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رضىو ثيبَيخ
انزسى انثٛاَ ٙرلى  :1ذطٕر اإلَراج انٕٛي ٙتانثزيٛم

يهذمبد
يهسك  :1عائذاخ انُفظ انًمثٕضح ف ٙشٓزَٕفًثز 2017

ٚرأنف ْذا انرمزٚز يٍ ثالثح أخشاء رئٛسٛح.
٘ .1ذعهك اندشء األٔل تإَراج زمم شُمٛظ ْٕٔ انسمم انٕزٛذ انذ٘ ٚدز٘ اسرغالنّ زانٛاٚ ٔ .رُأل ذماسى
اإلَراج ت ٍٛيخرهف انًرذخه.ٍٛ
ٚ .2رعهك اندشء انثاَ ٙتانًثٛعاخ انر ٙذًد
ٚ ٔ .3عانح اندشء انثانث عائذاخ انذٔنح ٔ عًهٛاخ انسسة يٍ انظُذٔق انٕطُ ٙنهعائذاخ انُفطٛح.

اإلَزبج
1.1

اإلَزبج انيىيي

اندذٔل رلى  :1إَراج شٓزَٕفًثزتانثزيٛم2017تاألرلاو:
انيىو
َ 1ىفًجر 2017
َ 2ىفًجر 2017
َ 3ىفًجر 2017
َ 4ىفًجر 2017
َ 5ىفًجر 2017
َ 6ىفًجر 2017
َ 7ىفًجر 2017
َ 8ىفًجر 2017
َ 9ىفًجر 2017
َ 10ىفًجر 2017
َ 11ىفًجر 2017
َ 12ىفًجر 2017
َ 13ىفًجر 2017
َ 14ىفًجر 2017
َ 15ىفًجر 2017
َ 16ىفًجر 2017
َ 17ىفًجر 2017
َ 18ىفًجر 2017
َ 19ىفًجر 2017
َ 20ىفًجر 2017
َ 21ىفًجر 2017
َ 22ىفًجر 2017
َ 23ىفًجر 2017
َ 24ىفًجر 2017
َ 25ىفًجر 2017
َ 26ىفًجر 2017
َ 27ىفًجر 2017
َ 28ىفًجر 2017
َ 29ىفًجر 2017
َ 30ىفًجر 2017

انًجًىع

اإلَزبج
3 176
3 183
3 000
2 906
3 025
3 051
3 032
3 082
2 931
3 000
3 082
3 032
3 019
3 088
3 069
3 321
3 434
3 239
3 189
3 239
3 227
3 183
3 101
3 088
3 063
2 906
3 007
3 069
3 113
3 101

92 957

رُجيه :ذعرًذ ْذِ األرلاو عهٗ يعطٛاخ خٓاس انعذ انخاص تاإلَراجٚٔ .رعهك األيز تأرلاو خاو لاتهح نهًزاخعح الزما.

ذرعهك انخاَح انًكرٕتح تخظ ثخ ٍٛترارٚخ االسرالو أ٘ انذ٘ أٔردِ سُذ انشسٍ.

.1

انزسى انثٛاَ ٙرلى :1

االنتاج اليومي بالبرميل
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 1نوفمبر 2017
 2نوفمبر 2017
 3نوفمبر 2017
 4نوفمبر 2017
 5نوفمبر 2017
 6نوفمبر 2017
 7نوفمبر 2017
 8نوفمبر 2017
 9نوفمبر 2017
 10نوفمبر 2017
 11نوفمبر 2017
 12نوفمبر 2017
 13نوفمبر 2017
 14نوفمبر 2017
 15نوفمبر 2017
 16نوفمبر 2017
 17نوفمبر 2017
 18نوفمبر 2017
 19نوفمبر 2017
 20نوفمبر 2017
 21نوفمبر 2017
 22نوفمبر 2017
 23نوفمبر 2017
 24نوفمبر 2017
 25نوفمبر 2017
 26نوفمبر 2017
 27نوفمبر 2017
 28نوفمبر 2017
 29نوفمبر 2017
 30نوفمبر 2017
انًصذر  :رسى تٛاَ ٙيُسٕب إنٗ خٓح اإلطذار

ج انٕٛي ٙفْ ٙذا انشٓز زٕل
شٓذ االَراج ذذتذتا فْ ٙذا انشٓزٔ .كاٌ ٚذٔر يرٕسظ اإلَرا
.2
يعذل 3099تزيٛمٔ ،تهغ ألظاِ ف ٙانٕٛو انساتع عشزٔ ،تهغ أدَاِ ف ٙانٕٛي ٍٛٛانزاتع ٔ انسادص ٔانعشز.ٍٚ
شٓذ يرٕسظ اإلَراج ارذفاعا كثٛزا فْ ٙذا انشٓز يمارَح تانشٓز انساتك زٛث ٔطم إنٗ 3099
.3
تزيٛم ٕٚيٛا تذل  1387تزيٛم ٕٚيٛا ف ٙانشٓز انساتك.

 2.1رمبضى اإلَزبج
1.2.1

انذونخ وانًزؼبلذوٌ

خذٔل رلى :2إخًان ٙاإلَراج (ب ٔ )٘/ذماسًّ ت ٍٛانذٔنح ٔانًرعالذٍٚ
شهر َىفًجر
يجًىع اإلَزبج
كهفخ انُفط
أرثبح انُفط
أرثبح انُفط انؼبئذح نهذكىيخ
أرثبح انُفط انؼبئذح نهًزؼبلذيٍ
يزىضط وريرح اإلَزبج
دصخ انذونخ يٍ أرثبح انُفط

92 957
55 774
37 183
11 155
26 028
3 099

30%

 .4أخزٚد انسساتاخ اَطاللا يٍ انرعالذ تشأٌ ذماسى اإلَراج تعذ يزاخعرّ ف ٙشٓز  َٕٕٛٚتافرزاع سعز
لذرِ  48.716دٔالر نهثزيٛم.

 2.2.1رمبضى اإلَزبج ثيٍ انًزؼبلذيٍ
اندذٔل رلى :3زظض انًرعالذٍٚ
ركهفخ انُفط

انشركخ

رثخ انُفط

انًجًىع

PC Mauritania I

17 178,47

8 016,62

25 195,10

PC Mauritania II

9 249,88

4 316,61

13 566,50

FP Mauritania B BV

1 585,83

740,05

2 325,88

Premier OilMauritania B Limited.

2 944,88

1 374,28

4 319,16

SOCIETE MAURITANIENNE DES HYDR

6 692,91

3 123,36

9 816,27

TullowOil

10 601,57

4 947,40

15 548,97

Kufpec

5 708,16

2 663,81

8 371,97

ROC OIL (MAURITANIA) COMPANY

1 177,95

549,71

1 727,66

Roc Oil (Chinguetti) B.V

634,60

296,15

930,75

انًجًىع

55 774,27

26 027,99

81 802,26

.2

انًجيؼبد

1.2

اضزالو اإلَزبج دطت انزجًغ
ُٚ 5رً ٙانًرذخهٌٕ عهٗ يسرٕٖ زمم شُمٛظ ( انسمم انٕزٛذ انذ٘ ٚدز٘ اسرغالنّ ف ٙانٕلد
انسان )ٙإنٗ ذدًع ٔازذ يُذ شٓز ٕٚن.2007 ٕٛ
ٚ 6رى ف ٙانعادج دفع لًٛح كًٛاخ اإلَراج تعذ شٓز ٔازذ يٍ ذارٚخ انشسٍ.

 ٔ7كاَد آخز شسُح ْ 588 317.19 ٙتزيٛم ترارٚخ  ٔ 17/07/2017لذ تٛعد انشسُح ل Mercuria
بسعز  45.338دٔالر أيزٚك ٙنهثزيٛم أ٘ تًا ٚمم ب  -2.80دٔالر عٍ سعز انسٕق  48.198دٔالر
أيزٚك.ٙ

جذول  : 4االسرالو تانُسثح نكم ذدًع شزكاخ ٔ يٕعذ االسرالو
انشذُخ

انزبريخ

CG037

يىَيى2013/

622 811,20

CG038
CG039
CG040
CG041
CG042
CG043
CG044
CG045
CG046
CG047
CG048

ضجزًجر2013/
يُبير2013/
يبرش2014/
يبيى2014/
أغططص2014/

599 695,88
301 271,00

َىفًجر2014/

فجراير2015
يبيى2015
2015ضجزًجر
يُبير 2016
يبيى 2016

انكًيبد انزي
أوردرهب انزمبرير
انطبثمخ

انكًيبد
انصبفيخ

417 456,16

623 430,16
522 974,24
512 546,73
497 606,80
512 090,02
489 275,30
599 612,29
508 665,26

انفبرق

انُطجخ
انًئىيخ

رجًغ وديذ

أغططص 2016
دجًجر 2016
يبرش 2017
يىنيى 2017

548 711,27
572 290,97
545 377,46
588 317,19

CG049
CG050
CG051
CG052
انًصذر :انشزكح انًٕرٚراَٛح نهًسزٔلاخ

ُٚ .7ض عمذ شسٍ انثضاعح ف ٙانٕٛو انساتك نكم شسُح عهٗ أٌ زظح كم يرذخم ٚرى ذسذٚثٓا يزاعاج
نإلَراج انذ٘ سثك ذسمٛمّ ٔ نهشسُاخ انساتمح ’ ٔ سرطثك انسظح انًرسظم عهٓٛا يٍ كم ٔازذ يُٓى عهٗ
عائذاخ انشسُح.

انجذول : 5اإلَراج ٔ انشسٍ ٔ انًخشٌٔ تعذ كم شسُح (تزيٛم)
2017/04/30

/05/31
2017

2017/06/3
0

1 514 069.9

1 639 375,
9

1 758 718.
8

ربريخ انشذٍ
يزراكى اإلَزبج
( انًخسوٌ)

2017/07/31

2017/08/31

1 386 356.08

2017/10/31

2017/09/30

1 386 863.04

1 444 561.71

2017/11/30

1 522 817,30

1 875 394.79

انكًيخ
انًطزخرجخ

588 317.19

انكًيخ انًزجميخ
ثؼذ انشذٍ

1 287 077.60

انًصذر  :رسى تٛاَ ٙيُسٕب إنٗ خٓح اإلطذار

2.2

انشروط وانًجيؼبد ثبنزفصيم

جذول  : 6ذفاطٛم اندشء انذ٘ ذى اسراليّ يٍ آخز شسُح ()2107/07/17
رفبصيم انًجيؼبد
كًيخ يجيؼبد شهريىنيى 2017
يزىضط ضؼر انجرنُذ -يىنيى 2017
ضؼر انجيغ (يىنيى )2017
انكًيخ انزي شذُزهب انذكىيخ
انكًيخ انزي شذُزهب انشركخ انًىريزبَيخ نهًذرولبد ثًب فيهب دصخ Sterling

 588 317,19تزيٛم
 48,198دٔالر
 45,338دٔالر
 90 645,37تزيٛم
 59 728,50تزيٛم

يذٚز٘ االسركشاف ٔ ذطٕٚز انًسزٔلاخ انخاو – شزكح ذخش ٍٚانًٕاد انثرزٔنٛح ٔ انشزكح انًٕرٚراَٛح نهًسزٔلاخ
ج
انًصذر:

ٚ .8رى انرماسى ت ٍٛانشزكح انًٕرٚراَٛح نهًسزٔلاخ ٔSMHشزكحٔ Sterlingفما نعمذ انرًٕٚم انًثزو تٍٛ
انطزف ٍٛتًٕخة انًادج  10.2 ٔ 10.1تخظٕص ذماسى األرتاذ ٔانركانٛف.

 .3ػبئذاد انذونخ يٍ انُفط وػًهيبد انطذت يٍ انصُذوق انىطُي نهؼبئذاد
انُفطيخ نصبنخ انذطبة انىديذ نهخسيُخ انؼبيخ
 .9تهغد عائذاخ انذٔنح يٍ إَراج انُفظ انر ٙذى خًعٓا خالل شٓزَٕفًثز2017زٕانٛاكثز يٍ ثالثح يالٍٛٚ
ٔسرًائح ٔ ٔازذ ٔ عشزٌٔ انفذٔالر أيزٚك٘ ( )3 621 782.86 $أ٘يا ٚعاد لزٕان ٙاكثز يٍ يهٛارٔ يائح
ٔسثعح ٔذسعٌٕ يه ًٍَٕٛاألٔلٛح (.)1 197 388 519.80
ٕٚ .10خذ ف ٙانًهسك خذٔل ٚث ٍٛانًثهغ ٔ طثٛعح انعائذ انذ٘ زممّ انظُذٔق انٕطُ ٙنهعائذاخ انُفطٛح.
.11تهغ رطٛذ زساب انظُذٔق انٕطُ ٙنهعائذاخ انُفطٛح عشٛحَٕ30فًثز2017زٕان ٙثالثح ٔسثعٌٕيهٌٕٛ
))73 630 149دٔالر أيزٚك٘أًٚا ٚعادل 24 342 678 324.94أٔلٛح.
يالدظخ:يصذر ضؼر انصرف انًطزخذو هى انًىلغ انرضًي نهجُك انًركسي انًىريزبَي.

يهذك  :1عائذاخ انُفظ انًمثٕضح ف ٙشٓز َٕفًثز 2017
انثٛاٌ
انضزٚثح عهٗ االرتاذ انردارٚح ٔ انظُاعٛح
ضزائة عهٗ انزٔاذة ٔاألخٕر
إٚزاداخ يخرهفح
انًجًىع

المبلغ باألوقية

629 144 262.16
534 055 733.10
34 188 524.54
1 197 388 519.80

المبلغ بالدوالر االمريكي

1 785 064.80
1 515 286.82
321 431.24
3 621 782.86

