ملخص ألهم النقاط المعروضة على أنظار اللجنة االستشارية للمحروقات خالل إجتماعها عدد  125المنعقد بتاريخ  17جوان 2019
العروض /المطالب /نقاط مختلفة

مالحظات اللجنة
المطالب

رد اإلدارة

اإلجراءات القانونية

( )1حول مطلب رسمي يتعلق بإسناد
رخصة البحث عن المحروقات
"جوقار"

وافقت اللجنة على مقترح السلطة المانحة باعتباار القطعاة  -فاكس بتاريخ  17جوان تم ادراج قطعة "جوقار"
من القط الااررة.
شااررة وععاادة ادراج اا وععالن ااا امن القطا الااااررة  2019إلعالم المستثمر
بتوصيات اللجنة
بالخارطة.

( )2حول مطلب رسمي يتعلق بإسناد
رخصة البحث عن المحروقات
"الرند"

تم عيداع االتفاقية المتعلقةبالرخصة ،بصدد دراست ا
قصد توجي ا للمصادقة.
تم عقد اجتماع يوم 2019/10/25قصد التثبت
من ماروع رسالة الضمان
البنكي وافادة المستثمر
بمالحظات اإلدارة.

وافقت اللجنة على التماي المقترح من قبل اإلدارة ،كما  -فاكس بتاريخ  22جويلية
أوصت بضرورة ابالغ المستثمر بطلب توفير الضمان  2019إلعالم المستثمر
البنكي ودعوته الى اجتماع في أقرب اآلجال قصد تحديد بقيمة الضمان ودعوته
قيمة الضمان المذكور.
لالنطالق في اجراءات
اإليداع.

( )3مطلب يتعلق بإسناد امتياز استغالل وافقت اللجنة على مبدأ عسناد امتياز االستغالل
المحروقات "معمورة " (والية نابل) "معمورة" على أساس ممارسة حق األفضلية ألصحاب
االمتياز الحاليين م مدها في االجتماعات القادمة وفي
عطار المتابعة للحل المعتمد لتجاوز ماكل امتداد بنية
االمتياز المذكور جنوبا على امتياز "زلفة".

 فاكس بتاريخ  18جويلية تم اعداد االتفاقية ودراست اوالمصادقة علي ا بتاريخ 14
.2019
نوفمبر  ،2019في انتظار
احالت ا لمصالح رئاسة
الحكومة ملحقة بماروع
القانون.

( )4حول مطلب يتعلق بالتجديد الثاني وافقت اللجنة على التجديد الثاني لرخصة البحث
لرخصة البحث "جنوب رمادة"
"جنوب رمادة" لمدة ثالث سنوات لتبتدأ من  22فيفري
 2018على راية  21فيفري  2021وذلك طبقا للفصل
 27من مجلة مقابل االلتزام بحفر بئر استكاافية طبقا
للفصل  5من كراس الاروط الملحق باالتفاقية الخاصة
بالرخصة.

 فاكس بتاريخ  18جويلية -تم نار قرار التجديد الثانيبتاريخ  14نوفمبر 2019
.2019
بالرائد الرسمي عـ103دد
المؤرخ في 2019/12/24
والمتعلق بالتجديد الثاني
لــرخصة البحث عــن
المحروقات "جنوب رمادة"
على راية  21فيفري 2021

( )5مطلب يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية وافقت اللجنة على التمديد في مدة صلوحية التجديد األول  -فاكس بتاريخ  18جويلية -تم نار قرار التمديد بتاريخ
 14نوفمبر  2019بالرائد
التجديد األول لرخصة البحث عن لرخصة البحث عن المحروقات "قبودية" بسنة من .2019 09
الرسمي عـ103دد المؤرخ
المحروقات "قبودية"
في  2019/12/24والمتعلق
جوان  2019على راية  08جوان  2020وذلك طبقا
بالتمديد في مدة صلوحية
لمقتضيات الفصل  30فقرة  2من مجلة المحروقات.
التجديد األول لرخصة
البحث عن المحروقات
"قبودية" إلى غاية 08
جوان 2020
( )6حول و عية رخصة البحث عن وافقت اللجنة على مقترح السلطة المانحة والمتمثل في  -فاكس بتاريخ  21أوت  -تم ععداد ملف احالة الملف
علغاء رخصة البحث واحالة الملف للمكلف العام بنزاعات  2019إلعالم المستثمر للمكلف العام بنزاعات
المحروقات "كركوان"
الدولة طبقا لمقتضيات الفصل  37من مجلة المحروقات .بقرار اللجنة والمؤسسة
الوطنية قصد ادراج القطعة
من القط الااررة.

