اإلدارة العامة للمحروقات

وزارة الصناعة والمناجم والطاقة

متابعة توصيات اللجنة االستشارية للمحروقات خالل اجتماعها عدد  127المنعقد بتاريخ  14جويلية 2020
رد اإلدارة

1

مالحظات اللجنة
العروض /المطالب /نقاط مختلفة
المطالب
عرض يتعلق بطلب منح رخصة بحث عن أبدت اللجنة رأيها بضرورة تحسين عرض فاكس بتاريخ  10أوت
المحروقات تشمل القطعة الشاغرة المسماة شركة » «Anglo Tunisian Oil&Gasباعتبار أن  2020إلعالم الشركة
العرض المقترح يعد متواضع مقارنة بمأمولية المنطقة .برأي اللجنة.
"صمعة "Somaa O5

2

عرض يتعلق بطلب منح رخصة إستكشاف أبدددددت اللجنددددة رأيهددددا بضددددرورة تحسددددين عددددرض
عن المحروقات تشمل القطعة الشاغرة شدركة » «Anglo Tunisian Oil&Gasباعتبدار أن
العرض المقترح يعد متواضع مقارنة بمأمولية المنطقة.
المسماة "مرازقة "O6 Mrezga

3

عرض يتعلق بطلب منح رخصة استكشاف أخذت اللجنة علما بالعرض وبقرار تخلي شركة « YNG
عن المحروقات تشمل القطعة الشاغرة .«Energy Limited Tunisia Branch
المسماة "مجورة "Majoura

4

عرض يتعلق بطلب منح رخصة إستكشاف أبدت اللجنة رأيها بالموافقدة المبدئيدة علد العدرض بندا فاكس بتاريخ  10أوت
عن المحروقات تشمل القطعة الشاغرة علدد التعددديالت المقترحددة مددن قبددل اإلدارة والمؤسسددة  2020إلعالم الشركة
التونسدددية لألنشدددطة البتروليدددة فيمدددا يتعلدددق بتحسدددين برأي اللجنة.
المسماة "وذرف " Ouedhref
االلتزامات باألشغال والمصاريف.
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حول مطلب رسمي يتعلق بإسناد رخصة وافقت اللجنة عل منح رخصة البحث عن المحروقات فاكس بتاريخ  10أوت تم إعداد الوثائق التعاقدية
لفائدة شركة » 2020 «Perenco Tunisia CompanyLTDإلعالم الشركات
البحث "جبيل "Jbil S5
برأي اللجنة.
باإلشتراك مع المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية.

6

حول مطلب رسمي يتعلق بإسناد رخصة وافقت اللجنة عل منح رخصة البحث عن المحروقات فاكس بتاريخ  10أوت بصدد إعداد الوثائق التعاقدية
لفائدة شركة"  2020 YNG Expolration Limitedإلعالم الشركة
البحث "بئر عبد هللا " Bir Abdallah
 " Tunisia Branchباإلشتراك مع المؤسسة التونسية برأي اللجنة.
لألنشطة البترولية.

7

مطلبان يتعلق بالتجديد الثالث لرخصة البحث *وافقت اللجنة عل التجديد الثالث لرخصة البحث عن فاكس بتاريخ  17أوت تم نشر قرار التجديد الثالث لرخصة
 2020إلعالم الشركة البحث عن المحروقات التي تعرف
عن المحروقات "جناين الجنوبي" وتغيير المحروقات "جناين الجنوبي".
برخصة "جناين الجنوبي" بالرائد
برأي اللجنة
اإللتزامات باألشغال
*الموافقة عل تغيير االلتزامات باألشغال المتعلقة بمدة
الرسمي للجمهورية التونسية عدد 120
المؤرخ في  4ديسمبر .2020
صلوحية التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات
"جناين الجنوبي".

8

مطلب يتعلق بتغيير اإللتزامات باألشغال الموافقة عل تغيير االلتزامات باألشغال.
عل رخص االستكشاف "تسكرايا" "ماتلين"
و "كف عابد"

9

مطلب يتعلق بمنح امتياز استغالل "سيدي *أبدت اللجنة رأيها بالموافقة عل منح امتياز استغالل فاكس بتاريخ  7جانفي
المحروقات لفائدة المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية  2021إلعالم الشركة
مرزوق"
باالشتراك مع شركتي "مزارين (تونس) انرجي" و برأي اللجنة حول
مطلب الدمج
"بيزرتا نرجي" عل ان يتم ضبط مدة صلوحيته الحقا
من طرف اإلدارة واعالم أعضا اللجنة بذلك في لقرب
2

فاكس بتاريخ  10أوت
 2020إلعالم الشركة
برأي اللجنة.
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اآلجال لتضمينها في قرار منح اإلمتياز.
*فيما يتعلق بمطلب دمج اكتشاف "سيدي مرزوق" إل
امتياز استغالل "غريب" ،أبدت اللجنة رأيها بالرفض.

10

مطلب يتعلق بمنح امتيازي االستغالل أبدت اللجنة رأيها بالموافقة عل منح امتيازي االستغالل فاكس بتاريخ  10أوت صدور قرارات إسناد االمتيازات
المحروقات "بشرى" و"عبير" لفائدة المؤسسة التونسية  2020إلعالم الشركة بالرائد الرسمي عدد  120الصادر
"بشرى" و"عبير"
بتاريخ  4ديسمبر .2020
لألنشطة البترولية باالشتراك مع شركات "اني تونس برأي اللجنة.
ب.ف" و"او.ام.ف تونيزيان بروداكشن ام ب ه" و"اتوق
صحرا المحدودة".
مطلب يتعلق بمنح امتياز استغالل "شلبية"

11

*أبدت اللجنة رأيها بالموافقة عل منح امتياز استغالل
المحروقات "شلبية" لفائدة المؤسسة التونسية لألنشطة
البترولية باالشتراك مع شركة "او.ام.ف تونيزيان
بروداكشن ام ب ه" عل ان يتم ضبط صلوحيته الحقا
من طرف اإلدارة وإعالم أعضا اللجنة بذلك في أقرب
اآلجال وتضمينها في قرار منح اإلمتياز.

فاكس بتاريخ  7جانفي
 2021إلعالم الشركة
برأي اللجنة حول
مطلب الدمج

* فيما يتعلق بمطلب دمج اكتشاف "شلبية" ال إمتياز
إستغالل "نوارة" ،أبدت اللجنة رأيها بالرفض.
مطلب
12

يتعلق

"طمسميدة"

بمنح

إامتياز

إاستغالل أبدت اللجنة رأيها بالموافقة عل
المحروقات "طمسميدة".

منح امتياز استغالل فاكس بتاريخ  10أوت دعوة الشركة إليداع الوثائق التعاقدية
 2020إلعالم الشركات بتاريخ  7أكتوبر .2020
برأي اللجنة.
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حول إعالن حالة القوة القاهرة عل رخص أبدت اللجنة رأيها بالموافقة عل مقترح اإلدارة المتمثل فاكس بتاريخ  10أوت صدور قرارات التمديد بعنوان حالة
في تحديد المدة الضائعة ب  12شهرا يتم احتسابها ابتدا  2020إلعالم الشركات القوة القاهرة ،في مدة صلوحية رخص
البحث واالستكشاف
البحث واالستكشاف بالرائد الرسمي
من تاريخ نهاية مدة صلوحية كل رخصة وذلك بمقتض برأي اللجنة.
عدد  38الصادر بتاريخ  30أفريل
قرارات تصدر عن الوزير المكلف بالمحروقات وتنشر
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتتعلق القرارات
.2021
بكل رخصة عل حدة.
مطلب يتعلق بتحويل االلتزامات باألشغال من *أبدت اللجنة رأيها برفض مطلب تحويل االلتزامات فاكس بتاريخ  10أوت تم إدراج الرخصة ضمن القطع
إمتياز باألشغال من رخصة البحث "أميلكار" ال امتياز  2020إلعالم شركة الشاغرة في انتظار خالص مبلغ
رخصة البحث "أميلكار" ال
الغرامة التعويضية من طرف شركة
"شال" برأي اللجنة.
االستغالل "صدربعل".
اإلستغالل "صدربعل"
"شال".
*فيما يتعلق بالوضعية القانونية للرخصة وامتياز
استغالل "ميسكار" فقد تم إعالم أعضا اللجنة انه سيتم
عقد جلسة عمل مع ممثلي شركة "شال" للنظر في
إمكانية تسوية الوضعية القانونية للرخصة.

4

