومات 

أسواق األوراق المالیة، فإنھ ینبغي أن یتضمن تقریر المبادرة  وأالشركات  تقاریر مراجعيالمثال عن طریق 
 . ومع ذلك، في سیاق عملنا، الحظنا عدم وجود مثل ھذا السجل.الحصول علیھاتوجیھات بشأن كیفیة 

تفعین بما في ذلك ھویة مالكي المنفعة وحصة إلتخاذ الترتیبات الالزمة إلجراء ونشر سجل المالكین المنبنوصي 
 .الملكیة

 ال 

 تحدیث قاعدة بیانات الشركات العاملة في قطاع المناجم

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

 .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 
 :على البیاناتالصناعات االستخراجیة. 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 -

إنشاء نظام للمعلومات والتنسیق بین  تحدیث بصفة منتظمة لقاعدة البیانات عن طریقالتم عملیة ت توینبغي أن
 :وكتابة المبادرةالشركات االستخراجیة واإلدارة 

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

 ارسال منتظم لتصاریح التنقیب أو االستغالل الممنوحة. -
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سنویا  واألتاوات المصرحةاالستخراجیة لتصاریح عن الضرائب والرسوم الجمركیة ارسال الشركات  -
 بعد المصادقة على البیانات المالیة؛ و

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

 ال 2013انظر توصیات 

 تحدیث مستمر لسجل المسح المنجمي
صاریح و اعداد تقریر المبادرة وجود أخطاء في سجل المسح المنجمي. و بفضل تحدید نطاق الحظنا عند تسلم الت

تم تحدید سجل المسح  2011المبادرة من طرف اللجنة الوطنیة و اإلتصال بمختلف الشركات في موریتانیا سنة 
 المنجمي بشكل یشمل نطاق المبادرة

 
لضمان تحدیث مستمر لسجل المسح المنجمي عبر تبني مع ذلك نرى أنھ من الواجب دعم ھذه النقطة و ذلك 

 قرارات من وزارة اإلشراف

خالل  2013و  2012وقع اعداد تقریر 
و حسب المعطیات سیقع  2014سنة 

 نشرھما في اآلجال المحددة
 نعم

 ITIE نشر تقاریر
Y جب ایقافھا و ھو ما مع تأخیر كبیر أعاق تقدم األعمال مما استو 2013بدأ سنة  2011و  2010عداد تقاریر

 جعل تحدید األدوار صعبا
داخل  ITIE باتخاذ اإلجراءات لترسیخ ثقافة  CNITIE  في ھذا اإلطار و لتجنب التأخیر نوصي اللجنة الوطنیة

 .المؤسسات الموریتانیة حتى یتسنى نشر التقاریر في موعدھا

التدفقات المذكورة وقع ادراجھا في تقریر 
 ITIE 2013 مبادرة

 
منع  

 تطور نطاق التقریر
 تطور نطاق الشركات
 Chariot Oil & Gasمع شركة  2012في  CPPوقع إنھاء مفاوضات 

 نطلب من اللجنة الوطنیة إدراج ھذه الشركة في نطاق التقریر المقبل

 تطور نطاق التدفقات
 تصریحات "اإلیرادات األخرى / الدفعات الھامة " حددت التدفقات التالیة:

ملیار  4.7ملیون دوالر أمریكي ( 16.8)، بمبلغ IRCMعلقة بضریبة دخل رأس المال المتحرك (مساھمات مت -
 أوقیة موریتانیة)؛

ملیون دوالر  0.3بمبلغ  DGTCPو SNIM)، صرحت بھا IRGمساھمات متعلقة بالضریبة على الدخل ( -
 العالقة بین الشركة الوطنیة والدولة.ملیون أوقیة موریتانیة). ونحن نفھم أن ھذا التدفق یخضع التفاق یحكم  80(
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 وصف
ال /  التنفیذ (نعم /

)جاري  
 التوصیات

ملیون  392ملیون دوالر أمریكي ( 1.4، بمبلغ Mining Ressourcesمساھمات على "تكالیف الشراء"،  -
 أوقیة موریتانیة).

تم عرض ھذه المبالغ في الجداول الملحقة لتقریر المبادرة، و سیكون على اللجنة الوطنیة  النظر فیما إذا كان 
 ھذه التدفقات بشكل منھجي في نطاق المبادرة للتقاریر القادمة سیقع إدراج

من أجل تعزیز التغطیة واكتمال تقاریر مبادرة موریتانیا، وتعزیز فھم ممارسات الصناعات االستخراجیة، ونحن 
بالحفاظ على إستمارة التصریح اإلضافي "عائدت أخرى / دفوعات ھامة  CNITIEنوصي اللجنة الوطنیة  

 .لمبادرات القادمةأخرى" ل
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 لشركات المدرجة في نطاق المطابقةا: ملف 1الملحق 

 UFI اسم الشركة
تاریخ 
 التكوین

 المنتج

 المساھمة والملكیة

رأس المال (أوقیة 
 )موریتانیة

 الجنسیة % االسم
متداولة 

بالبورصة 
 )(نعم / ال

 مكان التداول
المالكین و٪ 

 الملكیة

Société 
Mauritanienne des 

Hydrocarbures et du 
Patrimoine Minier 

(SMHPM) 

884641Q 14/11/2005 000 000 322 1 نفط و غاز ETAT 100% ال ینطبق ال ینطبق ال موریتانیة 

Petronas 5050001
8 

 فرغیر متو غیر متوفر نعم غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر نفط و غاز غیر متوفر

Dana Petroleum 
(E&P) Limited - 

Mauritania Branch 

3030010
9 

 غیر متوفر نفط و غاز 01/05/2005

Dana Petroleum 36% ال ینطبق ال غیر متوفر 

KNOC 
owning 100% 

of Dana 
Petroleum 

Tuillow Oil 40% ال ینطبق لندن نعم بریطانیة 

GDF Suez 24% ینطبق ال باریس نعم فرنسیة 

International 
Petroleum Grouping 

(IPG) 

3030009
 000 000 250 نفط و غاز 06/05/2001 1

TIEL  LTD 31% غیر متوفر ال ینطبق ال بریطانیة 

EDMARNTON LTD 54% غیر متوفر ال ینطبق ال غیر متوفر 

BRENAL HOLDING 5% غیر متوفر ال ینطبق ال بریطانیة 

ETS MAOA 9% غیر متوفر ال ینطبق ال موریتانیة 

MOHAMED HAROUNA 2% غیر متوفر ال ینطبق ال موریتانیة 

Repsol  3030008
3 

 غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر نفط و غاز 2005

Sonatrach (SIPEX) 
2030004

 غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر SIPEX BVI 100% 000 000 1 نفط و غاز 25/02/2009 2

Total E&P 

9030007
 Total SA غیر متوفر غیر متوفر ھولندیة Total Holding Netherland 100% ال ینطبق نفط و غاز 29/01/2012 5

9030006
7 

 Total SA غیر متوفر متوفر غیر ھولندیة Total Holding Netherland 100% ال ینطبق نفط و غاز 07/02/2012

3030005
 ال ینطبق CAC 40 نعم فرنسیة Total SA 100% ال ینطبقال ینطبقال ینطبق نفط و غاز 17/10/2005 9

Tullow Oil ال ینطبق نفط و غاز 1985 غیر متوفر 

Actionnaires de Tullow Oil 
+ 

Direction et les employés 
Tullow 

 نعم بریطانیة 100%

FTSE 100 - London 
stock Exchange 

Irish Stock Exchange 
Ghana Stock 

Exchange 

 ال ینطبق
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 UFI اسم الشركة
تاریخ 
 التكوین

 المنتج

 المساھمة والملكیة

رأس المال (أوقیة 
 )موریتانیة

 الجنسیة % االسم
متداولة 

بالبورصة 
 )(نعم / ال

 مكان التداول
المالكین و٪ 

 الملكیة

Chariot Oil Gas 
Limited 54519 10/01/2012 نفط و غاز 

Le Groupe Chariot Oil 
& Gaz ltd qui inclut 
Chariot Oil & Gas 

Investments 
(Mauritania) Ltd 

dispose d'actifs nets 
de 150 million USD 
(43,35 million MRO) 

au 30/06/2014 

Chariot Oil Gas Limited SA 100% ال ینطبق لندن نعم بریطانیة 

Kosmos Energy 
9030013

 ال ینطبق NYSE:KOS نعم غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر 289 نفط و غاز 13/05/2012 3

Bofal Indo Mining 
Company Sa (BIMC 

Sa) 
 غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر فرغیر متو غیر متوفر

EL Aouj Mining 
Company SA 

3030049
7 

 000 000 565 24 مناجم حدید 01/09/2004

SNIM 50% ال ینطبق ال ینطبق ال موریتانیة 

SPHERE MINERALS 
LIMITED 49,9997% غیر متوفر یر متوفرغ غیر متوفر غیر متوفر 

SPHERE IRON ORE PTY 
LIMITED 

 غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر 0,0001%

SPHERE RESOURCES PTY 
LIMITED 0,0001% غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر 

MAURITANIAN HOLDINGS 
PTY LIMITED 0,0001% غیر متوفر توفرغیر م غیر متوفر غیر متوفر 

Mauritania Minerals 
Company sa (MMC) 

 غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر

MCM 
3030006

 غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر FQML 100% 000 000 5 ذھب و نحاس 20/09/2004 7

Quartz Inc 
Mauritania غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر 

SNIM 
3030007

 000 000 700 182 منجمیة 1974 5

État Mauritanien : 78%  ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق 

Industrial Bank of Kuwait : 7% غیر متوفر غیر متوفر ر متوفرغی كویتیة 

Arab Mining Company : 6% غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر اردنیة 

Irak Fund for External 
Development : 

 غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر عراقیة 5%

Office National des 
Hydrocarbures et des Mines 2% ال ینطبق طبقال ین ال ینطبق مغربیة 

Banque Islamique de 
Développement : 2%  غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر 

Privés Mauritaniens : 0,14%  غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر 
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 UFI اسم الشركة
تاریخ 
 التكوین

 المنتج

 المساھمة والملكیة

رأس المال (أوقیة 
 )موریتانیة

 الجنسیة % االسم
متداولة 

بالبورصة 
 )(نعم / ال

 مكان التداول
المالكین و٪ 

 الملكیة

Sphere Mauritania 
sa 

3030015
 000 465 595 2 حدید و مشتقاتھ 21/11/2007 8

Etat -Puissance publique 10% ال ینطبق ال ینطبق ال ینطبق ریتانیةمو 

Sphere Minerals Limited 90% ال ینطبق استرالیا نعم استرالیة 

TASIAST Mauritanie 
LTD SA 

3030002
 ال ینطبق تورنتو و نیویورك نعم كندیة Kinross Gold Corporation 100% 5357170000 ذھب 27/10/2003 6

Tazadit Under 
Ground غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر وفرغیر مت 

Temagot Bumi غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر 
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 ق المطابقة: قائمة الشركات التي لم یشملھا نطا2الملحق 

 الشركة الرقم الشركة الرقم
1 ABAM 50 Mauritanie Ressources Limited Sarl 

2 Africa Gold Quest Sa 51 Mauritanienne d'Exploration et d'Exploitation 
Minière (M.E.E.M) 

3 AFRICA Ressources Mauritanie 52 MEHL MINING SERVICES 
4 African Minerals Company Sarl 53 MEM SA 
5 Alecto Holdings International 54 Mineralis 
6 AMG Sarl 55 Mining Resources Limited 
7 Amssega Exploration 56 Mining Ventures 
8 ARAFA CONSULTING - Sarl 57 Moutal Exploration Ltd 

9 ARVG SPECIALITY MINES 
(PVT) Ltd 58 MURCHISON 

10 ATLANTIC 59 Negoce International Mining 
11 AURA ENERGY LIMITED 60 Nelvo International 
12 BSA 61 Nour de Commerce Sarl 
13 BUMI MAURITANIE 62 OMC _Sarl 

14 Bureau d'Etudes Miniers et 
Pétroliers (BEMP) 63 Orecorp Mauritania Sarl 

15 C.R.E.M Sarl 64 Ores For Mining - sa 

16 CARACAL GOLD 65 PACIFIC ANDES RESOURCES 
DEVELOPMENT LTD 

17 CIFC 66 Peaks Metals & Mining Technology 

18 CURVE CAPITAL VENTURES 
Ltd 67 Powerking Mines 

19 Deira Mining & Agriculture Sarl 68 Real Rovera SL 
20 Drake Resources Limited 69 RIM - Minerals Sarl 
21 Durman International Group 70 Sahara Minerals 
22 EARTHSTONE RM-SARL 71 Sahel Mining Company 
23 El Hajera Sarl 72 Sand Iron Ore Mauritania Sarl 
24 Elite Earth Minerals and Metals 73 SGS - Sarl 
25 Forte Energy 74 Shield Mining Mauritania S.a 
26 GEOPROMIN - SARL 75 Shield Saboussiri Mining Mauritania S.a 
27 Ghazal Minerals Ltd 76 Shoroq Mining Resources Sarl 
28 GLOBAL MAURITANIA MINING 77 Silvrex limited 
29 GPB Mauritania Minerals sa 78 SMIM 
30 Green Mining Sarl 79 SMSL 
31 H.M.M.E 80 Société MAS Sa 
32 ID - Continental Sa 81 SONKO LOWENTHAL 
33 ID - Geoservices 82 Sphere Lebtheinia Sa 
34 IRON MINES LTD 83 SPIM RESSOUCES SARL 
35 Iron Quest Sa 84 SR MINING SARL 

36 Jindal Steel and Power 
(Mauritius) Ltd 85 TAFOLI MINERALS 

37 Karfahane Co.Ltd 86 Taj-Africa 
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 الشركة الرقم الشركة الرقم
38 London Mining 87 TAURIAN Minerals Mauritania Sarl 
39 Lusitania 88 TAYSSIR RESOURCES SAS 
40 M.L.S El Maaden 89 Teclon-Mauritania Sa 
41 M.R.E.M Sarl 90 TURRILL LIMITED 
42 MAADIN 91 WA Iron Mauritanie Sa 
43 MACOBA TP 92 WA Resources Mauritanie Sa 
44 MANAGEM 93 Wadi Al Rawda Investments 
45 MAPRES Sarl 94 WAFA MINING S.a 

46 MAUREX (Mauritanie 
Exploration Sarl) 95 WEST AFRICA GOLD 

47 Mauri - Mining 96 West Africa Iron Sarl 

48 Mauritania for Mining and 
Services 97 Wirama Entiti Mauritania SAS 

49 Mauritania Mining Resources 
S.a.r.l     
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 : جدول مفصل للمدفوعات االجتماعیة 3الملحق 

 العدد
أسماء 
 الشركات

 الدفوعات اإلجتماعیة

 المساھمة
 (أوقیة موریتانیة)

 المستفید

1 MCM 

30 951 942 CD5 

5 030 520 CLHSE 

27 233 202 COMMUNIC 

10 902 273 EDUC 

5 451 969 EDUC-S1 

7 272 795 EDUC-S2 

12 027 108 EDUC-S3 

4 310 475 HEALTH 

8 884 434 WATER 

2 327 904 GINF 

10 883 412 PRELAT 

4 121 625 ARTS 

16 235 709 COMENV 

6 572 316 SPORTS 

2 349 COMSAF 

4 762 662 EVENTS 

3 226 020 HRAKJ 

456 786 MAURIT12 

2 110 030 800 ROADMNT 

2 
Tasiast 
Mauritanie Ltd 
SA 

55 920 000 Distribution d'eau (Benichab) 

9 657 000 Transport pour les communautés locales (Benichab) 

19 711 800 Santé (Mobile Clinic, CURE) Nouamghar  

5 010 300 HSE/ Gestion des déchêts (Nouamghar ) 

13 735 200 Pastoralisme / Vétérinaire 
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56 637 000 Développement économique local (Benichab) 

7 540 500 Education (Benichab) 

4 391 100 Education 

18 657 900 Infrastructure (2Com. Shops, 2Meat shops, 1Kinder 
garden, 2wells, AEPN) 

325 741 500 École des mines 

14 618 100 Formation des jeunes (Benichab) 

8 701 200 Initiative Local Business 

39 060 000 Orphanages (CPIS & Besma) 

19 153 200 Evénements commandités 

467 663 700 Donations en nature (+ 2 CURE Containers/ medical 
material) 

5 169 600 Marchandises (Ramadan + Cooperative Féminine) 

4 500 000 Fédération Nationale de Football 

3 Repsol 7 430 000 Lycée de formation technique et professionnel polyvalant 
d'Atar 

4 SIPEX 60 000 000 Etat Mauritanien 

   401 982 413 3 المجموع
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  DGTCP المدفوعات األحادیة األخرى التي أبلغت عنھا : 4الملحق 

 أسماء الشركات العدد
DGTCP  

 (أوقیة موریتانیة)

 133 314 133 1 شركات التعدین  

1 SGS - Sarl 192 062 186 

2 Forte Energy 64 774 000 

3 Wadi Al Rawda Industrial Investments 53 389 220 

4 BUMI MAURITANIE 51 610 000 

5 CURVE CAPITAL VENTURES Ltd 48 340 350 

6 Mauritanie Ressources Limited Sarl 47 484 000 

7 Gryphon Minerals 45 130 000 

8 AURA ENERGY LIMITED 40 956 000 

9 Atlantic Metals Mauritanie sa 40 752 000 

10 WAFA MINING S.a 40 300 000 

11 CARACAL GOLD 34 840 000 

12 TAYSSIR RESOURCES SAS 34 610 000 

13 SPIM Sa 32 571 062 

14 SOMASO 32 428 000 

15 TAFOLI MINERALS 27 746 000 

16 Orecorp Mauritania Sarl 23 328 600 

17 Peaks Metals & Mining Technology 18 642 883 

18 CIFC 18 140 000 

19 Shield Saboussiri Mining Mauritania S.a 17 945 768 

20 Drake Resources Limited 17 328 000 

21 ID - Geoservices 16 094 000 

22 EARTHSTONE RM-SARL 14 086 000 

23 Massadir Sarl 14 066 000 

24 Negoce International Mauritania Mining 13 520 000 
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 أسماء الشركات العدد
DGTCP  

 (أوقیة موریتانیة)

25 Wa Iron Mauritania Sa 11 650 000 

26 Curve Earth Minerals Sarl 11 410 000 

27 Sand Iron Ore Mauritania Sarl 11 350 000 

28 Mineralis 11 340 000 

29 Wirama Entiti Mauritania SAS 11 266 000 

30 Alecto Holdings International 11 068 000 

31 MACOBA TP 9 642 000 

32 SMIM 8 636 000 

33 Mauritania for Mining and Services 8 598 000 

34 Es Minerals 7 640 000 

35 WA Resources Mauritanie Sa 7 030 000 

36 Amssega Exploration 6 009 279 

37 Elite Earth Minerals and Metals 5 810 000 

38 WEST AFRICA GOLD 5 586 000 

39 ARVG SPECIALITY MINES (PVT) Ltd 5 394 000 

40 Karfahane Co.Ltd 4 940 000 

41 MANAGEM 4 920 000 

42 Mauritania Mining Resources S.a.r.l 4 910 000 

43 El Hajera Sarl 4 304 000 

44 Durman International Group 4 120 000 

45 AYA Sarl 4 118 000 

46 HIND METAL CORP Sarl 3 976 000 

47 Jindal Steel and Power (Mauritius) Ltd 3 956 000 

48 Ores For Mining - sa 3 886 000 

49 AGRINEQ SA 2 848 000 

50 BSA 2 558 000 

51 Mauritania Ventures Ltd 2 172 000 
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 أسماء الشركات العدد
DGTCP  

 (أوقیة موریتانیة)

52 Mining Venture Ltd 2 030 000 

53 Supreme Resources Mauritania Sarl 2 026 000 

54 AMG Sarl 2 016 000 

55 Maghreb Oil Mining 1 388 000 

56 EPCG 890 000 

57 G.I.I Mauritania Sarl 650 000 

58 Mauritania Black Gold Minerals (MBGM) 550 000 

59 General Minière Mauritanienne 400 000 

60 Geo-Mauritanie sa 400 000 

61 Grande Compagnie des Mines et de la Construction 350 000 

62 Société d'Extraction du Nord de l'Inchiri S.A 318 785 

63 AFRICKA ERDE 250 000 

64 TANGI MINING AFRICA DEVELOPMENT 250 000 

65 L' Aurore Lumineux 200 000 

66 M.A.I.N.S 200 000 

67 BIG-Consulting Group Sarl 150 000 

68 NOUATIL MINING Sarl 150 000 

69 Sahara Mining Exploration Sa 150 000 

70 ACOR TP 100 000 

71 ACT 100 000 

72 Al Watania pour les Mines 100 000 

73 Dar El Kheir 100 000 

74 L.C.Mining S.A 100 000 

75 Lithos Energy & Ressources 100 000 

76 Mauritanian Koumbi Consult Group Sarl 100 000 

77 SABL -Sarl 100 000 

78 Sahara Star Mining Company 100 000 
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 أسماء الشركات العدد
DGTCP  

 (أوقیة موریتانیة)

79 SMR Sarl 100 000 

80 SOFT Mauritanie 100 000 

81 West Africa Iron Sarl 100 000 

82 Yaghout 100 000 

83 Mauri - Mining 64 000 

84 Mauritania Exploration & Mining 50 000 

85 MMC 50 000 

86 MRMP Sarl 50 000 

87 OMC _Sarl 50 000 

88 Sahel Mines Sarl Unip 50 000 

89 Tewfigh Mining Sarl 50 000 
 277 980 66 شركات محروقات  

 277 980 66 أخرى 105
 410 294 200 1 المجموع  
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 خراجیة: قائمة العمال حسب الشركات االست5الملحق 

 الشركات
الید العاملة 

 المحلیة الوطنیة
الید العاملة الوطنیة 

 غیر المحلیة
الید العاملة 

 األجنبیة
 المجموع

 225 22 19 184 الشركات النفطیة

SMHPM 83 0 0 83 
Petronas 62 0 9 71 

Dana Petroleum  1 0 0 1 
International Petroleum Grouping 

(IPG) 19 0 2 21 

Reposol لم یكشف لم یكشف لم یكشف لم یكشف 
Sonatrach (SIPEX) 1 0 3 4 

Total E&P 0 19 7 26 
Tullow Oil 17 0 0 17 

Kosmos Energy 1 0 1 2 
Chariot Oil Gas Limited لم یكشف لم یكشف لم یكشف لم یكشف 

 531 8 301 468 2 762 5 شركات التعدین

SNIM 5131 327 0 5458 
MCM 474 615 81 1170 

Tasiast  55 1501 209 1765 
Sphere Mauritania sa 102 13 9 124 

EL Aouj Mining Company SA 0 12 2 14 
Quartz Inc Mauritania لم یكشف لم یكشف لم یكشف لم یكشف 

Mauritania Minerals Company sa 
(MMC) 

 لم یكشف لم یكشف لم یكشف لم یكشف

Tazadit Under Ground م یكشفل  لم یكشف لم یكشف لم یكشف 
Temagot Bumi لم یكشف لم یكشف لم یكشف لم یكشف 

Bofal Indo Mining Company Sa 
(BIMC Sa) 

 لم یكشف لم یكشف لم یكشف لم یكشف

 756 8 323 487 2 946 5 المجموع
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: نموذج التصریح6الملحق   
Fiche signalétique

Permanents contactuels

Effectif des Nationaux Locaux
(N atio naux o riginaires 

de la régio n 

d'explo itat io n)

Effectif des Nationaux non Locaux
(N atio naux autres que 

ceux de la  régio n 

d'explo itat io n)

Effectif des Non Nationaux

Code/Ref Type Ressources Superficie en [unité] Lieu 

(Si o ui, merci de jo indre les Etats 

f inanciers cert if iés o u d'indiquer 

le  lien s ' ils so nt  dispo nibles en 

ligne )

Nom du représentant légal

Position

Signature et tampon 

Attestation de la Direction de l'entité déclarante

Je soussigné pour et au nom de l'entité déclarante que les informations contenues dans la déclaration ci-attachée sont correctes et f iables.

Ce formulaire est  destiné uniquement aux sociétés minières

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

Dénomination officielle complète de l'entreprise 

Date de création

Numéro d'Identifiant Fiscal 

Montant du Capital Social (En MRO)

Les états financiers de 201.. ont-ils fait l'objet d'un 

audit? (oui/non)

Permis/Bloc actifs

Nom du commissaires aux comptes / auditeur

Effectif 201..

L'entreprise est-elle cotée en bourse, ou filiale à 100 % d'une entreprise cotée en 

bourse ?  □ Oui. □ Non

Adresse de contact (adresse officielle pour les entités juridiques)
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Fonction

Tél.

[Type de minerais] Qté en [unité] Valeur de la production (en [unité])

[Type de minerais] Qté en [unité] Valeur de la production (en [unité])

[Type de minerais] Qté en [unité] Valeur de la production (en [unité])

[Type de minerais] Qté en [unité] Valeur des exportations (en [unité])

[Type de minerais] Qté en [unité] Valeur des exportations (en [unité])

[Type de minerais] Qté en [unité] Valeur de la production (en [unité])

[Type de minerais] Qté en [unité] Valeur de la vente (en MRO)

Commentaires

bbls

1 SMH (Etat)
2 SMH 

MRO USD
3 FNRH
4 FNRH
5 FNRH
6 FNRH
7 FNRH
8 FNRH
9 FNRH

10 FNRH
11 FNRH
12 FNRH

13 SMH
14 DGTCP
15 DGTCP
16 DGTCP

17 DGTCP
18 DGTCP

19 DGTCP
20 DGTCP
21 DGTCP
22 DGTCP
23 DGTCP
24 DGTCP
25 DGTCP
26 DGTCP
27 DGTCP
28 DGTCP
29 DGTCP

30 DGTCP
31 DGTCP
32 DGTCP
33 DGTCP
34 DGTCP
35 DGTCP

36 DGTCP
-                        -                        

FORMULAIRE DE DECLARATION (Paiements/Recettes/Transferts )

Période couverte : 1er janvier au 31 décembre 201..

Profit Oil Etat - Puissance Publique 

Avances/Financement

Impôt Général sur  les Revenus (IGR)

Retenues à la source (hors retenues sur salaires)

Bonus de signature

Redevance Superf iciaire

Dividendes issues des participations de l'Etat

Profit-Oil et Cost-Oil Etat-Associé - Pétrole (bbl)

Paiements en nature

Profit-Oil Etat-Puissance Publique - Pétrole (bbl)

Volume/Montant

Nom de l'entité (Entreprise / Administration publique)

Numéro d'Identifiant Fiscal Unique 

Total Paiements en numéraire

TPS-Taxe sur les prestations de service 

TVA - EXT 

Autres f lux de paiements signif icatifs

Pénalités 

BIC ( y compris les acomptes provsionnels) (Mines)

Impôt sur les dividendes exportés

Taxe Rémunératoire

Autre taxes douaniéres 

 Prime intéressement DGI

Redevances Superf iciaires

Autres f lux de paiements signif icatifs

Profit Oil et Cost Oil Etat Associé

Formulaire préparé par

Adresse email

Nomenclature des flux

Exportation

Réf

Production

Production

Exportation

Vente locale

Production

Production

Payé à/reçu par
Volume/Montant

Contributions au Fonds de Formation (Contribution administrative)
Bonus de production

Impôt sur les bénéfices Industriels et commerciaux (BIC)

Paiements en numéraire

Dividendes issues des participations de l'Etat

Pénalités de non exécution des programmes d'exploration et de developppement

Redevance minière

Frais d'acquisition/Bonus de signature 

TVA - INT
Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers (IRCM)

Remboursements (en signe -)

Redevance annuelle unique (Montant brut) SNIM uniquement
Crédit de TVA imputé sur la Redevance Unique (en signe-) SNIM uniquement

 Impôt minimum forfaitaire (IMF)
Droits Fiscal à l'importation (DFI) 

Impôt sur le Revenu Foncier (IRF) 
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37 Tous En définition contractuelle
-                        -                        

38 Budget National

39 Tous

(*)

1.
2.
3.
4.
5

Nom

Position

Nom

Position

Nom du cabinet / structure d'audit

Affiliation  du Cabinet (Ordre Professionnel)

Cachet et signature

Transferts ( rubrique réservée uniquement aux Régies Financières )

Total Paiements Sociaux

Je confirme particulièrement que:

Je soussigné, auditeur externe, certif ie avoir examiné la présente déclaration de l'entité déclarante et je confirme que j'ai vérif ié la f iabilité et l'exactitude des données de paiements/recettes inclues dans la 
présente déclaration et atteste qu'elles sont conformes aux données comptables audités de l'entité.

Sur la base de cet examen nous certif ions que nous n'avons pas relevé d'anomalies pouvant remettre en cause la f iabilité et l'exactitude des informations divulguées dans la présente déclaration.

Nous attachons à cette déclaration le détail des taxes payées/perçues (voir détail des taxes joint)

Tous les montants payés/perçus sont appuyées par des quittances authentiques et sont appuyés par des pièces justif icatives probantes;

Certification d'audit

Autres recettes transférées

Transferts des recettes pétrolières du FNRH au budget de l'Etat

Les comptes de l'entité ont été audités selon les normes internationales et aucune réserve à caractère f iscal et social n'a été émise.

Attestation de la Direction de l'entité déclarante

Je soussigné pour et au nom de l'entité déclarante que les informations contenues dans la déclaration ci-attachée sont correctes et f iables.

Les informations relatives aux montants payés/perçus sont complètes et ont été f idèlement extraites des données comptables de l'entité;

Les montants déclarés ne contiennent pas des sommes payées/perçues avant le 1 janvier ou après le 31 décembre de l'exercice concerné;
La classif ication des montants payés/perçus est correcte au niveau des dif férentes taxes;

Paiements Sociaux (  rubrique réservée uniquement aux So ciétés Extract ives )

Les montants des paiements/recettes doivent êtres conformes aux totaux par taxe dans le tableau du détail des paiements.

Paiements sociaux 
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Nom de l'entité (Entreprise / Administration 

publique)

Date de paiement

Nomenclature 

des flux/Nom 

de la taxe

Montant 

MRO

Montant

USD

Volume

bbls

N° du 

reçu/quittance

N° liquidation 

(*)
Payé à/Reçu de Block/Projet Commentaires

Total -               -                    -                 

(*) Seulement exigé pour le détail des droits de douanes.

Nom du représentant légal

Position

Signature et tampon 

DETAIL DES PAIEMENTS / RECETTES

Période couverte : 1er janvier au 31 décembre 2012

Attestation de la Direction de l'entité déclarante

Je soussigné pour et au nom de l'entité déclarante que les informations contenues dans la déclaration ci-attachée sont correctes et f iables.
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DETAIL DES EXPORTATIONS/VENTES

Période couverte : 1er janvier au 31 décembre 2012

N°/Ref. 

Expédition/Cargai

son

Date 

d'expédition/

Cargaison

Poids/Volume
Unité

 [à renseigner]

Qualité 

(Concentration)

Prix unitaire 

(USD)

Décote 

/Brent 

(Minier si 

appicable) 

USD

Valeur totale

 (en USD)

Valeur totale

(en MRO)

Entité 

destinataire 

de 

l'expédition/C

argaison

Pays du 

destinataire 

de 

l'expédition/la 

cargaison

0 0 0

Je soussigné pour et au nom de l'entité déclarante que les informations contenues dans la déclaration ci-attachée sont correctes et f iables.

Nom du représentant légal

Position

Signature et tampon 

Attestation de la Direction de l'entité déclarante
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DETAIL DU STRUCTURE DE CAPITAL DES ENTREPRISES EXTRACTIVES

PARTICIPATIONS AU 31/12/201.. Nom/Entité
% 

Participation

Nationalité 

de l'Entité 

Coté en 

bourse 

(oui/non)

Place 

boursière

Propriétaires  et  % de 

détent io n   (A  remplir 

uniquement si l'entité n'est pas 

cotée)

Participation publique (Etat -Puissance publique) 1 N/A N/A N/A N/A N/A

1
N/A N/A N/A N/A

2 N/A N/A N/A N/A

1

2

3

4

5

0% Le to tal do it être de 100%

Nom du représentant légal

Position

Signature et tampon 

Attestation de la Direction de l'entité déclarante

Je soussigné pour et au nom de l'entité déclarante que les informations contenues dans la déclaration ci-attachée sont correctes et f iables.

% participation des Entités privées

Période couverte : 1er janvier au 31 décembre 2012

Ce formulaire est destiné uniquement aux entreprises extractives

Participation publique (Etat-Entreprise publiques)



 2013حول عائدات سنة  ITIE تقر�ر ا	��ة اإلدار�ة املستقلة ملبادرة
  

 

 

Moore Stephens LLP  | Page 95 

 

FORMULAIRE DE DECLARATION DE LA PROPRIETE REELLE

Identité du propriétaire réel (1)

Date d'acquisition de 

la propriété réelle

Moyens de contact

[adres se rés identiel le ou de s ervi ce]

[Nom comlplet, tel  qu'i l  figure sur l a  carte 

d'identi té nationa le]

[autres  détai ls  de contact] 

[Date de nais sance et/ou numéro 

d'identi fication national]

[National i té]

[Pays  de rés idence] [nombre 

d'actions]

[% d’actions] [% de droits 

de vote 

directs]

[% de droits 

de vote 

indirects]

[Si  le  contrôle de 

l 'entreprise s 'exerce 

par d'autres  

moyens , i l s  doivent 

être déta i l lés  ici .]  

Informations sur la manière dont la propriété est détenue ou dont le 

contrôle de l'entreprise est exercé

Par actions Par un % des  droits  de 

vote

Autres [date]

Définition de la propriété réelle

Déclaration de propriété réelle 

Conformément à l'Exigence 3.11(d).i de la Norme ITIE, un propriétaire réel d’une entreprise est la (ou les) personne(s) physique(s) qui, directement ou indirectement, possède(nt) ou exerce(nt) en dernier ressort le contrôle de l’entité 

juridique. Les entreprises cotées en bourse, y compris leurs filiales en propriété exclusive, ne sont pas tenues de divulguer les informations concernant leur(s) propriétaire(s) réel(s). Dès lors, les entreprises cotées en 

bourse ou leurs filiales exclusives ne sont pas tenues de remplir ce formulaire.

Conformément à la définition de la propriété réelle, le(s) propriétaire(s) réel(s) de [l'entreprise] en date du  31/12/201.. est/sont :

Propriété réelle

Période couverte : 1er janvier au 31 décembre 2012

Ce formulaire est destiné uniquement aux entreprises extractives
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Identité du propriétaire réel (2)

Date d'acquisition de 

la propriété réelle

Moyens de contact

[adress e rés identiel le ou de service]

[Nom comlplet, tel  qu'i l  fi gure sur la  carte 

d'identi té nationa le]

[autres  déta i l s  de contact] 

[Date de nais sance et/ou numéro 

d'identi fication nationa l]

[Nationa l i té]

[Pays  de rés idence] [nombre 

d'actions]

[% d’actions] [% de droits 

de vote 

directs]

[% de droits 

de vote 

indirects]

[Si  le contrôle de 

l 'entrepris e s 'exerce 

par d'autres  

moyens , i ls  doivent 

être déta i l lés  i ci .]  

Une PPE est défini comme suit :

L’expression personnes politiquement exposées (PPE) étrangères désigne les personnes qui exercent ou ont exercé d'importantes fonctions publiques dans un pays étranger, par exemple, 

les chefs d'État et de gouvernement, les politiciens de haut rang, les hauts responsables au sein des pouvoirs publics, les magistrats et militaires de haut rang, les dirigeants d'entreprise publique et les hauts responsables de partis politiques.

L’expression PPE nationales  désigne les personnes physiques qui exercent ou ont exercé d'importantes fonctions publiques dans le pays, par exemple, les chefs d'État et de gouvernement, les politiciens de haut rang, 

 les hauts responsables au sein des pouvoirs publics, les magistrats et militaires de haut rang, les dirigeants d'entreprise publique et les hauts responsables de partis politiques.

Les personnes qui exercent ou ont exercé d’importantes fonctions au sein de ou pour le compte d’une organisation internationale désigne les membres de la haute direction, 

c’est-à- dire les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’administration et toutes les personnes exerçant des fonctions équivalentes.

La notion de PPE ne couvre pas les personnes de rang moyen ou inférieur relevant des catégories ci-dessus.

[Nom]______________________                         

[Fonction]_____________________                           [Signature]_________________

[Nous joignons les informations complémentaires suivantes pour permettre de vérifier les informations fournies relatives à la propriété réelle :]

….

Je, soussigné, confirme, au nom de l'entité déclarante, que les informations fournies dans la présente déclaration de propriété réelle sont exactes et fidèles. 

Informations sur la manière dont la propriété est détenue ou dont le 

contrôle de l'entreprise est exercé

Par actions Par un % des  droi ts  de 

vote

Autres [date]

Est-ce que certains des  propriétaires réels sont des personnes politiquement exposées (PPE)  ? 

□ Oui. Nom :_______________________________FoncDon et rôle public :                            ___________Date de début du mandat :     /     /         Date de fin du mandat, le cas échéant :_ /__/___ 

□ Non.

Certification 
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DETAIL DES PARTICIPATIONS DE L'ETAT DANS LES ENTREPRISES EXTRACTIVES

Période couverte : 1er janvier au 31 décembre 2012

Entreprises  Extractives

% 

Participation 

au 31/12/2012

% 

Participation 

au 31/12/2013

Nature de la 

transaction

 (A  remplir 

uniquement  en cas de 

varia tio n entre 2012 et  

2013)

Valeur de la 

transaction

Modalités de 

paiements 

(comptant ou 

autre à 

préciser)

Acquereur
 (A  remplir 

uniquement 

en cas de 

cessio n)

Y'a-t-il un 

engagement de 

couvrir une partie 

des dépenses/coût 

du projet ?

Les termes attachés 

à la participation

Nom du représentant légal

Position

Signature et tampon 

Ce formulaire est destiné uniquement à la Direction de la Tutelle Financière e & SMH & SNIM

Attestation de la Direction de l'entité déclarante

Je soussigné pour et au nom de l'entité déclarante que les informations contenues dans la déclaration ci-attachée sont correctes et fiables.

En cas de changemnt du % participation Engagements attachés à la participation
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DETAIL DES PAIEMNENT SOCIAUX

Période couverte : 1er janvier au 31 décembre 2012

Montant Date Description Coût du Projet encouru durant 201..

Total 0 0

(Annexer les convention si applicable)

Nom du représentant légal

Position

Signature et tampon 

Ref juridique 

/contractuelle

Ce formulaire est destiné uniquement aux entreprises extractives

Attestation de la Direction de l'entité déclarante

Je soussigné pour et au nom de l'entité déclarante que les informations contenues dans la déclaration ci-attachée sont correctes et f iables.

Identité du Bénéficiaire (Nom, 

fonction)

Région du 

bénéficiaire

Paiements en numéraires Paiements en nature (sous forme de projet)
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DETAIL DES TRANSFERTS

Période couverte : 1er janvier au 31 décembre 2012

Superficie/Autr

e à definir
Cadre juridique

Total 0,000

(Annexer l'état de répartition si applicable )

Nom du représentant légal

Position

Signature et tampon 

Commentaires 

Ce formulaire est destiné uniquement au DGTCP

Taxes/droits 

transférés

Région/ 

Commune du 

Bénéficiaire 

(si applicable)

Montant

Attestation de la Direction de l'entité déclarante

Je soussigné pour et au nom de l'entité déclarante que les informations contenues dans la déclaration ci-attachée sont correctes et f iables.

Date du transfert Bénéficiaire

Critères appliqués
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DETAIL DES TRANSACTIONS DE TROC

Période couverte : 1er janvier au 31 décembre 201..

Total budget de 

l'engagement/travaux

Valeur des 

engagements/trav

aux encourus du 

1/1/201.. au 

31/12/201..

Valeur cumulée 

des 

engagements/trav

aux encourus au 

31/12/201..

Total 0 0 0

Nom du représentant légal

Position

Signature et tampon 

Attestation de la Direction de l'entité déclarante

Je soussigné pour et au nom de l'entité déclarante que les informations contenues dans la déclaration ci-attachée sont correctes et fiables.

Engagements 

Description du projet/travaux Lieu du projet/Travaux

Cadre juridique de la transaction  

(Réf de la  convention, Arrêté, 

décret, etc..)
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Prêts- garanties- Subventions accordés à des entités opérantes dans le secteur extractif

Ou accordés par compensation  des revenus du secteur extractif
Période couverte : 1er janvier au 31 décembre 2012

Unité Date d'octroi
Période de 

remboursement
% d'intérêt

Encours non 

remboursé 

au 31/12/201..

Montant 

remboursé 

durant la 

période

Total 0 0 0 0

Nom du représentant légal

Position

Signature et tampon 

Attestation de la Direction de l'entité déclarante

Ce formulaire est destiné uniquement à DGTCP, SMH et SNIM

Je soussigné pour et au nom de l'entité déclarante que les informations contenues dans la déclaration ci-attachée sont correctes et f iables.

Bénéficiaire (Nom 

de l'entité )

Montant (valeur)  

du prêt/ 

garantie/Subven

tion 

Termes de la Transaction

Autres commentaires
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Profit-Oil Etat

Période couverte : 1er janvier au 31 décembre 2012

Date bbls USD Commentaire

Période du 1/1/201.. au 31/12/201..

Profit oil - Part de l'Etat Puissance publique 

Prélèvement en nature sur Profit Oil-Part de l'Etat [Indiquer la nature du prélevement si applicab le]

Quantité enlevée  par le gouvernement
Quantité enlevée  par le gouvernement
Quantité enlevée  par le gouvernement
Quantité enlevée  par le gouvernement
Profit-Oil commercialisé- Pétrole (contrepartie reversée au FNRH) 0 0

Profit-Oil commercialisé- Pétrole (contrepartie non reversée au FNRH) [Indiquer l'identité de l'acheteur si applicable]

Prélèvement en numéraire sur Profit Oil-Part de l'Etat (Pétrole) [Indiquer la nature du prélèvement si applicab le]

Variation de stock-Part de l'Etat

Nom du représentant légal

Position

Signature et tampon 

Ce formulaire est destiné uniquement à la SMH

Je soussigné pour et au nom de l'entité déclarante que les informations contenues dans la déclaration ci-attachée sont correctes et fiables.

Attestation de la Direction de l'entité déclarante
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 : توزیع تراخیص النفط حسب شركات االستخراج7الملحق 

 نصیب الدولة القانون / األمر/ المرسوم تاریخ التفعیل المرحلة الحالیة تاریخ التوقیع القسم الشركة الرقم
1 Tullow Oil C-18 17/5/2012 افالمرحلة األولى استكش ) %10 04/06/2012المؤرخ  141-2012المرسوم  15/6/2012  شافاستك ) 

2 Total E&P Ta-29 25/12/2011 افالمرحلة األولى استكش  (استكشاف) %10 24/01/2012المؤرخ  026-2012المرسوم  31/1/2012 

3 Total E&P C-9 18/12/2011 افالمرحلة األولى استكش  (استكشاف) %10 03/01/2012المؤرخ  001-2012المرسوم  31/1/2012 

4 Kosmos Energy C-12 5/4/2012 افالمرحلة األولى استكش  (استكشاف) %10 24/04/2012المؤرخ  094-2012المرسوم  15/6/2012 

5 Tullow Oil C-3 17 /4/2013 افالمرحلة األولى استكش  (استكشاف) %10 23/05/2013المؤرخ   091-2013المرسوم  30/06/2013 

6 Total E&P Ta-8 27/1/2005 شافالمرحلة الثالثة استك  (استكشاف) %0 12/07/2005المؤرخ  037-2005القانون  12/07/2005 

7 Total E&P Ta-7 27/1/2005 شافالمرحلة الثالثة استك  (استكشاف) %0 12/07/2005المؤرخ  037-2005القانون  12/07/2005 

8 Repsol Ta-10 26/7/2005 شافالمرحلة الثالثة استك  (استكشاف) %0 29/11/2005المؤرخ   013- 2005األمر  29/11/2005 

9 Sonatrach (SIPEX) Ta-1 30/11/2007 افالمرحلة الثانیة استكش  SMHPM لـــ %13  24/04/2008المؤرخ  009-2008القانون  24/4/2008 

10 Kosmos Energy C-13 5/4/2012 افالمرحلة األولى استكش 24/04/2012المؤرخ  093-2012المرسوم  15/6/2012   (استكشاف) 10% 

11 Kosmos Energy C-8 5/4/2012 افالمرحلة األولى استكش 24/04/2012المؤرخ  095-2012المرسوم  15/6/2012   (استكشاف) 10% 

12 Tullow Oil C-10 27/10/2011 افالمرحلة األولى استكش  (استكشاف) %10 15/11/2011المؤرخ  288-2011المرسوم  30/11/2011 

13 Tullow Oil C-6 6/6/2006 (مراجع) شافالمرحلة الثالثة استك  (استكشاف) %0 16/06/2006المؤرخ  011- 2006األمر  (مراجع) 16/06/2006 

14 Dana Petroleum C-1 20/5/1999  21/07/2013انتھى  (استكشاف) %0 21/07/1999المؤرخ  99/034المرسوم  21/7/1999 

15 Dana Petroleum C-7 20/5/1999 شافالمرحلة الثالثة استك  (استكشاف) %0 21/07/1999المؤرخ  99/034المرسوم  21/7/1999 

16 Tullow Oil C-2 6/6/2006 (مراجع) شافالمرحلة الثالثة استك  (استكشاف) %0 16/06/2006المؤرخ  011-2006المرسوم  (مراجع) 16/06/2006 

17 Chariot Oil & Gas C-19 5/4/2012 افالمرحلة األولى استكش  (استكشاف) %10 24/04/2012المؤرخ   092-2012م المرسو 15/6/2012 

18 IPG C-11 17/1/2002 شافالمرحلة الثالثة استك  (استكشاف) %0 21/07/2002المؤرخ  031-2002القانون  21/7/2002 

19 Tullow Oil Zone A (حقل بندا) 12 16/06/2006المؤرخ  011- 2006األمر  (مراجع) 16/06/2006 قید التقدم (مراجع) 6/6/2006% 

20 Petronas Zone B (حقل شنقیط) (انتاج) %12 16/06/2006المؤرخ  011- 2006األمر  (مراجع) 16/06/2006 مرحلة اإلستغالل (مراجع) 6/6/2006 

 

 المصدر: جدول مقدم من قبل اإلدارة  العامة للمحروقات
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 : توزیع التراخیص حسب شركات التعدین 8الملحق 

 2013الصالحیة  تاریخ الحصول جموعةالم الرمز الشركة

ACOR TP 1942  في اإلنتظار   2المجموعة 

   1المجموعة  1943

ACT 1926  في اإلنتظار   2المجموعة 

   2المجموعة  1927

AFRICKA ERDE 2046  في اإلنتظار   5المجموعة 

   5المجموعة  2047

   5المجموعة  2048

   2المجموعة  2049

   2المجموعة  2050

AGRINEQ SA 984  صالحة 08/11/2010 2المجموعة 

 في اإلنتظار   4المجموعة  1984

 في اإلنتظار   4المجموعة  1985

AMG Sarl 1664  صالحة 08/07/2012 2المجموعة 

 صالحة 08/07/2012 2المجموعة  1665

Al Watania pour les Mines 1995  إلنتظارفي ا   1المجموعة 

 في اإلنتظار   1المجموعة  1996

Alecto Holdings International Ltd 1038  صالحة 27/12/2010 2المجموعة 

 صالحة 27/12/2010 2المجموعة  1039

 صالحة 27/12/2010 2المجموعة  1040

Amssega Exploration 1515  صالحة 30/11/2011 2المجموعة 

 صالحة 30/11/2011 2المجموعة  1516

 صالحة 30/11/2011 2المجموعة  1517

ARVG SPECIALITY MINES PVT LTD 1176  صالحة 30/01/2011 1المجموعة 
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 2013الصالحیة  تاریخ الحصول جموعةالم الرمز الشركة

 صالحة 24/05/2012 5المجموعة  1583

Atlantic Metals Mauritanie sa 525  صالحة 16/01/2008 2المجموعة 

 صالحة 16/01/2008 2المجموعة  526

AURA ENERGY LIMITED 561  صالحة 30/04/2008 4المجموعة 

 صالحة 30/04/2008 4المجموعة  563

 صالحة 30/04/2008 4المجموعة  564

 صالحة 11/11/2010 4المجموعة  730

 صالحة 04/03/2010 4المجموعة  732

 في اإلنتظار   4المجموعة  2002

AYA Sarl 1918  صالحة 29/08/2013 5المجموعة 

 في اإلنتظار   2المجموعة  1919

 في اإلنتظار   1المجموعة  1920

 في اإلنتظار   2المجموعة  1939

BIG-Consulting Group Sarl 2104  في اإلنتظار   2المجموعة 

 في اإلنتظار   2المجموعة  2105

 في اإلنتظار   2المجموعة  2106

Bofal Indo Mining Company Sa (BIMC Sa) 1216  صالحة 06/01/2011 5المجموعة 

BSA 234  صالحة 07/02/2011 2المجموعة 

BUMI MAURITANIE 548  صالحة 27/03/2008 1المجموعة 

 صالحة 27/03/2008 1المجموعة  555

 صالحة 22/03/2010 5المجموعة  849

 صالحة 22/03/2010 5المجموعة  850

CARACAL GOLD Ltd 357  صالحة 29/06/2007 2المجموعة 
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 2013الصالحیة  تاریخ الحصول جموعةالم الرمز الشركة

 صالحة 29/06/2007 2المجموعة  358

 صالحة 25/11/2010 2المجموعة  742

CIFC 521  صالحة 08/01/2008 5المجموعة 

 صالحة 18/07/2011 5المجموعة  790

 صالحة 18/07/2011 5المجموعة  996

CURVE CAPITAL VENTURES Ltd 1167  صالحة 30/03/2011 5المجموعة 

 صالحة 23/01/2011 1موعة المج 1177

 صالحة 23/01/2011 1المجموعة  1178

 صالحة 12/12/2011 5المجموعة  1238

 صالحة 24/09/2012 1المجموعة  1297

 صالحة 24/09/2012 5المجموعة  1770

Curve Earth Minerals Sarl 1139  صالحة 26/01/2011 1المجموعة 

Dar El Kheir 2100  في اإلنتظار   2المجموعة 

 annulé   2المجموعة  2101

Drake Resources Limited 994  صالحة 10/08/2010 2المجموعة 

 صالحة 17/01/2011 2المجموعة  1099

 صالحة 17/01/2011 2المجموعة  1163

 صالحة 17/01/2011 2المجموعة  1164

Durman International Group - Sarl 1022  صالحة 13/06/2010 2المجموعة 

EARTHSTONE RM-SARL 1356  صالحة 07/07/2011 1المجموعة 

 صالحة 07/07/2011 1المجموعة  1357

 صالحة 07/07/2011 1المجموعة  1358

 صالحة 24/01/2012 1المجموعة  1392

 صالحة 24/01/2012 1المجموعة  1393
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 2013الصالحیة  تاریخ الحصول جموعةالم الرمز الشركة

 صالحة 24/01/2012 1المجموعة  1394

EL Aouj Mining Company SA 609  صالحة 27/04/2008 1المجموعة 

El Hajera Sarl 1882  صالحة 15/08/2013 1المجموعة 

 في اإلنتظار   2المجموعة  1907

 في اإلنتظار   5المجموعة  2055

Elite Earth Minerals and Metals (E.E.M.M) 1217  صالحة 26/01/2011 1المجموعة 

EPCG 1975  في اإلنتظار   2المجموعة 

 في اإلنتظار   2المجموعة  1976

 في اإلنتظار   2المجموعة  1977

Es Minerals 1464  صالحة 24/01/2012 1المجموعة 

 صالحة 24/01/2012 1المجموعة  1476

 صالحة 24/01/2012 1المجموعة  1479

 صالحة 24/01/2012 1المجموعة  1481

Forte Energy N.L 283 صالحة 11/01/2007 4عة المجمو 

 صالحة 11/01/2007 4المجموعة  284

 صالحة 11/01/2007 4المجموعة  285

 صالحة 12/01/2012 4المجموعة  1588

 صالحة 28/06/2007 4المجموعة  286

 صالحة 19/01/2011 4المجموعة  948

 صالحة 19/01/2011 4المجموعة  949

 صالحة 07/12/2011 4المجموعة  1173

G.I.I Mauritania Sarl 1971  في اإلنتظار   2المجموعة 
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 2013الصالحیة  تاریخ الحصول جموعةالم الرمز الشركة

 في اإلنتظار   2المجموعة  1972

 في اإلنتظار   2المجموعة  1973

General Minière Mauritanienne 1491  صالحة 30/04/2012 4المجموعة 

Geo-Mauritanie sa 2080  في اإلنتظار   2المجموعة 

 في اإلنتظار   2المجموعة  2082

 في اإلنتظار   2المجموعة  2083

 في اإلنتظار   2المجموعة  2084

 في اإلنتظار   2المجموعة  2085

 في اإلنتظار   1المجموعة  2086

Grande Compagnie des Mines et de la Construction 1947  في اإلنتظار   1المجموعة 

 في اإلنتظار   1المجموعة  1948

 في اإلنتظار   1المجموعة  1949

 في اإلنتظار   1المجموعة  1950

 في اإلنتظار   1المجموعة  1951

 في اإلنتظار   1المجموعة  1952

 في اإلنتظار   1المجموعة  1953

Gryphon Minerals 447  صالحة 05/12/2007 2المجموعة 

 صالحة 05/12/2007 2المجموعة  448

 صالحة 24/01/2011 2المجموعة  1117

H.F.Mines 2056  في اإلنتظار   1المجموعة 

 في اإلنتظار   1المجموعة  2057

 في اإلنتظار   1المجموعة  2058

 في اإلنتظار   1المجموعة  2059
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 2013الصالحیة  تاریخ الحصول جموعةالم الرمز الشركة

HIND METAL CORP Sarl 1974  في اإلنتظار   1المجموعة 

ID Geoservices S.a 1109  الحةص 22/02/2011 2المجموعة 

 صالحة 07/02/2008 4المجموعة  378

 صالحة 22/02/2011 1المجموعة  812

 صالحة 22/02/2012 1المجموعة  1609

Jindal steel and Power (Mauritius) ltd 1847  صالحة 08/04/2014 1المجموعة 

Karfahane.Co Ltd 1323  صالحة 30/11/2011 4المجموعة 

 صالحة 31/01/2012 2المجموعة  1324

L' Aurore Lumineux 1969  في اإلنتظار   2المجموعة 

 في اإلنتظار   2المجموعة  1970

1981 Groupe 7   في اإلنتظار 

1982 Groupe 7   في اإلنتظار 

L.C.Mining S.A 2060  في اإلنتظار   2المجموعة 

 في اإلنتظار   2المجموعة  2061

 نتظارفي اإل   2المجموعة  2062

 في اإلنتظار   2المجموعة  2065

Lithos Energy & Ressources 2063  في اإلنتظار   2المجموعة 

 في اإلنتظار   2المجموعة  2064

M.A.I.N.S 1986  في اإلنتظار   2المجموعة 

 في اإلنتظار   2المجموعة  1987

 في اإلنتظار   1المجموعة  1988

 اإلنتظار في   2المجموعة  1989

MAADIN 1993  في اإلنتظار   5المجموعة 
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 2013الصالحیة  تاریخ الحصول جموعةالم الرمز الشركة

 في اإلنتظار   5المجموعة  1994

Macoba TP sa 407  صالحة 08/04/2008 4المجموعة 

 صالحة 22/02/2011 1المجموعة  1012

Maghreb Oil Mining 774  صالحة 13/10/2011 4المجموعة 

MANAGEM 711  صالحة 23/12/2010 2المجموعة 

 صالحة 02/01/2011 2المجموعة  1097

Massadir Sarl 1048  صالحة 25/07/2011 2المجموعة 

 صالحة 25/07/2011 2المجموعة  1051

 صالحة 25/07/2011 2المجموعة  1199

Mauri - Mining 1617  صالحة 05/08/2012 2المجموعة 

Mauritania Black Gold Minerals (MBGM) 2089  في اإلنتظار   5المجموعة 

 في اإلنتظار   5المجموعة  2090

 في اإلنتظار   5المجموعة  2091

 في اإلنتظار   5المجموعة  2092

 في اإلنتظار   5المجموعة  2093

2094 Groupe 7   في اإلنتظار 

 في اإلنتظار   1المجموعة  2095

 في اإلنتظار   1المجموعة  2096

 ي اإلنتظارف   1المجموعة  2097

 في اإلنتظار   1المجموعة  2098

2099 Groupe 7   في اإلنتظار 

Mauritania Exploration & Mining 1958  في اإلنتظار   2المجموعة 

 في اإلنتظار   2المجموعة  1980

 في اإلنتظار   1المجموعة  1983

Mauritania for Mining and Services 896  صالحة 08/06/2011 2المجموعة 
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 2013الصالحیة  تاریخ الحصول جموعةالم الرمز الشركة

 صالحة 08/06/2011 2المجموعة  1174

Mauritania Mining Resources S.a.r.l 946  صالحة 10/06/2010 2المجموعة 

Mauritania Ventures Ltd 1328  صالحة 30/05/2012 4المجموعة 

Mauritanian Koumbi Consult Group Sarl 1945  في اإلنتظار   2المجموعة 

 في اإلنتظار   2عة المجمو 1946

Mauritanie Ressources Limited Sarl 1016  صالحة 25/04/2011 1المجموعة 

MCM 835  صالحة 02/03/2010 2المجموعة 

 صالحة 02/03/2010 2المجموعة  836

 صالحة 02/03/2010 2المجموعة  837

 صالحة 02/03/2010 2المجموعة  838

 الحةص 26/09/2007 2المجموعة  409

2C  صالحة 01/01/1968 2المجموعة 

Minerals LL.C. Sa 1903  في اإلنتظار   2المجموعة 

 في اإلنتظار   2المجموعة  1904

 في اإلنتظار   2المجموعة  1905

Mineralis 1066  صالحة 06/01/2011 2المجموعة 

 صالحة 06/01/2011 2المجموعة  1068

 صالحة 30/03/2011 2المجموعة  1291

Mining Resources Limited 1289  صالحة 22/03/2011 2المجموعة 

 صالحة 12/12/2011 2المجموعة  1540

 صالحة 12/12/2011 2المجموعة  1541

 صالحة 06/06/2012 2المجموعة  1542
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 2013الصالحیة  تاریخ الحصول جموعةالم الرمز الشركة

 صالحة 29/12/2011 1المجموعة  1567

 صالحة 29/12/2011 1المجموعة  1568

 صالحة 20/11/2007 1ة المجموع 419

Mining Venture Ltd 1183  صالحة 17/01/2011 2المجموعة 

MMC 1316  صالحة 23/06/2011 5المجموعة 

MMMC SA 2070  في اإلنتظار   2المجموعة 

 في اإلنتظار   2المجموعة  2071

MRMP Sarl 1941  في اإلنتظار   1المجموعة 

Negoce International Mauritania Mining 1063  صالحة 01/12/2010 1المجموعة 

 صالحة 01/12/2010 4المجموعة  1064

 صالحة 15/12/2011 2المجموعة  1065

 صالحة 15/02/2012 2المجموعة  1175

 صالحة 29/08/2012 1المجموعة  1611

 في اإلنتظار   2المجموعة  1924

1925 Groupe 6   في اإلنتظار 

1965 Groupe 7   في اإلنتظار 

1966 Groupe 7   في اإلنتظار 

NOUATIL MINING Sarl 2066  في اإلنتظار   1المجموعة 

 في اإلنتظار   2المجموعة  2067

 في اإلنتظار   2المجموعة  2069

OMC -Sarl 1908  في اإلنتظار   1المجموعة 

Orecorp Mauritania Sarl 1233  الحةص 07/08/2012 2المجموعة 

 صالحة 12/07/2012 2المجموعة  1245

 صالحة 12/07/2012 2المجموعة  1246

 صالحة 21/07/2011 2المجموعة  1338
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 2013الصالحیة  تاریخ الحصول جموعةالم الرمز الشركة

 صالحة 21/07/2011 2المجموعة  1339

 صالحة 21/07/2011 2المجموعة  1415

 صالحة 21/07/2011 2المجموعة  1416

 صالحة 11/09/2012 2المجموعة  1513

 صالحة 07/08/2012 2المجموعة  1514

 في اإلنتظار   4المجموعة  1961

Ores For Mining - sa 1778  في اإلنتظار   5المجموعة 

Peaks Metals & Mining Technology 335  صالحة 27/12/2006 2المجموعة 

 صالحة 27/12/2006 2المجموعة  336

 صالحة 06/02/2012 2المجموعة  815

Quartz Inc Mauritania 1788  صالحة 31/08/2012 5المجموعة 

SABL -Sarl 1936  في اإلنتظار   2المجموعة 

 في اإلنتظار   2المجموعة  1937

Sahara Mining Exploration Sa 2022 Groupe 7   في اإلنتظار 

2023 Groupe 7   في اإلنتظار 

 في اإلنتظار   2المجموعة  2024

 في اإلنتظار   2 المجموعة 2025

Sahara Star Mining Company 2015  في اإلنتظار   2المجموعة 

 في اإلنتظار   2المجموعة  2016

Sahel Mines Sarl Unip 2008  في اإلنتظار   5المجموعة 

Sand Iron Mauritania Sarl 963  صالحة 16/03/2010 1المجموعة 

SEPS/GE 2006  رفي اإلنتظا   1المجموعة 

 في اإلنتظار   2المجموعة  2007

SGS-Sarl 2051  في اإلنتظار   2المجموعة 
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 2013الصالحیة  تاریخ الحصول جموعةالم الرمز الشركة

 في اإلنتظار   2المجموعة  2052

 في اإلنتظار   2المجموعة  2053

 في اإلنتظار   2المجموعة  2054

Shield Saboussiri Mining Mauritania S.a 879  صالحة 21/01/2010 2المجموعة 

 صالحة 30/01/2005 2عة المجمو 1074

SMIM 1360  صالحة 17/04/2012 2المجموعة 

 صالحة 17/04/2012 2المجموعة  1361

 صالحة 17/04/2012 2المجموعة  1402

SMR Sarl 1956  في اإلنتظار   2المجموعة 

 في اإلنتظار   2المجموعة  1957

SNIM 381  صالحة 02/08/2007 5المجموعة 

383 Groupe 7 16/07/2007 صالحة 

 صالحة 01/02/2011 1المجموعة  1031

 صالحة 07/08/2011 2المجموعة  1418

 صالحة 07/08/2011 2المجموعة  1419

Société d'Extraction du Nord de l'Inchiri S.A 2018  2المجموعة    

  2المجموعة  2019

Société MAS Sa 1330  صالحة 25/01/2012 1المجموعة 

 صالحة 30/10/2012 1المجموعة  1674

 في اإلنتظار   2المجموعة  2003

 في اإلنتظار   2المجموعة  2004

SOFT Mauritanie 2038  في اإلنتظار   2المجموعة 

 في اإلنتظار   2المجموعة  2039

SOMASO 273  صالحة 11/10/2005 1المجموعة 

Société Mauritanienne d'Exploration (SME) 1077  صالحة 23/11/2010 2المجموعة 
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 2013الصالحیة  تاریخ الحصول جموعةالم الرمز الشركة

SP Mining Mauritania 1933  2المجموعة    

  2المجموعة  1935

 في اإلنتظار   2المجموعة  1934

SPHERE LEBTHEINIA SA 325 Groupe.1 20/03/2007 صالحة 

Sphere Mauritania sa 1620  صالحة 26/09/2012 1المجموعة 

SPIM Sa 1910 في اإلنتظار   1جموعة الم 

Supreme Resources Mauritania Sarl 2074  في اإلنتظار   2المجموعة 

 في اإلنتظار   2المجموعة  2075

 في اإلنتظار   2المجموعة  2076

    2المجموعة  2077

 في اإلنتظار   2المجموعة  2081

    2المجموعة  2088

 في اإلنتظار   2المجموعة  2102

T.D.Continental Sa 1911  في اإلنتظار   2المجموعة 

 في اإلنتظار   2المجموعة  1912

 في اإلنتظار   2المجموعة  1913

 في اإلنتظار   2المجموعة  1914

 في اإلنتظار   2المجموعة  1915

 في اإلنتظار   2المجموعة  1916

 في اإلنتظار   2المجموعة  1917

 في اإلنتظار   2عة المجمو 1932

TAFOLI MINERALS 1219 Groupe.2 11/01/2011 صالحة 

 صالحة 02/03/2011 2المجموعة  1276

 في اإلنتظار   2المجموعة  1990

 في اإلنتظار   1المجموعة  2005
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 2013الصالحیة  تاریخ الحصول جموعةالم الرمز الشركة

 صالحة 01/08/2013 2المجموعة  2043

TANGI MINING AFRICA DEVELOPMENT 2033  إلنتظارفي ا   1المجموعة 

 في اإلنتظار   2المجموعة  2034

 في اإلنتظار   1المجموعة  2035

 في اإلنتظار   1المجموعة  2036

 في اإلنتظار   1المجموعة  2037

TASIAST MAURITANIE Ltd SA 229  صالحة 19/01/2004 2المجموعة 

 صالحة 20/04/2004 2المجموعة  237

 صالحة 22/04/2004 2المجموعة  238

 صالحة 27/06/2011 2المجموعة  428

 صالحة 27/06/2011 2المجموعة  437

TAYSSIR RESOURCES SAS 933  صالحة 15/03/2010 2المجموعة 

 صالحة 15/03/2010 2المجموعة  934

 صالحة 02/12/2010 1المجموعة  1024

 صالحة 14/03/2011 2المجموعة  1108

Tazadit Under Ground 1372  صالحة 07/06/2011 1المجموعة 

Tewfigh Mining Sarl 2044  في اإلنتظار   1المجموعة 

Wa Iron Mauritania Sa 792 Groupe.1 02/08/2010 صالحة 

Wa Ressources Mauritania Sa 791 Groupe.1 02/08/2010 صالحة 

Wadi Al Rawda Industrial Investments 429 Groupe.1 08/11/2007 صالحة 

430 Groupe.1 08/11/2007 صالحة 

867 Groupe.1 26/01/2010 صالحة 

939 Groupe.1 25/02/2010 صالحة 
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 2013الصالحیة  تاریخ الحصول جموعةالم الرمز الشركة

1262 Groupe.1 05/06/2011 صالحة 

WAFA MINING S.a 964  صالحة 14/06/2010 2المجموعة 

 صالحة 31/08/2010 2المجموعة  965

 صالحة 14/06/2010 2المجموعة  966

 صالحة 31/08/2010 2المجموعة  1025

WEST AFRICA GOLD 1869  صالحة 30/07/2013 2المجموعة 

 صالحة 30/07/2013 2المجموعة  1963

West Africa Iron Sarl 2045  في اإلنتظار   2المجموعة 

 في اإلنتظار   2المجموعة  1923

Wirama Entiti Mauritania SAS 1125  صالحة 31/01/2011 1المجموعة 

 صالحة 31/01/2011 1المجموعة  1127

Yaghout 2108  في اإلنتظار   2المجموعة 

 في اإلنتظار   2المجموعة  2109
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 نماذج اإلبالغ:  9الملحق 

Nom de l'entité Société Mauritanienne des Hydrocarbures et du Patrimoine Minier (SMHPM)
Numéro d'Identifiant Fiscal Unique 884641Q

Société Extractive Administrations Publiques Ecart

N° Description Initial Ajust Final Initial Ajust Final Final

N° Description 1 In Ste 2 Aju Ste 3 Final Ste 4 In Adm 5 Aju Adm 6 Final Adm 7 Adm Publique 8 Final

Paiements en numéraire

4 Profit Oil Etat - Puissance Publique 9 043 902 195       9 043 902 195         9 043 902 195           9 043 902 195        -                          
12 Autres f lux de paiements signif icatifs -                              93 809 400                93 809 400-           -                             -                          

9 043 902 195       -                           9 043 902 195         9 137 711 595           93 809 400-           9 043 902 195        -                           
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Nom de l'entité Petronas Production Pétrole

Numéro d'Identifiant Fiscal Unique 50500018 Production
Exportation Pétrole

Exportation
Vente locale

Société Extractive Administrations Publiques Ecart

N° Description Initial Ajust Final Initial Ajust Final Final

N° Description 1 In Ste 2 Aju Ste 3 Final Ste 4 In Adm 5 Aju Adm 6 Final Adm 7 Adm Publique 8 Final

Paiements en nature

1 Profit-Oil Etat-Puissance Publique - Pétrole (bbl) 345 896                  345 896                   297 480                 66 045                    363 524                    17 628-                  
2 Profit-Oil et Cost-Oil Etat-Associé - Pétrole (bbl) 216 904                  216 904                   186 568                 40 138                    226 706                    9 802-                    

 Paiements en numéraire 

3
Impôt sur les bénéfices Industriels et commerciaux 
(BIC)

-                               486 806 400          486 806 400-           -                                -                           

9 Retenues à la source (hors retenues sur salaires) 1 024 270 806        1 024 270 806-          -                               -                                -                           

10 Redevances Superf iciaires 47 404 500             47 404 500              47 404 500             47 404 500               -                           
12 Autres f lux de paiements signif icatifs 2 250 000 000        2 250 000 000         1 085 997 312       1 179 677 688        2 265 675 000          15 675 000-           

3 321 675 306        1 024 270 806-          2 297 404 500         1 572 803 712       740 275 788           2 313 079 500          15 675 000-            



 2013حول عائدات سنة  ITIE تقر�ر ا	��ة اإلدار�ة املستقلة ملبادرة
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Nom de l'entité Dana Petroleum 
Numéro d'Identifiant Fiscal Unique 30300109

Société Extractive Administrations Publiques Ecart

N° Description Initial Ajust Final Initial Ajust Final Final

N° Description 1 In Ste 2 Aju Ste 3 Final Ste 4 In Adm 5 Aju Adm 6 Final Adm 7 Adm Publique 8 Final

Paiements en numéraire

3
Impôt sur les bénéfices Industriels et commerciaux 
(BIC)

-                             3 491 733                3 491 733-                -                               -                    

7
Contributions au Fonds de Formation (Contribution 
administrative)

180 000 000           15 000 000          195 000 000           195 000 000            195 000 000             -                    

9 Retenues à la source (hors retenues sur salaires) 1 173 300               1 173 300               -                               1 173 300      
10 Redevances Superf iciaires 4 009 200               4 009 200               4 009 200                4 009 200                 -                    

11
Pénalités de non exécution des programmes 
d'exploration et de developppement

1 500 000 000        1 500 000 000        1 500 000 000         1 500 000 000          -                    

12 Autres f lux de paiements signif icatifs -                             2 450 453 832         2 450 453 832-         -                               -                    
26 TPS-Taxe sur les prestations de service 7 352                      7 352                      -                               7 352             

1 685 189 852        15 000 000          1 700 189 852        2 453 945 565         754 936 365-            1 699 009 200          1 180 652       



 2013حول عائدات سنة  ITIE تقر�ر ا	��ة اإلدار�ة املستقلة ملبادرة
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Nom de l'entité International Petroleum Grouping (IPG)
Numéro d'Identifiant Fiscal Unique 30300091

Société Extractive Administrations Publiques Ecart

N° Description Initial Ajust Final Initial Ajust Final Final

N° Description 1 In Ste 2 Aju Ste 3 Final Ste 4 In Adm 5 Aju Adm 6 Final Adm 7 Adm Publique 8 Final

Paiements en numéraire

7
Contributions au Fonds de Formation 
(Contribution administrative)

37 500 000        37 500 000             -                            37 500 000       

10 Redevances Superficiaires 4 368 750          4 368 750               -                            4 368 750         
12 Autres f lux de paiements signif icatifs -                              40 092 504         34 893 126-           5 199 378             5 199 378-         
25 Impôt sur le Revenu Foncier (IRF) 972 000             972 000                  -                            972 000            
27  Impôt minimum forfaitaire (IMF) 2 545 693          2 545 693               -                            2 545 693         

45 386 443        -                           45 386 443             40 092 504         34 893 126-           5 199 378             40 187 065        
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Nom de l'entité Repsol 
Numéro d'Identifiant Fiscal Unique 30300083

Société Extractive Administrations Publiques Ecart

N° Description Initial Ajust Final Initial Ajust Final Final

N° Description 1 In Ste 2 Aju Ste 3 Final Ste 4 In Adm 5 Aju Adm 6 Final Adm 7 Adm Publique 8 Final

Paiements en numéraire

3
Impôt sur les bénéfices Industriels et 
commerciaux (BIC)

-                             6 595 560             6 595 560-              -                            -                         

5 Bonus de signature -                             45 000 000           45 000 000-            -                            -                         

7
Contributions au Fonds de Formation 
(Contribution administrative)

52 430 000            7 430 000-         45 000 000            45 000 000            45 000 000           -                         

9
Retenues à la source (hors retenues sur 
salaires)

112 362 544          111 308 094-     1 054 450              -                            1 054 450          

10 Redevances Superficiaires 17 340 000            17 340 000            17 340 000           17 340 000           -                         
25 Impôt sur le Revenu Foncier (IRF) 34 572 780            34 572 780            4 008 076              4 008 076             30 564 704        
26 TPS-Taxe sur les prestations de service 5 241 196              5 241 196              -                            5 241 196          

221 946 520          118 738 094-     103 208 426          68 935 560           2 587 484-              66 348 076           36 860 350         



 2013حول عائدات سنة  ITIE تقر�ر ا	��ة اإلدار�ة املستقلة ملبادرة
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Nom de l'entité Sonatrach (SIPEX)
Numéro d'Identifiant Fiscal Unique 20300042

Société Extractive Administrations Publiques Ecart

N° Description Initial Ajust Final Initial Ajust Final Final

N° Description 1 In Ste 2 Aju Ste 3 Final Ste 4 In Adm 5 Aju Adm 6 Final Adm 7 Adm Publique 8 Final

Paiements en numéraire

7
Contributions au Fonds de Formation (Contribution 
administrative)

271 353                271 353                   -                                    271 353         

9 Retenues à la source (hors retenues sur salaires) 308 115                308 115                   -                                    308 115         

12 Autres flux de paiements significatifs -                               17 363 463      17 363 463-         -                                    -                    
25 Impôt sur le Revenu Foncier (IRF) 385 149                385 149                   -                                    385 149         
27  Impôt minimum forfaitaire (IMF) 112 566                112 566                   -                                    112 566         

1 077 183             -                           1 077 183                17 363 463      17 363 463-         -                                    1 077 183      

Nom de l'entité Total 
Numéro d'Identifiant Fiscal Unique   903000759030006730300059

Société Extractive Administrations Publiques Ecart

N° Description Initial Ajust Final Initial Ajust Final Final

N° Description 1 In Ste 2 Aju Ste 3 Final Ste 4 In Adm 5 Aju Adm 6 Final Adm 7 Adm Publique 8 Final

Paiements en numéraire

3
Impôt sur les bénéfices Industriels et commerciaux 
(BIC)

-                           960 307 491            960 307 491-               -                                 -                              

7
Contributions au Fonds de Formation (Contribution 
administrative)

150 000 000         150 000 000        149 985 000               149 985 000               15 000                     

10 Redevances Superficiaires 30 645 000           30 645 000          75 628 800              45 000 000-                 30 628 800                 16 200                     
12 Autres f lux de paiements signif icatifs -                           1 176 719 643         1 176 719 643-            -                                 -                              

180 645 000         -                           180 645 000        2 212 655 934         2 032 042 134-            180 613 800               31 200                      



 2013حول عائدات سنة  ITIE تقر�ر ا	��ة اإلدار�ة املستقلة ملبادرة
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Nom de l'entité Tullow  Oil
Numéro d'Identifiant Fiscal Unique 0

Société Extractive Administrations Publiques Ecart

N° Description Initial Ajust Final Initial Ajust Final Final

N° Description 1 In Ste 2 Aju Ste 3 Final Ste 4 In Adm 5 Aju Adm 6 Final Adm 7 Adm Publique 8 Final

Paiements en numéraire

3
Impôt sur les bénéfices Industriels et 
commerciaux (BIC)

-                           63 578 583             63 578 583-                -                               -                         

5 Bonus de signature 480 000 000       480 000 000         1 080 000 000        600 000 000-              480 000 000             -                         

7
Contributions au Fonds de Formation 
(Contribution administrative)

373 130 100       373 130 100         373 130 100              373 130 100             -                         

10 Redevances Superficiaires 20 362 200         -                           20 362 200           7 935 600               5 895 000                  13 830 600               6 531 600           
12 Autres f lux de paiements signif icatifs 5 160 000           5 160 000             1 133 061 855        806 909 412-              326 152 443             320 992 443-       
25 Impôt sur le Revenu Foncier (IRF) 18 325 425         18 325 425           -                               18 325 425         

896 977 725       -                           896 977 725         2 284 576 038        1 091 462 895-           1 193 113 143          296 135 418-        



 2013حول عائدات سنة  ITIE تقر�ر ا	��ة اإلدار�ة املستقلة ملبادرة
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Nom de l'entité Chariot Oil Gas Limited
Numéro d'Identifiant Fiscal Unique 54519

Société Extractive Administrations Publiques Ecart

N° Description Initial Ajust Final Initial Ajust Final Final

N° Description 1 In Ste 2 Aju Ste 3 Final Ste 4 In Adm 5 Aju Adm 6 Final Adm 7 Adm Publique 8 Final

Paiements en numéraire

7
Contributions au Fonds de Formation (Contribution 
administrative)

162 534 300          162 534 300          162 534 300             162 534 300              -                

10 Redevances Superficiaires 28 269 300            28 269 300            28 269 300               28 269 300                -                
12 Autres flux de paiements signif icatifs -                             190 803 600          190 803 600-             -                                -                

190 803 600          -                           190 803 600          190 803 600          -                               190 803 600              -                 



 2013حول عائدات سنة  ITIE تقر�ر ا	��ة اإلدار�ة املستقلة ملبادرة
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Nom de l'entité Kosmos Energy Production
Numéro d'Identifiant Fiscal Unique 90300133 Production

Exportation
Exportation
Vente locale

Société Extractive Administrations Publiques Ecart

N° Description Initial Ajust Final Initial Ajust Final Final

N° Description 1 In Ste 2 Aju Ste 3 Final Ste 4 In Adm 5 Aju Adm 6 Final Adm 7 Adm Publique 8 Final

Paiements en numéraire

3
Impôt sur les bénéfices Industriels et 
commerciaux (BIC)

-                           123 065 550                 123 065 550-                 -                                    -                

7
Contributions au Fonds de Formation 
(Contribution administrative)

270 000 000          270 000 000        270 000 000                 270 000 000                 -                

8 Dividendes issues des participations de l'Etat -                           -                                    -                

9
Retenues à la source (hors retenues sur 
salaires)

926 511 300          685 736 700-        240 774 600        240 774 600                 240 774 600                 -                

10 Redevances Superficiaires 16 065 000            16 065 000          16 065 000                   16 065 000                   -                
12 Autres f lux de paiements signif icatifs -                           1 089 497 250              1 089 497 250-              -                                    -                

1 212 576 300       685 736 700-        526 839 600        1 212 562 800              685 723 200-                 526 839 600                 -                 



 2013حول عائدات سنة  ITIE تقر�ر ا	��ة اإلدار�ة املستقلة ملبادرة
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Nom de l'entité Dolphin Geophysical  Ltd
Numéro d'Identifiant Fiscal Unique 0

Société Extractive Administrations Publiques Ecart

N° Description Initial Ajust Final Initial Ajust Final Final

N° Description 1 In Ste 2 Aju Ste 3 Final Ste 4 In Adm 5 Aju Adm 6 Final Adm 7 Adm Publique 8 Final

Paiements en numéraire

12 Autres flux de paiements signif icatifs -                         1 354 417 698       1 354 417 698       1 354 417 698-       
-                            -                           -                         1 354 417 698       -                                    1 354 417 698       1 354 417 698-        



 2013حول عائدات سنة  ITIE تقر�ر ا	��ة اإلدار�ة املستقلة ملبادرة
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Nom de l'entité Bofal Indo Mining Company Sa (BIMC Sa)
Numéro d'Identifiant Fiscal Unique 0

Société Extractive Administrations Publiques Ecart

N° Description Initial Ajust Final Initial Ajust Final Final

N° Description 1 In Ste 2 Aju Ste 3 Final Ste 4 In Adm 5 Aju Adm 6 Final Adm 7 Adm Publique 8 Final

Paiements en numéraire

14 Redevance Superficiaire -                         49 750 000             49 750 000                   49 750 000-       
22 Impôt Général sur  les Revenus (IGR) -                         247 983                  247 983                        247 983-            
27  Impôt minimum forfaitaire (IMF) -                         5 725 278               5 725 278                     5 725 278-         
36 Autres f lux de paiements signif icatifs -                         724 080                  724 080                        724 080-            

-                           -                           -                         56 447 341             -                                    56 447 341                   56 447 341-        



 2013حول عائدات سنة  ITIE تقر�ر ا	��ة اإلدار�ة املستقلة ملبادرة
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Nom de l'entité EL Aouj Mining Company SA
Numéro d'Identifiant Fiscal Unique 30300497

Société Extractive Administrations Publiques Ecart

N° Description Initial Ajust Final Initial Ajust Final Final

N° Description 1 In Ste 2 Aju Ste 3 Final Ste 4 In Adm 5 Aju Adm 6 Final Adm 7 Adm Publique 8 Final

Paiements en numéraire

9
Retenues à la source (hors retenues sur 
salaires)

6 806 527            6 806 527          -                                    6 806 527        

14 Redevance Superf iciaire 26 000 000          26 000 000        26 000 000        26 000 000                   -                       
20 TVA - INT 3 713 117            3 713 117          -                                    3 713 117        

36 519 644          -                           36 519 644        26 000 000        -                                    26 000 000                   10 519 644       



 2013حول عائدات سنة  ITIE تقر�ر ا	��ة اإلدار�ة املستقلة ملبادرة
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Nom de l'entité MCM Production
Numéro d'Identifiant Fiscal Unique 30300067 Production

Exportation

Exportation

Société Extractive Administrations Publiques Ecart

N° Description Initial Ajust Final Initial Ajust Final Final

N° Description 1 In Ste 2 Aju Ste 3 Final Ste 4 In Adm 5 Aju Adm 6 Final Adm 7 Adm Publique 8 Final

Paiements en numéraire

14 Redevance Superficiaire 42 262 000              42 262 000              3 183 173 063         3 183 173 063              3 140 911 063-       
15 Redevance minière 3 977 640 300         3 977 640 300         -                                    3 977 640 300       
19 Taxe Rémunératoire 10 000 000              10 000 000              8 000 000                8 000 000                     2 000 000              
20 TVA - INT -                               19 716 095              19 716 095                   19 716 095-            
25 Impôt sur le Revenu Foncier (IRF) 1 285 525                1 285 525                1 443 088                1 443 088                     157 563-                 
27  Impôt minimum forfaitaire (IMF) 2 794 682 269         2 794 682 269         1 068 741 965         1 068 741 965              1 725 940 303       
28 Droits Fiscal à l'importation (DFI) -                               19 894 415              19 894 415                   19 894 415-            
30 Autre taxes douaniéres -                               1 441 430 1 441 430                     1 441 430-              
36 Autres flux de paiements significatifs -                               532 194 710            532 194 710                 532 194 710-          

6 825 870 094         -                           6 825 870 094         4 834 604 766         -                                    4 834 604 766              1 991 265 327        



 2013حول عائدات سنة  ITIE تقر�ر ا	��ة اإلدار�ة املستقلة ملبادرة
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Nom de l'entité Quartz Inc Mauritania
Numéro d'Identifiant Fiscal Unique 0

Société Extractive Administrations Publiques Ecart

N° Description Initial Ajust Final Initial Ajust Final Final

N° Description 1 In Ste 2 Aju Ste 3 Final Ste 4 In Adm 5 Aju Adm 6 Final Adm 7 Adm Publique 8 Final

Paiements en numéraire

14 Redevance Superf iciaire -                         2 000 000                     2 000 000                     2 000 000-       
36 Autres flux de paiements significatifs -                         310 000                        310 000                        310 000-          

-                         -                           -                         2 310 000                     -                                    2 310 000                     2 310 000-        



 2013حول عائدات سنة  ITIE تقر�ر ا	��ة اإلدار�ة املستقلة ملبادرة
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Nom de l'entité SNIM
Numéro d'Identifiant Fiscal Unique 30300075

Société Extractive Administrations Publiques Ecart

N° Description Initial Ajust Final Initial Ajust Final Final

N° Description 1 In Ste 2 Aju Ste 3 Final Ste 4 In Adm 5 Aju Adm 6 Final Adm 7 Adm Publique 8 Final

Paiements en numéraire

14 Redevance Superficiaire 63 200 000                  63 200 000                49 610 000               13 590 000                  63 200 000                -                         
15 Redevance minière 7 000 000                    7 000 000                  -                                7 000 000           
17 Redevance annuelle unique (Montant brut) 32 055 341 363           32 055 341 363         34 772 985 797        34 772 985 797         2 717 644 434-    

18
Crédit de TVA imputé sur la Redevance 
Unique (en signe-) 

13 093 491 656-           13 093 491 656-         15 811 136 089-        15 811 136 089-         2 717 644 433    

21
Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers 
(IRCM)

3 079 496 810             3 079 496 810           3 079 496 810          3 079 496 810           0-                         

25 Impôt sur le Revenu Foncier (IRF) 1 144 537                    1 144 537                  591 163 338             589 873 001-                1 290 337                  145 800-              
27  Impôt minimum forfaitaire (IMF) 711 079 402                711 079 402              786 250 618             786 250 618              75 171 216-         
28 Droits Fiscal à l'importation (DFI) -                                5 869 895                 5 869 895                  5 869 895-           
29 TVA - EXT 16 562 423 202           16 562 423 202         15 811 136 089        15 811 136 089         751 287 113       
30 Autre taxes douaniéres -                                8 591 320                 8 591 320                  8 591 320-           
31 Pénalités 104 838 079                104 838 079-               -                                -                                -                         
35 Dividendes issues des participations de l'Etat 25 549 872 607           25 549 872 607         37 251 872 608        11 702 000 000-           25 549 872 608         1-                         
36 Autres f lux de paiements signif icatifs 13 851 853 883           2 112 144 838-            11 739 709 045         67 007 749               11 702 000 000           11 769 007 749         29 298 704-         

78 892 758 227           2 216 982 917-            76 675 775 310         76 612 848 135        576 283 001-                76 036 565 134         639 210 176        
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Nom de l'entité Sphere Mauritania sa
Numéro d'Identifiant Fiscal Unique 30300158

Société Extractive Administrations Publiques Ecart

N° Description Initial Ajust Final Initial Ajust Final Final

N° Description 1 In Ste 2 Aju Ste 3 Final Ste 4 In Adm 5 Aju Adm 6 Final Adm 7 Adm Publique 8 Final

Paiements en numéraire

14 Redevance Superf iciaire 9 700 000             9 700 000          9 700 000         9 700 000            -                         
20 TVA - INT 32 617 295           32 617 295        -                           32 617 295        
22 Impôt Général sur  les Revenus (IGR) -                         4 352 924         -                                    4 352 924            4 352 924-          
27  Impôt minimum forfaitaire (IMF) -                         4 921 845         4 921 845            4 921 845-          
36 Autres flux de paiements signif icatifs -                         50 000              50 000                 50 000-               

42 317 295           -                           42 317 295        19 024 769       -                                    19 024 769          23 292 526         
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Nom de l'entité TASIAST MAURITANIE Production
Numéro d'Identifiant Fiscal Unique 30300026 Production

Exportation
Exportation
Vente locale

Société Extractive Administrations Publiques Ecart

N° Description Initial Ajust Final Initial Ajust Final Final

N° Description 1 In Ste 2 Aju Ste 3 Final Ste 4 In Adm 5 Aju Adm 6 Final Adm 7 Adm Publique 8 Final

Paiements en numéraire

14 Redevance Superficiaire 72 102 000               72 102 000               3 109 447 408         3 037 345 408-              72 102 000                   -                           
15 Redevance minière 3 037 345 408          3 037 345 408          3 037 345 408              3 037 345 408              -                           

16
BIC ( y compris les acomptes 
provsionnels) (Mines)

1 023 926 874          1 023 926 874          989 076 934            989 076 934                 34 849 940          

20 TVA - INT 2 966 112                 2 966 112                 1 836 518 000         1 836 518 000              1 833 551 888-     

21
Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers 
(IRCM)

159 768 926       159 768 926             127 815 141            127 815 141                 31 953 785          

22 Impôt Général sur  les Revenus (IGR) 4 363 043 588    4 363 043 588          4 358 803 427         -                                    4 358 803 427              4 240 161            
25 Impôt sur le Revenu Foncier (IRF) 6 536 940                 6 536 940                 3 750 000                3 750 000                     2 786 940            
27  Impôt minimum forfaitaire (IMF) 865 887 584             865 887 584             176 028 861            176 028 861                 689 858 723        
28 Droits Fiscal à l'importation (DFI) 2 353 557 722          2 353 557 722          119 228 735            119 228 735                 2 234 328 987     
30 Autre taxes douaniéres 5 762 320                 5 762 320                 18 989                     18 989                          5 743 331            
36 Autres f lux de paiements signif icatifs 4 522 812 514          4 522 812 514-    -                                577 472 275            577 472 275                 577 472 275-        

11 890 897 474        -                          11 890 897 474        11 298 159 770       -                                    11 298 159 770            592 737 704         
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 : معلومات حول شركات التعدین 10لملحق ا

 الشركة رقمال
نموذج تصریح 

مصدق من 
 مدقق حسابات

مدقق وفقا 
للمعاییر 
 الدولیة

 الرأي
  EF 2013مصدقة 

 (نعم / ال)
  EF إرسال

 )نعم / ال(
 CAC  اسم

1 SMHPM أحمد شریف و دیالو یوسوفا ال نعم دون تحفظ نعم نعم 
2 Petronas ال نعم غیر متوفر غیر متوفر ال Exco Gha Mauritanie 
3 Dana Petroleum غیر متوفر ا ال دون تحفظ نعم نعم Deloitte/Somecompt 

4 International Petroleum 
Grouping (IPG) یحیا  بشیر ال نعم دون تحفظ نعم نعم 

5 Reposol ال نعم دون تحفظ نعم نعم Exco Gha Mauritanie 
6 Sonatrach (SIPEX) غیر متوفر ال نعم لم یكشف لم یكشف لم یكشف 
7 Total E&P غیر متوفر نعم غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر KPMG 
8 Tullow Oil غیر متوفر نعم غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر DELOITTE 
9 Dolphin Geophysical  Ltd لم یكشف غیر متوفر لم یكشف لم یكشف لم یكشف لم یكشف 

10 Chariot Oil Gas Limited غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر 
11 Kosmos Energy نعم نعم غیر متوفر غیر متوفر غیر متوفر Ernst & Young 

12 Bofal Indo Mining Company 
Sa (BIMC Sa) لم یكشف ال لم یكشف لم یكشف لم یكشف لم یكشف 

13 EL Aouj Mining Company SA ال نعم دون تحفظ نعم نعم AUDIT, COMPTA & CONSEIL (A2C) 

14 Mauritania Minerals Company 
sa (MMC) لم یكشف ال لم یكشف لم یكشف لم یكشف لم یكشف 

15 MCM ال نعم دون تحفظ نعم نعم MKDG Audit conseil 
16 Quartz Inc Mauritania لم یكشف ال لم یكشف لم یكشف لم یكشف لم یكشف 
17 SNIM منع دون تحفظ نعم نعم  Conex Conseils Expertise ال 
18 Sphere Mauritania sa ال نعم دون تحفظ نعم نعم Bechir & Co,sa 
19 TASIAST MAURITANIE سامبا دیوم با ال نعم دون تحفظ نعم نعم 
20 Tazadit Under Ground لم یكشف ال لم یكشف لم یكشف لم یكشف لم یكشف 
21 Temagot Bumi لم یكشف ال لم یكشف لم یكشف لم یكشف لم یكشف 
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 الصناعات اإلستخراجیة: تفاصیل حول تحویالت أخرى لشركات 11الملحق 

 وجھة التحویل الشركة
 قیمة التحویل

 )ملیار (أوقیة موریتانیة

Dana Petroleum 000 000 105 مدفوعات لحساب خزینة الودائع 
MCM 198 966 الضرائب البلدیة 
SNIM البلدیة الضرائب  1 780 500 
Tasiast Mauritanie Ltd SA 376 067 4 الضرائب البلدیة 

 074 814 111  المجموع
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 واألشخاص المتصل بھم : فریق العمل12الملحق 

 فریق العمل

   مور ستیفنس    - فریق المطابقة

 شریك تیم وودوارد
 مدیر مھمة بان تورابالي
 مساعد مدیر كریم لوریمي

الكعليإلیاس   مراجع حسابات 
 مراجع حسابات حمدي الطایع

 األشخاص المتصل بھم

 ITIE المجلس الوطني

  CNITIE   رئیس ساو دجیبي
 كاتب دائم بابا أمادو با

 

 اإلدارة العامة للخزینة والمحاسبة

 والمحاسبة مدیر عام للخزینة  الشیخ ولد سیدي أحمد
 ة المالیةخبیر في الھندس محمد سعید ولد أحمد

 

 والثروات المنجمیة وزارة النفط والطاقة

 مدیر عام أحمد سالم تكرور
 مدیر السجل العقاري المنجمي والجیولوجي الشیخ ولد الزامل

مساعد مدیر السجل العقاري المنجمي  أحمد ولد ذاكر
 والجیولوجي

 

 وزارة المالیة

صادیة واالمتیازات مدیر األنظمة اإلقت معبد هللا ولد علیون ولد بوھو
 الجمركیة

 المدیر العام المساعد الي ولد تیس
 )اإلدارة العامة للضرائب(

 وزارة المالیة محمد لمین ولد ذھبي
 

 دائرة المحاسبات

 الكاتب العام با سایدو 
 رئیس غرفة الشركات العمومیة مصطفى ولد عبد هللا

 

 

 جمیةالشركة الوطنیة للنفط والغاز والثروات المن

 مستشار تقني محمد خرمبالي
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SNIM 

 ممثل في نواكشوط محمد عبد الرحمان بویح
  رئیس الخدمات المركزیة إلي ولد الشیخ

 

Tasiast Mauritanie 

ضرائبخبیر  لمین بدیان  
 قسم الخدمات المالیة سي امادو تیدجان

 

Petronas 

ائبمسؤول المیزانیة و الضر مصطفى حاج براھیم  
 إطار في الخدمات المالیة حمدان مھللون

 

MCM 

 المشرف المالي و مراقب الخزینة یوسف دیاقانا
 


