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ملحقات
ملحق  :1عائدات النفط المقبوضة في شھرفبراير2016

يتألف ھذا التقرير من ثالثة أجزاء رئيسية.
 .1يتعلق الجزء األول بإنتاج حقل شنقيط وھو 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.

 .1اإلنتاج
 1.1اإلنتاج اليومي
الجدول رقم : 1إنتاج شھر فبراير 2016باألرقام
الكمية بالبرميل
2371
4334
4717
5032
5000
4931
4705
5032
4730
4912
4982
4963
4982
4994
4988
4938
4919
4950
4749
4831
4743
5082
5126
3510
1937
1497
1409
2950
3384
124695

اليوم
01-févr-16
02-févr-16
03-févr-16
04-févr-16
05-févr-16
06-févr-16
07-févr-16
08-févr-16
09-févr-16
10-févr-16
11-févr-16
12-févr-16
13-févr-16
14-févr-16
15-févr-16
16-févr-16
17-févr-16
18-févr-16
19-févr-16
20-févr-16
21-févr-16
22-févr-16
23-févr-16
24-févr-16
25-févr-16
26-févr-16
27-févr-16
28-févr-16
29-févr-16

المجموع

تنبيه :تعتمد ھذه األرقام على معطيات جھاز العد الخاص باإلنتاج .ويتعلق األمر بأرقام خام قابلة
للمراجعة الحقا.

 .1تتعلق الخانة المكتوبة بخط ثخين بتاريخ االستالم أي الذي أورده سند الشحن.

الرسم البياني رقم :1

االنتاج اليومي بالبرميل
6000
5000
4000
3000
2000

االنتاج اليومي بالبرميل

1000
0
29-févr.-16

27-févr.-16

25-févr.-16

23-févr.-16

21-févr.-16

19-févr.-16

17-févr.-16

15-févr.-16

13-févr.-16

11-févr.-16

09-févr.-16

07-févr.-16

05-févr.-16

03-févr.-16

01-févr.-16

المصدر :رسم بياني منسوب إلى جھة اإلصدار

تذبذب اإلنتاج خالل شھر فبراير بمعدل  4300برميل يوميا مع انخفض قوي ابتداء من
اليوم السادس والعشرين والسابع والعشرين ثم شھد ارتفاعا خفيفا بعد ذالك ابتداء من اليوم
التاسع والعشرين.
 .3سجل متوسط اإلنتاج اليومي خالل ھذا الشھر انخفاضا بالمقارنة مع الشھر السابق
حيث كان حوالي 4300ب/ي في ھذا الشھر مقابل 4789ب/ي في الشھر السابق.

 2.1تقاسم اإلنتاج
 1.2.1الدولة والمتعاقدون
جدول رقم  :2إجمالي اإلنتاج )ب/ي( و تقاسمه بين الدولة والمتعاقدين
فبراير 2016
مجموع اإلنتاج
كلفة النفط
أرباح النفط
أرباح النفط العائدة للحكومة
أرباح النفط العائدة للمتعاقدين
متوسط وتيرة اإلنتاج
حصة الدولة من أرباح النفط

124695
74817
49878
14963
34915
4300

%30

أجريت الحسابات انطالقا من التعاقد بشأن تقاسم اإلنتاج بعد مراجعته بافتراض سعر قدره
23.308دوالر للبرميل.
 2.2.1تقاسم اإلنتاج بين المتعاقدين
الجدول رقم :3حصص المتعاقدين
الشركة

تكلفة النفط

ربح النفط

المجموع

PC Mauritania I

23 043,73

10 753,74

33 797,47

PC Mauritania II

12 408,07

5 790,43

18 198,51

FP Mauritania B BV

2 127,28

992,73

3 120,01

Premier OilMauritania B Limited.

3 950,35

1 843,50

5 793,85

SOCIETE MAURITANIENNE DES HYDR

8 978,08

4 189,77

13 167,84

TullowOil

14 221,27

6 636,59

20 857,87

Kufpec

7 657,10

3 573,31

11 230,42

ROC OIL (MAURITANIA) COMPANY

1 580,14

737,40

2 317,54

Roc Oil (Chinguetti) B.V

851,27

397,26

1 248,53

74 817,30

34 914,74

109 732,04

المجموع

.المبيعات
 1.2استالم اإلنتاج حسب التجمع
 .5ينتمي المتدخلون على مستوى حقل شنقيط ) الحقل الوحيد الذي يجري استغالله في
الوقت الحالي( إلى تجمع واحد منذ شھر يوليو .2007
 .6يتم في العادة دفع قيمة كميات اإلنتاج بعد شھر واحد من تاريخ الشحن.
و كانت آخر شحنة ھي599612.29برميل بتاريخ  2016/01/09و قد بيعت الشحنة
لSarasبسعر 29.018دوالر أمريكي للبرميل أي بما يقل ب 5.65دوالر عن سعر
البرلنت.
جدول  : 4االستالم بالنسبة لكل تجمع شركات و موعد االستالم
الشحنة

التاريخ

CG037

يونيو2013/
سبتمبر2013/
يناير2013/
مارس2014/
مايو2014/
أغسطس2014/

CG043
CG044

نوفمبر2014/

CG038
CG039
CG040
CG041
CG042

CG045
CG046
CG047

الكميات التي
أوردتھا التقارير
السابقة

فبراير2015
مايو2015
سبتمبر2015
يناير 2016

الكميات
الصافية

الفارق

النسبة
المئوية

تجمع وحيد

622811 ,20
599695,88
301 271,00
417 456,16
623 430,16
522 974,24
512 546,73
497 606,80
512090.02
489 275,30
599612.29

المصدر :الشركة الموريتانية للمحروقات

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

الجدول  : 5اإلنتاج ،الشحن و المخزون بعد كل شحنة )برميل(
تاريخ الشحن

31/07/2015

2015/08/31

30/09/2015

31/10/2015

30/11/2015

متراكم اإلنتاج
) المخزون(

1 764 442.45

1923109,45

2 077 945,45

1750375,15

1893091,15

الكمية
المستخرجة

489275.30

الكمية المتبقية
بعد الشحن

158 8670,15

31/12/2015

2049015.55

2016/01/31

2197467.66

2016/02/29

1722549.86

599612.29

1 597 854.86

المصدر  :رسم بياني منسوب إلى جھة اإلصدار

2.2الشروط والمبيعات بالتفصيل
جدول  : 6تفاصيل الجزء الذي تم استالمه من آخر شحنة )(2016/01/09
تفاصيل المبيعات
كمية مبيعات شھر يناير

متوسط سعر البرلنت -يناير
سعر البيع )أكتوبر(
الكمية التي شحنتھا الحكومة
الكمية التي شحنتھا الشركة الموريتانية للمحروقات بما فيھا حصة Sterling

599612.29برميل
دوالر29.018
دوالر23.308
 92385.67برميل
برميل60875.67

المصدر :مديرية االستكشاف و تطوير المحروقات الخام – شركة تخزين المواد البترولية و الشركة الموريتانية للمحروقات

 .8يتم التقاسم بين الشركة الموريتانية للمحروقاتSMHوشركة Sterlingوفقا لعقد التمويل
المبرم بين الطرفين بموجب المادة  10.1و  10.2بخصوص تقاسم األرباح والتكاليف.

 .3عائدات الدولة من النفط وعمليات السحب من الصندوق الوطني
للعائدات النفطية لصالح الحساب الوحيد للخزينة العامة
 .9بلغت عائدات الدولة خالل شھر فبراير2016مايزيد على خمسة ماليين وسنع مئة وستة
و سبعون آلف ومئة دوالر أمريكي ) 5 776 100.05دوالر( أي ما يقارب وتسع مئة
وتسع و ثمانون مليون وثمان مئة وستة وستون الف واربع مئة و ثالث و ستون اوقية
)(1 989 866 463.78
 .10يوجد في الملحق جدول يبين المبلغ و طبيعة العائد الذي حققه الصندوق الوطني
للعائدات النفطية و كذلك السحوبات التي تمت من ھذا الحساب خالل شھر فبراير )ملحق .(1
.11لم يتم سحب أي مبالغ من الصندوق خالل ھذا الشھر.
 .12بلغ رصيد حساب الصندوق الوطني للعائدات النفطية عشية  29فبراير خمسة وثمانون
مليون دوالر أمريكي ) (85 414 996 USDأي م يعادل تسعة وعشرين مليار وثالث مئة
وستة وسبعون مليون وسبعة مئة وتسعة وسبعون ألف وسبعة مئة وتسعين أوقية
) (29 376 776 790 UM
مالحظة

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

ملحق  :1عائدات النفط المقبوضة في شھر فبراير 2016
البيان

العالمة

المبلغ بالدوالر
560 201,69 P01

مبلغ باألوقية
192 989 482,21

ضرائب على الرواتب واألجور

457 575,61 P02

157 634 797,65

فوائد

5 514,77 P10

1 899 838,27

4 752 807,97 P99

1 637 342 345,67

5 776 100,04

1 989 866 463,78

ضريبة األرباح التجارية و الصناعية

إيرادات أخرى
المجموع

