
44صفحة  3عــد!  2010&كتوبر  19 جلسة *و) 'لثالثاء −مد",ال* مجلس "لنو"!    

كر0= 0لشر5: 0لخا8 ب7ا 45لك قصد 0لتمد-د بسنت)ن في مّد! 
#لى  2009%فر"ل  29صلوح3ة $لتجد1د $أل/. للرخصة $بتد$ء من 

,2011%فر"ل  28غا"ة   
-ثان"ا  &ألعما!:   

من خال< =>/ست:ما ل:ذ/ /لمشر456 %ّكد0 /للجنتا( على %$م"ة 
.لملحق .لتعد1لي .لمعر*( قصد تمك"ن  (لتس"$ال* (لتي &ت$ح"ا

4صحا; ,لرخصة من متابعة 4نشطة ,لبحث عن ,لمحر$قا% $#عم 
&الستثما+ في )ذ& &لقطا!.  

A8بر< 2لسا9= 2لنو2: 89- مثل 5ذ3 2لمشا-'ع في مز'د تحس"ن 
م$ز0ننا 0لطاقي -تعز6ز مخز-ننا من 0لمحر-قا+ تلب$ة لحاج$اتنا 

3د'1 'لمرسومة في مجا) 'لتنم"ة "لو2ن1ة من.ا -فق ما تتطلب# "أل
ببال#نا.  

 جنتا5 تو'صل 'لمج1و0'/ 'لمبذ,لة من قبل 'لحكومة(ثّمنت $للّ 
لتنم.ة +تشج.ع قطا7 (لمحر+قا3 عبر توف.ر (لظر+* (لمالئمة لدفع 

عمل+ا? &الستكشا: 9تطو7ر &إلنتا2 من 1جل تحق+ق &ألمن &لطاقي.  
-ثالثا  "لقر"!:   

على مشر$- #ذ+ +لقانو&% $#ما  جنتا) $لمو$فقةقّر&% $للّ 
توص"ا2 )لجلسة )لعامة بالمو)فقة عل"!.  

ملحق بالتقر"ر:  
شر' &ألسبا!  

 3>;د: مشر56 4ذ( (لقانو0 /لى (لمو(فقة على (لملحق عد! 
لالتفاق9ة )لخاصة برخصة )لبحث عن )لمحر,قا( )لتي تعر! 

من كر"!  5برخصة "شما5 مدن'ن" 0%لمتعلق بتنق'ح %لفصل 
&لخا; ب9ا 67لك قصد &لتمد"د في صلوح+ة مّد' &لتجد"د &لشر"! 

 2009%فر"ل  29$أل89 للرخصة $لمذكو/+ لمّد+ سنت)ن $بتد$ء من 
.2011%فر"ل  28'لى غا"ة   

?سند/ >خصة 5لبحث عن 5لمحر1قا/ "شما, مدن)ن" بمقتضى 
01لمصا-, عل()ا بالقانو!  1993جو$ل"ة  10)التفاق*ة )لممضا# في 

لفائد) "'لمؤسسة  1994جانفي  17)لمؤ$# في  1994لسنة  3عد! 
)لتونس"ة لألنشطة )لبتر,ل"ة" كصاحب للرخصة ,)لشركة )لتونس"ة 

"0ـ... ,- ,"+ل كمباني" كمقا"!.  

كم  367):نجز *لمقا)2 خال2 مّد. *لصلوح+ة *أل)لى للرخصة 
من -لمسح -لزلز-لي -لثنائي -ألبعا3 2حفر بئر.ن -ستكشاف)ت)ن بتكلفة 

مل8و6 50ال23 0ّ1. نتائج*ا (لى &كتشا!  15بلغت حو#لي جمل"ة 
حقل "مز<'=". 5تّم 'لتجد8د 'أل45 للرخصة مقابل 'اللتز'& بحفر بئر 

4ستكشاف/ة لم ,تم (نجا&%ا بعد.  

 28=ح$ث :9ّ 7لمّد1 7لمذكو12 تنت0ي بعد تمد,د*ا بسنت$ن في 
! فقد قّدمت شركة "4ـ.10.2 0/.ل كمباني" باالشتر! 2009%فر"ل 

جانفي  29مع 0لمؤسسة 0لتونس,ة لألنشطة 0لبتر.ل,ة مطلبا بتا#"خ 
تلتمسا9 بمقتضا5 $لتمد&د بسنت0ن في مّد* $لتجد&د $أل"!  2009

,+لك حتى )تسنى ل"ا  2011%فر"ل  28للرخصة .لمذكو() 'لى غا"ة 
@نجا? )لتز)مات=ا بالحفر 8مو)صلة تجا23 )إلنتا- ,و*لة )لمد$ على 

لتي .نطلقت منذ بد.)ة ش,ر جو)ل&ة من سنة !كتشا& "مز#!"" !
برم"ل. 600بإنتا- ,ومي قّد' بحو#لي  2007  

)لمؤ$# في  1987لسنة  9من *لقانو$ عد!  8,ح*ث )ّ' %لفصل 

ال 2نّص 7ال على &لتمد2د بسنت/ن- فقد *بد' &للجنة  1987ما"!  6
 2009&كتوبر  2*الستشا;:ة للمحر6قا4 خال1 جلست,ا *لمنعقد# في 

ا بالمو5فقة على مطلب 5لتمد0د على 12 0تّم -لك بمقتضى ملحق $#"!
لالتفاق)ة 4عر1 للمصا-قة عل)' بقانو!.  

'تجد/ 4إلشا/; :لى $8ّ 4للجنة 4الستشا/.ة للمحر'قا! قد $بد! 
0/.-ا بالمو'فقة على  2009&كتوبر  2خال1 جلست,ا *لمنعقد# في 

خصة 'لبحث عن &لتمد)د بسنت/ن في صلوح/ة مّد+ &لتجد)د &أل$# لر
@لمحر9قا? "شما= مدن&ن" 89لك بمقتضى ملحق لالتفاق&ة $عر! 
للمصا<قة عل&: بقانو3 ح&ث 3ّ4 1خصة "شما* مدن&ن" تخضع 

للتشر5ع (لسابق لصد$. مجلة (لمحر$قا!.  
 3تلك 8ي 89ّم (لتعد4ال2 (لمد1جة بمقتضى (لملحق عد! 

ف$فر!  10لالتفاق(ة 'لخاصة برخصة "شما- مدن(ن" 'لممضى في 
ب1ن 7لد#لة 7لتونس1ة من ج-ة #شركة ")ـ.&.$%.$#"ل  2010

كمباني" ,/لمؤسسة /لتونس*ة لألنشطة /لبتر,ل*ة من ج&ة $خر!.   
____________  

لرئ*س مجلس "لنو"! ثاني"لنائب "ل !%لس"د  
شكر& للزم4ل عبد &لجّو&" مغ4ّث1 لم /طلب +حد من &لسا"! 

 من %ضافة "ذ* *لمشر%$# "ل 4-لس2ّد-1 -لنّو-. -لكلمة للتدّخل في
شكر*: نمّر 8لى تال+4 مشر+1 *لقانو, +*لكلمة للزم"ل  ؟للس)د &لو#"ر

'لمقّر!.   
&لمقر!  
!ةئ"س$لرّ  تيدشكر$ س"ّ   

مشر'& قانو!  
-لمنقح لالتفاق"ة  3المو(فقة على (لملحق عد! ق ب%تعلّ 

)لخاّصة برخصة )لبحث عن )لمحر,قا( )لتي تعر! 
)ملحقات"ابرخصة "شما& مدن"ن"   

-لمنقح لالتفاق"ة  3تتم (لمو(فقة على (لملحق عد!  :فصل $ح"د
,لخاصة برخصة ,لبحث عن ,لمحر0قا- ,لتي تعر& برخصة 

 10"شما: مدن8ن" )ملحقات/ا 'لمصاحب ل/ذ' 'لقانو( )'لممضى في 
ب/ن 5لد*لة 5لتونس/ة من ج+ة *شركة "%ـ. #."!  2010ف$فر! 

ة لألنشطة ,لبتر)ل&ة من ج"ة 2,3ل كمباني" ,'لمؤسسة 'لتونس!
$خر!.  

رئ*س مجلس "لنو"!ل * &لنائب &لثاني%لس"د  
شكر$# نمّر لالقتر$4# من *و$فق؟ (0قع .فع $أل*د)) شكر$# من 
ال =و!فق؟ من =حتفظ؟ ال 8حد في !لحالت1ن/ .قعت !لمو!فقة. شكر! 
لكم= لقد تّمت $لمو$فقة على مشر23 1ذ$ $لقانو. $لمتعلق بالمو$فقة 

'لمنقّح لالتفاق1ة 'لخاّصة برخصة 'لبحث عن  3(لملحق عد! على 
:لمحر)قا; :لتي تعر5 برخصة "شما- مدن*ن" )ملحقات"ا.  

لس#ّد شكر' للزم*ل عبد 'لجو'2 مغ*ّث "شكر' للس*ّد 'لو%$ر "ل
كافّة 'عضا$#ما.لكاتب &لّد!لة !  

 !نرّحب 'آل4 بالس"ّد +2.ر 'لشبا0 +'لّر.اضة +'لترب"ة 'لبدن"ة!
:#"و 'نمّر +لى #لمشر'& #لمو#لي  

ق بالمو'فقة على 'لم$ثا! تعلّ قانو" !مشر"! 
-إلفر(قي للشبا!  

تقر&ر لجنة  قد"م8*لكلمة للزم3ل *لمقّر. *لّصحبي *لّسلطاني لت
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