
1018صفحة  �2004%فر"ل  27 −مد",ال* مجلس "لنو"! � 26عــد!  �

/:لك حتى 7تسنى ل3ا 2نجا0 /تق,,م نتائج %لبئر  2004&كتوبر 
-الستكشاف'ة -لمشا* (ل'&ا $عال! . �

 75/قد <بد- :للجنة :الستشا56ة للمحر/قا- خال* جلست%ا عد! 
45"3ا بالمو&فقة على مطلب &لتمد"د  2003سبتمبر  25*لمنعقد# في 

. 2004&كتوبر  28ى غا"ة بسنة "ل �

)تجد9 'إلشا9! 8لى 5ّ6 'لبئر 'الستكشاف+ة 'لثالثة )'لمسّما! 
"مز#"!   2003&كتوبر  15" قد 5قع 2نجا/.ا في +لفتر& ما ب"ن  1 –

8كانت نتائج)ا ,4جاب$ة ح$ث بلغ ,نتاج)ا &ل$ومي  2003&%سمبر  5!
وني برم!ل من &لنفط 8بلغت &الستثما/&. &لمنجز( حو&لي مل! 500

$#ال! . �

تلك =ي <=ّم (لتعد9ال7 (لمد6جة بمقتضى مشر+* (لملحق عد! 
لالتفاق/ة ,لخاصة برخصة "شما2 مدن/ن" -,لممضى بتونس في  2
ب"ن )لد,لة )لتونس"ة من ج-ة ,)لمؤسسة )لتونس"ة  2004ف$فر!  7

لألنشطة +لبتر/ل%ة كصاحب للرخصة /+لشركة +لتونس%ة "#ـ. !. 
0: من ج6ة 4خر1 0%لمتعلق بتنق'ح %لفصل +, +*(ل كمباني " كمقا

$لثالث من كر$: $لشر74 $لتابع ل5ا 34لك بالتمد-د بثال) سنو$# في 
#لى  2001&كتوبر  29مّد) صلوح3ة $لرخصة $لمذكو() $بتد$ء من 

. 2004&كتوبر  28غا"ة  �

للتذك,ر فإّ= ;خصة 7لبحث "شما0 مدن,ن" تخضع للتشر"ع 
01لك .بقا للفقر) 'لثالثة من (لسابق لصد$. مجلة (لمحر$قا! 

 17)لمؤ$# في  1999لسنة  93*لفصل *لثالث من *لقانو$ عد! 
$لمتعلق بإصد$6 مجلة $لمحر0قا- , لذ$ فإّ( $لمو$فقة  #1999"! 

على *لتعد>ال5 :*لتنق+حا5 *لمدخلة على *التفاق+ة *لخاصة بالرخصة 
/لمذكو*( تكو! بقانو! . �

.عما* (للجــنت"ن �

حة )'لصناعة )'لتجا"!) لجنة $لفال 1 �
نظر8 لجنة !لفالحة %!لصناعة %!لتجا,+ في مشر%$ #ذ! 

 2004&فر#ــــل  19د+ *ـــو' &الثن"ن ـــا &لمنعقــــ0لقانو+ *ثناء جلست!
ا5 بوث1قة شر, +ألسبا& %ملحق ــمعتمد- ما جاء من ب!انا& %معط!

)التفاق"ة. �

' &لرخصة >سّجلت .للجنة تقّد4 .ألشغا/ .لمنجز( بمقتضى "ذ
<حر> صاحب:ا على مو4صلة 4الستثما/ لبلو* نتائج $فضل 

بالنظر 3لى )لمؤشر). )إل,جاب(ة )لمسّجلة . �

) لجنة )لشؤ-0 )لس"اس"ة -)لعالقا( )لخا$ج"ة 2 �
عقد. لجنة -لشؤ42 -لس)اس)ة 2-لعالقا. -لخا(ج)ة جلسة #و! 

نظر7 خالل4ا في مشر$. -ــذ+ +لقانــو% $#لك  2004%فر"ل  17
ى ضوء ما #;: عل70ـا من ب0انـا4 بوث0قـة شـر* (ألسبا$ #نص عل

&لملحق . �

5:ثر 'لتد'65 5'لنقا3 2شا0! 'للجنة بمسا*مة 'لشركا! 
%لتونس7ة في عمل7ة %لتنق7ب عن %لبتر/0 /.ي توصي بمز'د %لعمل 
على .ذ) )لنو/ من )لنشا9 مثّمنة مشر0/ .ذ) )لقانو( )ل'ا%$ #لى 

0لمحر$قا+ من بتر$% $غا! . مز0د *لبحث +*لتنق%ب على �

قر(* (للجـــنت"ن �
قر+3 لجنة &لفالحة "&لصناعة "&لتجا+* "لجنة &لشؤ"! 
'لس5اس5ة +'لعالقا9 'لخا7ج5ة 'لمو'فقة على مشر+* (ذ' 'لقانو! 

34ما توص"ا0 )لمجلس بالمو)فقة عل"!. �

"لس*د ,ئ*س مجلس "لنو"! �
شكر& 2&لكلمة للزم)ل محمد &لحب)ب &لبا"ي. �

محمد &لحب)ب &لبا"ي%لس"د  �
بسم هللا 'لرحما) 'لرح#م! �

شكر' س#د) 'لرئ#س! �

@? (لنتائج (إل:جاب8ة (لتي سجلت2ا 1خصة (لبحث عن (لمحر$قا! 
"شما? مدن$ن" تبر8 *جا6ة (لمو(فقة على (لتعد,ال! *(لتنق$حا! 

)لمدخلة على )التفاق1ة )لخاصة بالرخصة )لمذكو"!. �

+س(اما! 'لشركا!  س)د3 2لرئ)س- بقد+ ما نش)د بتنامي
*لتونس"ة في عمل"ا. *لتنق"ب عن *لمحر-قا. -,ذ* ما )شا% $ل"! 
&لتقر-ر &لمشتر> للجنت#ن8 بقد4 ما نلّح على &-الء &لجانب &لب#ئي 
,أل>م:ة ,لقصو6 ,لتي 4ستحّق0 /,لحر) كل ,لحر) حتى تكو! 
عمل=ا> *الستكشا7 في مختلف 01و*.-ا ,مر*حل'ا مطابقة 

"4ر 0لعالم4ة لصناعة 0لنفط. ,+*عو 'لى مز"د للمو%صفا' &%لمعا
0لعمل على تحس&ن مر5676ة 0لحقو1 0لمستغلة حال&ا ال س&ما عبر 
*تفاق.ا+ خصوص.ة تستحث 3صحا0 *مت.ا,*+ *الستغال$ على 
&لرفع من نسق &الستثما7&6 في 4ذ& &لمجا0 تطو-ر& إلنتاجنا &لو#ني 

مدخر&* ()م &لحقو!. من 'لنفط 6'لغا4 قصد مجاب-ة 'لنفا) 'لطب$عي ل
;5سا< عن 'لد;: 'لذ9 8مكن 45 تقو1 في .ذ' 'التجا) 'لمؤسسة 

 1999لسنة  93*لتونس1ة لألنشطة *لبتر2ل1ة في -,ا+ *لقانو$ عد! 
7لمتعلق بإصد7: مجلة 7لمحر.قا2 خاصة .-ن(ا ت(د) 'لى مز"د 
تدع2م =نشطة )لبحث 0)لتنق2ب 0تجد.د )لمدخر)' في مجا! 

(لمحر$قا!. �

ا: 6سا9 8لى 56 مد2 سا0مت )لتشج"عا+ )لمال"ة ()لجبائ"ة ختام
)لممنوحة في >;ا: مجلة )لمحر4قا! في مز.د )ستقطا( )لمؤسسا! 

&ألجنبي 5*+ *لقد$*+ *لمال-ة *لضخمة 0*لتقن-ا+ *لمتطو$# في  �
مجا@ .لتنق&ب عن .لمحر/قا7؟ ثم ك&ف تبد/ .لمعا*لة ب&ن تطو! 

2نشطة (لبحث *(لتنق$ب عن عد3 /لرخص /لمسند( فعال في مجا! 
%لمحر6قا0 مع تقد1ر%0 %لمخطط %لعاشر؟ مع %لشكر. �

"لس*د ,ئ*س مجلس "لنو"! �

شكر% 2%لكلمة للزم*ل جال& %ألخضر. �

%لس*د جال& %ألخضر �
شكر' س#د) 'لرئ#س!  �

س"د; &لرئ"س8 بالنظر 4لى ما عل". سو+ &لبتر$' &لد$ل"ة 
تقبلي (لذ& %ت#د! ,قطا6 $لطاقة بصفة عامة ,في (ل $لغمو% $لمس

-لمس>ر; -القتصا46ة "-لتنمو4ة في -لمستو. -لد"لي بسبب عد% بر"! 
<اقا> بد;لة تستج"ب بالقد( )ل"س"ر لخصائص )لتطو( )لذ% عل"! 
-لعالم حال/ا> '&; :بد-ء بعض -ألسئلة للس/د -لو*(ر : '&ال : ما"ي 
تأث.ر(= 2ضع (لسو8 (لد2ل.ة للبتر12 حال.ا في +ل ()تفا$ سعر 

رم9ل &لنفط على م9ز&7 &لمحر,قا3 &لتونسي؟ ,+ل "مكن &لحد"ث ب
؟ 2ما0ي "لتأث$ر"( على م$ز"! "déficitعن حالة 'ستقر'& للعجز "

&لدفوعا. $على م'ز&ن'ة &لد$لة؟ �

,لتي جاء' في $#ا!  %آلبا!ثان/ا : ك/ف تبد* (فا' حفر#ا! 
&لرخص &لممنوحة مثل &لتي نعالج2ا شما. مدن*ن )' &لرخصة 

ن(ة (%لو%حا")؟$لثا �

ثالثا : ما7و (ضع %لتعا(3 مع %لشق+قت+ن ل+ب+ا (%لجز%ئر في 
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