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يتألف هذا التقرير من ثالثة أجزاء رئيسية.
 .1يتعلق الجزء األول بإنتاج حقل شنقيط وهو الحقل الوحيد الذي يجري استغالله حاليا .و يتناول تقاسم
اإلنتاج بين مختلف المتدخلين.
 .2يتعلق الجزء الثاني بالمبيعات التي تمت
 .3و يعالج الجزء الثالث عائدات الدولة و عمليات السحب من الصندوق الوطني للعائدات النفطية.
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 .1اإلنتاج
 1.1اإلنتاج اليومي
الجدول رقم : 1إنتاج شهر فبراير  2015باألرقام

التاريخ

االنتاج

1-févr.-15
2-févr.-15
3-févr.-15
4-févr.-15
5-févr.-15
6-févr.-15
7-févr.-15
8-févr.-15
9-févr.-15
10-févr.-15
11-févr.-15
12-févr.-15
13-févr.-15
14-févr.-15
15-févr.-15
16-févr.-15
17-févr.-15
18-févr.-15
19-févr.-15
20-févr.-15
21-févr.-15
22-févr.-15
23-févr.-15
24-févr.-15
25-févr.-15
26-févr.-15
27-févr.-15
28-févr.-15

5 535
5 598
5 623
5 535
5 548
5 478
5 422
5 485
5 485
5 453
5 516
5 491
5 491
5 535
5 554
5 529
5 466
5 560
5 466
5 548
5 554
5 378
5 548
5 302
5 699
5 522
5 346
5 397

المجموع
تنبيه  :تعتمد هذه األرقام على معطيات جهاز العد الخاص باإلنتاج .ويتعلق األمر بأرقام خام قابلة
للمراجعة الحقا.
154 062

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

االنتاج
5 800
5 700
5 600
5 500
5 400
5 300
5 200
5 100

المصدر  :رسم بياني منسوب إلى جهة اإلصدار

.2كان إنتاج شهر فبراير شبه مستقر إلي حد ما وسجل معدل إنتاج يومي وصل إلي 5 502

برميل يوميا (ب/ي) و شهدت وتيرة اإلنتاج انخفاضا ملحوظا في اليوم الرابع والعشرين
من الشهر قبل أن تسجل أكبر معدل لها في اليوم الموالي منه.
 .3سجل متوسط اإلنتاج اليومي خالل الشهر انخفاضا نسبيا بالمقارنة مع الشهر السابق
حيث كان عند  5 676ب/ي في شهر يناير  2015مقابل  5 502ب/ي في هذا الشهر.

 2.1تقاسم اإلنتاج
 1.2.1الدولة والمتعاقدون
جدول رقم  :2إجمالي اإلنتاج (ب/ي) و تقاسمه بين الدولة والمتعاقدين
2015
154 062
92 437
61 625
18 487
43 137
5 502

30%
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 .4أجريت الحسابات انطالقا من التعاقد بشأن تقاسم اإلنتاج بعد مراجعته بافتراض سعر
قدره  50دوالر للبرميل.
 2.2.1تقاسم اإلنتاج بين المتعاقدين
الجدول رقم  : 3حصص المتعاقدين
الشركة

تكلفة النفط
28 470,71
15 330,28
2 628,27
4 880,69
11 092,48
17 570,50
9 460,41
1 952,28
1 051,75
92 437,37

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

المجموع

ربح النفط
13 286,33
7 154,13
1 226,53
2 277,66
5 176,49
8 199,56
4 414,86
911,06
490,82
43 137,44

المجموع
41 757,04
22 484,41
3 854,80
7 158,35
16 268,98
25 770,06
13 875,27
2 863,34
1 542,57
135 574,82

.2المبيعات
 1.2استالم اإلنتاج حسب التجمع
 .5ينتمي المتدخلون على مستوى حقل شنقيط ( الحقل الوحيد الذي يجري استغالله في
الوقت الحالي) إلى تجمع واحد منذ شهر يوليو 2007.
 .6يتم في العادة دفع قيمة كميات اإلنتاج بعد شهر واحد من تاريخ الشحن.
و كانت آخر شحنة هي  497 606,80برميل بتاريخ  2015 /02 /27و قد بيعت الشحنة
لشركة  SARASبسعر  51,232دوالر أمريكي للبرميل أي بما يقل بنحو  8,98دوالر عن
سعر البرنت( .وتجدر االشارة إلي أن سعر البرميل يسجل انخفاضا مستمرا منذ فترة
ليستقر عند حدود  50دوالرا للبرميل خالل شهر فبراير .)2015
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جدول  : 4االستالم بالنسبة لكل تجمع شركات و موعد االستالم

CG039
CG040
CG041
CG042
CG043
CG044

301 271,00
417 456,16
623 430,16
522 974,24
512 546,73
497 606,80

2015

المصدر :الشركة الموريتانية للمحروقات

 .7ينص عقد شحن البضاعة في اليوم السابق لكل شحنة على أن حصة كل متدخل يتم
تحديثها مراعاة لإلنتاج الذي سبق تحقيقه و للشحنات السابقة .و ستطبق الحصة المتحصل
عليها من كل واحد منهم على عائدات الشحنة.

الجدول  : 5اإلنتاج ،الشحن و المخزون بعد كل شحنة (برميل)
14/08/31

1 941 171,44

14/09/30

1 596 054

14/10/31

14/11/30

14/12/31

15/01/31

15/02/28

1 777 553

1 950 856

1 614 751,27

1 790 708,27

1 944 770,27

522 974,24

1 418 197,20

512 546,73

497 606.80

1 438 309,27

1 447 163,47

المصدر  :رسم بياني منسوب إلى جهة اإلصدار

 2.2الشروط والمبيعات بالتفصيل
جدول  : 6تفاصيل الجزء الذي تم استالمه من آخر شحنة ()2015/02/27

Sterling

497 606,80
60,212
51,232
80 000,35
50 123,83

المصدر  :مديرية االستكشاف و تطوير المحروقات الخام – شركة تخزين المواد البترولية و الشركة الموريتانية للمحروقات
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 .8يتم التقاسم بين الشركة الموريتانية للمحروقات  SMHوشركة Sterlingوفقا لعقد
التمويل المبرم بين الطرفين بموجب المادة  10.1و  10.2بخصوص تقاسم األربا
والتكاليف.

 .3عائدات الدولة من النفط وعمليات السحب من الصندوق الوطني
للعائدات النفطية لصالح الحساب الوحيد للخزينة العامة
 .9بلغت عائدات الدولة خالل شهر فبراير ما يربو علي  2مليون دوالر أمريكي
(  2 048 625,63دوالر) أي ما يزيد على  643مليار أوقية ( 643 514 282,90أوقية).
 .10يوجد طيا جدول يبين المبلغ و طبيعة العائد الذي حققه الصندوق الوطني للعائدات
النفطية و كذلك السحوبات التي تمت من هذا الحساب خالل شهر فبراير ( ملحق .)1
 .11لم يتم إجراء أي سحب من الصندوق الوطني للعائدات النفطية خالل هذا الشهر.
 .12بلغ رصيد حساب الصندوق الوطني للعائدات النفطية عشية  28فبراير  2015ما يزيد
علي  60مليون دوالر  ) 60 513 125,94دوالر أمريكي) أي ما يعادل 19 113 675 959,41
أوقية.
مالحظة

 :مصدر سعر الصرف المستخدم هو الموقع الرسمي للبنك المركزي الموريتاني.

ملحق  :1عائدات النفط المقبوضة في شهر فبراير 2015
42 962,02
85 769,63
175 000,00
1 744 893,98

2 048 625,63
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13 495 229,72
26 941 956,18
54 971 000,00
548 106 097,00

643 514 282,90

