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الرسم البٌانً رقم  :1تطور اإلنتاج الٌومً بالبرمٌل

ملحقات
ملحق  :1عائدات النفط المقبوضة فً شهر ٌونٌو 2014

ٌتألف هذا التقرٌر من ثالثة أجزاء رئٌسٌة.
 .1يتعلق الجزء األول بإنتاج حقل شنقٌط وهو الحقل الوحٌد الذي ٌجري استغالله حالٌا .و ٌتناول تقاسم
اإلنتاج بٌن مختلف المتدخلٌن.
ٌ .2تعلق الجزء الثانً بالمبٌعات التً تمت
 .3و ٌعالج الجزء الثالث عائدات الدولة و عملٌات السحب من الصندوق الوطنً للعائدات النفطٌة.

2

 .1اإلنتاج
 1.1اإلنتاج اليومي
الجدول رقم : 1إنتاج شهر يونيو  2014باألرقام
التاريخ

اإلنتاج بالبرميل
6 572,9
6 554,0
6 472,2
6 616,9
6 616,9
6 522,5
6 497,4
6 535,1
6 415,6
6 277,2
6 503,7
6 390,4
6 403,0
6 220,6
6 333,8
6 478,5
6 365,3
6 239,5
6 270,9
6 289,8
6 321,3
6 327,5
6 352,7
6 340,1
6 220,6
6 371,6
6 277,2
6 327,5
6 270,9
6 233,2

01/06/2014
02/06/2014
03/06/2014
04/06/2014
05/06/2014
06/06/2014
07/06/2014
08/06/2014
09/06/2014
10/06/2014
11/06/2014
12/06/2014
13/06/2014
14/06/2014
15/06/2014
16/06/2014
17/06/2014
18/06/2014
19/06/2014
20/06/2014
21/06/2014
22/06/2014
23/06/2014
24/06/2014
25/06/2014
26/06/2014
27/06/2014
28/06/2014
29/06/2014
30/06/2014
191 619,1
المجموع

تنبيه  :تعتمد هذه األرقام على معطٌات جهاز العد الخاص باإلنتاج .وٌتعلق األمر بأرقام خام قابلة
للمراجعة الحقا.

 .1تتعلق الخانة المكتوبة بخط ثخٌن بتارٌخ االستالم أي الذي أورده سند الشحن.
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الرسم البياني رقم  :1تطور اإلنتاج اليومي بالبرميل

االنتاج اليومي بالبرميل
6 700,0
6 600,0
6 500,0
6 400,0
6 300,0
6 200,0
6 100,0
6 000,0

بالبرمٌل

المصدر  :رسم بٌانً منسوب إلى جهة اإلصدار

.2كان إنتاج شهر ٌونٌو بمعدل  6 387برمٌل ٌومٌا (ب/ي) و شهدت وتٌرة اإلنتاج تذبذبا
وعدم استقرار طٌلة الشهر مع ارتفاعه نسبٌا ٌومً الرابع والخامس منه.
 .3سجل متوسط اإلنتاج الٌومً خالل الشهر انخفاضا نسبٌا بالمقارنة مع الشهر السابق
حٌث كان عند 6 444ب/ي فً شهر ماٌو مقابل 6 387ب/ي فً هذا الشهر.

 2.1تقاسم اإلنتاج
 1.2.1الدولة والمتعاقدون
جدول رقم  :2إجمالي اإلنتاج (ب/ي) و تقاسمه بين الدولة والمتعاقدين
ٌونٌو
مجموع اإلنتاج
كلفة النفط
أرباح النفط
أرباح النفط العائدة للحكومة
أرباح النفط العائدة للمتعاقدين

191 619
95 810
95 810
31 018
64 792

متوسط وتيرة اإلنتاج
حصة الدولة من أرباح النفط

6 387

30%
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 .4أجرٌت الحسابات انطالقا من التعاقد بشأن تقاسم اإلنتاج بعد مراجعته بافتراض سعر
قدره  104 736دوالر للبرمٌل.
 2.2.1تقاسم اإلنتاج بين المتعاقدين
الجدول رقم  : 3حصص المتعاقدين
الشركة

ربح النفط

كلفة النفط
29 509,34
15 889,53
2 724,15
5 058,74
11 497,14
18 211,48
9 805,53
2 023,50
1 090,12
95 809,54

PC Mauritania I
PC Mauritania II
FP Mauritania B BV
Premier OilMauritania B Limited.
SOCIETE MAURITANIENNE DES HYDR
TullowOil
Kufpec
ROC OIL (MAURITANIA) COMPANY
Roc Oil (Chinguetti) B.V

المجموع

19 955,88
10 745,40
1 842,23
3 421,01
7 775,02
12 315,63
6 631,05
1 368,40
737,20
64 791,82

مجموع
49 465,22
26 634,93
4 566,38
8 479,75
19 272,16
30 527,11
16 436,59
3 391,90
1 827,32
160 601,36

.2المبيعات
 1.2استالم اإلنتاج حسب التجمع
ٌ .5نتمً المتدخلون على مستوى حقل شنقٌط ( الحقل الوحٌد الذي ٌجري استغالله فً
الوقت الحالً) إلى تجمع واحد منذ شهر ٌولٌو .2007
ٌ .6تم فً العادة دفع قٌمة كمٌات اإلنتاج بعد شهر واحد من تارٌخ الشحن.
و كانت آخر شحنة هً  623 430,16برمٌل بتارٌخ  2014 /05 /26و قد بٌعت الشحنة
لشركة  CEPSAبسعر  104,737دوالر أمرٌكً للبرمٌل أي بما ٌقل بنحو  4,82دوالر عن
سعر البرنت.
جدول  : 4االستالم بالنسبة لكل تجمع شركات و موعد االستالم
الشحنة

التارٌخ

CG038
CG039
CG040
CG041

سبتمبر
دجمبر
مارس
مايو

الكمٌات التً أوردتها
التقارٌر السابقة

الكمٌات
الصافٌة
599 695,88
301 271,00
417 456,16
623 430,16

المصدر :الشركة المورٌتانٌة للمحروقات
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الفارق

النسبة
المئوٌة

تجمع وحٌد

ٌ .7نص عقد شحن البضاعة فً الٌوم السابق لكل شحنة على أن حصة كل متدخل ٌتم
تحدٌثها مراعاة لإلنتاج الذي سبق تحقٌقه و للشحنات السابقة .و ستطبق الحصة المتحصل
علٌها من كل واحد منهم على عائدات الشحنة.
الجدول  : 5اإلنتاج ،الشحن و المخزون بعد كل شحنة (برميل)
تارٌخ الشحن

13/12/31

14/01/31

14/03/31

14/04/30

14/05/31

14/06/30

متراكم اإلنتاج
( المخزون)

1 882 144,42

2 015 931,31 1 811 663,42 1 643 750 42

1 794 057,15

1 993 821,15

1 562 009,00

الكمٌة المشحونة

الكمٌة المتبقٌة بعد الشحن

14/02/28

301 271,00

417 456,16

623 430,16

1 520 873,42

1 598 475,15

1 370 390,00

المصدر  :رسم بٌانً منسوب إلى جهة اإلصدار

 2.2الشروط والمبيعات بالتفصيل
جدول  : 6تفاصيل الجزء الذي تم استالمه من آخر شحنة ()2014/05/26
تفاصٌل المبٌعات
كمية مبيعات شهر مايو
متوسط سعر البرنت  -مايو
سعر البيع ( مايو)
الكمية التي شحنتها الحكومة
الكمية التي شحنتها الشركة الموريتانية للمحروقات بما فيها حصة Sterling

 623 430,16برمٌل
 109,557دوالر
 104,737دوالر
 100 228,99برمٌل
 62 798,00برمٌل

المصدر  :مدٌرٌة االستكشاف و تطوٌر المحروقات الخام – شركة تخزٌن المواد البترولٌة و الشركة المورٌتانٌة للمحروقات

 SMHوشركة  Sterlingوفقا لعقد
ٌ .8تم التقاسم بٌن الشركة المورٌتانٌة للمحروقات
 10.1و  10.2بخصوص تقاسم األرباح
التموٌل المبرم بٌن الطرفٌن بموجب المادة
والتكالٌف.
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 .3عائدات الدولة من النفط وعمليات السحب من الصندوق الوطني
للعائدات النفطية لصالح الحساب الوحيد للخزينة العامة
 12,3ملٌون دوالر أمرٌكً
 .9بلغت عائدات الدولة خالل شهر ٌونٌو ما ٌربو على
( 12 359 125,91دوالر) أي ما ٌزٌد على  3,7ملٌار أوقٌة (  3 707 984 955,52أوقٌة).
ٌ .10وجد طٌا جدول ٌبٌن المبلغ و طبٌعة العائد الذي حققه الصندوق الوطنً للعائدات
النفطٌة و كذلك السحوبات التً تمت من هذا الحساب خالل شهر ٌونٌو ( ملحق .)1
 .11لم ٌتم إجراء أي سحب من الصندوق الوطنً للعائدات النفطٌة خالل هذا الشهر .
 .12بلغ رصٌد حساب الصندوق الوطنً للعائدات النفطٌة عشٌة ٌ 30ونٌو  2014ما ٌزٌد
علً  87ملٌون دوالر) 87 217 436,20دوالر أمرٌكً) أي ما ٌعادل 26 173 080 429,26
أوقٌة).مالحظة  :مصدر سعر الصرف المستخدم هو الموقع الرسمي للبنك المركزي الموريتاني )

ملحق  :1عائدات النفط المقبوضة في شهر يونيو 2014
المبلغ بالدوالر
البٌان

المبلغ باألوقٌة

الضرائب علً األرباح الصناعٌة و التجارٌة
ضرائب على الرواتب واألجور
أرباح النفط
فوائد
إٌرادات أخري

320 623,21
618 708,37
10 497 683,73
3 541,67
918 568,93

96 193 375,46
185 624 885,17
3 149 515 072,67
1 062 571,83
275 589 050,38

المجموع

12 359125,91

3 707 984 955,52
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