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الكامور، أم الشياه، قرقنة، العرقوب، دوز مناطق ارتبط 
الترصف  حول   2011 سنة  منذ  املتوالية  باالحتجاجات  اسمها 

يف الرثوات الطبيعية يف تونس، احتجاجات لّخص أسبابها أحد 

وهي  التونيس  الجنوب  يف  قبيل  والية  من  الفوار  قرية  شباب 

منطقة محاذية لحقول نفطية عندما قال: »نحن نرى كل يوم 

أن  إال  الطريق  هذا  من  متّر  الخام  املحروقات  نقل  شاحنات 

وضعيتنا االجتامعية مل تتغّي. فالفقر والبطالة وغياب التنمية 

هي الحدث الوحيد املؤكد يف هاته املنطقة«.

األهايل  بعض  توىّل   ،2017 سنة  خالل  أخرى،  إحتجاجات  ويف 

بواليتي تطاوين وقبيل غلق محطات ضخ املحروقات، أشهرها 

إىل  الحكومة  دفع  ما  وهو  ماي2017،   20 يف  الكامور  محطة 

اإلستجابة إىل جزء من مطالبهم بسبب تجاوز مدة الغلق الشهر 

وتراجع إنتاج النفط إىل النصف تقريبا خالل شهر أوت  2017 

حيث تقلّص من 46 ألف برميل يف جانفي 2017 إىل 23 ألف 

برميل يف أوت 2017.

للوهلة األوىل، يبدو السبب األّول لهذه االحتجاجات اجتامعيا، 

املناطق  يف  التنمية  وغياب  البطالة  نسب  بارتفاع  مرتبطا 

بدا غري مكشوف، وعرّب  لكن سببا آخر،  للمحروقات.  املنتجة 

هذا  يف  الناشطة  والجمعيات  املحتج  الشباب  بعض  عنه 

الرثوات  حجم  حول  الحقيقة  بكشف  طالبوا  عندما  امليدان 

الحديث  تواتر  بعد  خاصة  منها  املتأتية  واملداخيل  الطبيعية 

رسية  اتفاقات  ووجود  القطاع  هذا  يف  الفساد  إسترشاء  عن 

ترّشع لنهب ثروات البالد.

وتفنيد  الشفافية  حول  املذكورة  للمطالب  واستجابة 

قامت  تونس  يف  الطبيعية  الرثوات  حجم  حول  الشائعات 

مهمة  خطوة  يف  املحروقات  عقود  بنرش  التونسية  الحكومة 

ميزانية  %من   5 بنسبة  يساهم  الذي  القطاع  هذا  يشهدها 

الدولة لسنة 2018.

قادها  طويلة  لنضاالت  تتويجا  العقود  نرش  عملية  تعترب 

غلّفه  قطاع  يف  الشفافية  تكريس  أجل  من  املدين  املجتمع 

الطاقة  وزير  قرار  وكان  الترصف.  سوء  فيه  واستفحل  التعتيم 

يف 14 جوان 2016 بنرش كافة عقود املحروقات ومجموعة من 

البيانات املفتوحة ضمن موقع وزارة الصناعة والطاقة واملناجم 

تنفيذا اللتزام الحكومة التونسية ضمن خطة رشاكة الحكومة 

املفتوحة لسنتي 2014-2016. وتعّد تونس من الدول القالئل 

التي نرشت عقود املحروقات بدون أن تكون منخرطة يف مبادرة 

الشفافية يف الصناعات االستخراجية.

مؤرش  يف  تونس  ترتيب  تحسني  يف  الخطوة  هذه  وساهمت 

املوارد  معهد حوكمة  عن  الصادر   2017 لسنة  املوارد  حوكمة 

الطبيعية لتصبح يف املرتبة 26 مبجموع نقاط يساوي 100/56 

بعد أن كان هذا املجموع يساوي 100/49 يف نسخة سنة 2014 

من املؤرش. )أنظر صفحة 14(
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الدول التي قامت بنرش بعض عقود املحروقات منخرطة يف 

مبادرة الشفافية يف الصناعات االستخراجية

المملكة العراق
المتحدة

النيجر 

الدول التي قامت بنرش بعض عقود املحروقات بدون أن 

تكون منخرطة يف مبادرة الشفافية يف الصناعات االستخراجية

 Past the Tipping Point? Contract Disclosure within EITI,
Don Hubert and Rob Pitman, 2017

رغم أهمية الوثائق التي تم نرشها، إالّ أن حلقة مهمة بقيت 

مفقودة متثّلت يف غياب دراسات وبحوث تحليلية ونقدية لهذه 

أي  بدون  سنة  من  أكرث  منذ  رغم نرشها  بقيت  التي  العقود، 

استغالل أو دراسة شاملة من أي طرف كان سواء من الخرباء 

التعامل  صعوبة  جزئيا  املعطى  هذا  يؤكّد  املدين.  املجتمع  أو 

مع هذه العقود وفهمها وتحليلها نظرا لجانبها الفني املعّقد، 

خاصة أن الوزارة مل تقم بتبسيطها واكتفت بنرشها عىل حالتها 

.pdf يف شكل وثائق

مجموعة  العقود صدرت  نرش  قبل  أنّه  إىل  اإلشارة  تجدر  كام 

من التقارير الرقابية حول الترّصف يف قطاع املحروقات وأهّمها 

(1) http://www.inlucc.tn/fileadmin/user1/doc/0_rapport_cicm.pdf  
 http://bit.ly/2mSX6id موقع دائرة المحاسبات (2)
منشور في بوابة وزارة المالية (3)

تقرير اللجنة الوطنية لتقيص الحقائق حول الفساد والرشوة يف 

سنة 12011 والتقرير الصادر عن دائرة املحاسبات يف سنة 2012 

سنة  يف  الصادر  الرقايب  والتقرير  الطبيعي2   الغاز  قطاع  حول 

للاملية  العامة  الرقابة  املحروقات عن هيئة  2014 حول دعم 

وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة 

التقارير  هذه  وكشفت  العقارية3.   والشؤون  الدولة  ألمالك 

إحالة  بعد  الطاقة خاصة  قطاع  التجاوزات يف  املنشورة حجم 

العديد من امللفات التي متت إثارتها إىل القضاء.

الجمعية  ارتأت  املوضوع  وألهمية  بيانه  سبق  ما  لكل  اعتبارا 

التونسية للمراقبني العموميني أن تواجه اللوم املوّجه للمجتمع 

العقود ومحاولة  التونيس بعجزه عن قراءة وفهم هذه  املدين 

تقديم األدلة والحجج حول التجاوزات الحاصلة يف قطاع الطاقة 

بعيدا عن كيل التهم بدون أدلة وحجج. 

الدراسات  أول  أحد  تقديم  الدراسة  هذه  ضمن  وحاولت 

تكريس  يف  منها  مساهمة  العقود  لهذه  املتكاملة  التحليلية 

ويحّف  تقنيا  معّقد  قطاع  عىل  املدين  للمجتمع  الرقايب  الدور 

به الغموض واملبالغات التي قد ال تساهم يف تحسني حوكمته 

وتقديم حلول جدية لتطويره ودعم شفافيته. لكن غياب عديد 

املعطيات األساسية مل ميّكن من تغطية جميع الجوانب املتعلقة 

يتطلب مواصلة مزيد  ما  املحروقات. وهو  بالترصف يف قطاع 

التعمق بإنجاز بحوث ودراسات أخرى رضورية إلعطاء صورة 

أكرث دقة حول مدى حوكمة هذا القطاع.
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 RESOURCE GOVERNANCE INDEX 2017  *                                                              )ترتيب تونس في مؤشر حوكمة الموارد الطبيعية 2107 )نفط وغاز 
  Rank: 89 / 26 : الترتيب        Score: 100 / 56 :النتيجة

 VALUE REALIZATION    تحقيق القيمة  

60

 LICENSING
إسناد الرخص    48

TAXATION 

الرضائب   
80

    LOCAL IMPACT   

التأثري املحيل
46

            STATE-OWNED ENTERPRISES 

املؤسسات اململوكة للدولة     
66

 RESERVES DISCLOSURE
نرش اإلحتياطي  من املحروقات    77             PRODUCTION DISCLOSURE

نرش كميات اإلنتاج 100          EIA/SIA RULES
قواعد تقييم  التأثريات البيئية واإلجتامعية  25          SOE-GOVERNMENT TRANSFERS RULES

قواعد تحويل مداخيل الرشكات اململوكة للدولة    100

                 CADASTER
السجل  100  EXPORT DISCLOSURE

نرش الكميات املصدرة  77             EIA/SIA DISCLOSURE
نرش دراسات تقييم التأثريات البيئية واإلجتامعية  0   SOE-GOVERNMENT TRANSFERS DISCLOSURE

نرش التحويالت املالية للرشكات اململوكة للدولة   50

      PRE-LICENSING ROUND RULES
تحديد معايري مسبقة للرتشح للحصول عىل رخصة    50                          COMPANY PAYMENT RULES

القواعد املنظمة ملدفوعات الرشكات 100
 ENVIRONMENTAL MITIGATION
                   PLAN RULES

نرش خطة تخفيف اآلثار البيئية 
50                   SOE FINANCIAL REPORTING RULES

قواعد التقارير املالية للرشكات اململوكة للدولة 67

                     PRE-LICENSING ROUND PRACTICE

مامرسات مرحلة ما قبل إسناد الرخص
0

               COMPANY PAYMENT DISCLOSURE

نرش مدفوعات الرشكات
57

 ENVIRONMENTAL MITIGATION

            PLAN DISCLOSURE

نرش قواعد خطة تخفيف اآلثار البيئية
0

 SOE NON-COMMERCIAL ACTIVITY

   PRACTICE

مامرسات الرشكات اململوكة للدولة يف األنشطة الغري تجارية           
50

     POST-LICENSING ROUND RULES

القواعد املنظمة ملرحلة ما بعد إسناد الرخص
75

         TAXATION RULES

القواعد الرضيبة
80

 ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

RULES  قواعد االمتثال البيئي
100

   SOE FINANCIAL REPORTING PRACTICE

الرشكات اململوكة للدولة مامرسات اإلفصاح عن التقارير 

املالية  
100

          POST-LICENSING ROUND PRACTICE

مامرسات  مرحلة ما بعد إسناد الرخص 
67

                         TAX AUTHORITY RULES

قواعد السلطة الرضيبية
100

 ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

  PRACTICE

مامرسة قواعد االمتثال البيئي
100

                   SOE PRODUCTION DISCLOSURE

نرش إنتاج الرشكات اململوكة للدولة  
100

 FINANCIAL INTEREST DISCLOSURE
   RULES

 قواعد اإلفصاح عن املصالح املالية
10

TAX AUTHORITY PRACTICE

 مامرسة السلطة الرضيبية
100

 COMPENSATION TO LAND USERS
AND OWNERS RULES

 قواعد التعويض ألصحاب األرايض
50

                          COMMODITY SALE RULES

القواعد املنظمة ملبيعات السلع 
75

 FINANCIAL INTEREST DISCLOSURE
 PRACTICE

مامرسات االفصاح عن املصالح املالية 
0

                  EITI AFFILIATION AND REPORTING
االنخراط يف مبادرة الشفافية يف الصناعات 

االستخراجية وتقديم التقارير  
30

                 COMMODITY SALE DISCLOSURES

نرش قيمة مبيعات السلع 
0

  CONTRACT DISCLOSURE RULES

قواعد نرش العقود 
0

 SOE JOINT VENTURES AND SUBSIDIARIES

           DISCLOSURE

املؤسسات اململوكة للدولة- نرش املشاريع املشرتكة والفروع
60

  CONTRACTDISCLOSURE

نرش العقود 
100

SOE CORPORATE GOVERNANCE PRACTICE

 مامرسات حوكمة الرشكات اململوكة للدولة 
60

*https://resourcegovernanceindex.org/
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 ENABLING ENVIRONMENT   
      البيئة التمكينية

67

         VOICE AND ACCOUNTABILITY 
املساءلة 82

 GOVERNMENT EFFECTIVENESS
فعالية الحكومة 67

              REGULATORY QUALITY
الجودة التنظيمية 59

                                    RULE OF LAW
سيادة القانون     79

        CONTROL OF CORRUPTION
التحكم يف الفساد 80

 POLITICAL STABILITY AND ABSENCE
       OF VIOLENCE

االستقرار السيايس وغياب العنف
34

                                OPEN DATA
البيانات املفتوحة 67

            OPEN DATA INVENTORY
80 جرد البيانات املفتوحة

 OPEN DATA BAROMETER
بارمميرت  البيانات املفتوحة 72

                     OPEN DATA INDEX
مؤرش البيانات املفتوحة     47

     REVENUE MANAGEMENT
 إدارة املوارد

40

     NATIONAL BUDGETING 
40 امليزانية

       ONLINE DATA PORTAL
بوابة البيانات عرب االنرتنت 0

               FISCAL RULES
القوانني الجبائية 0

       FISCAL RULE PRACTICE
تطبيق القوانني الجبائية 0

                    NATIONAL BUDGET DISCLOSURE
نرش امليزانية الوطنية   100

                       NATIONAL DEBT DISCLOSURE
نرش  الديون الوطنية 100

  Performance classifications
ترتيب األداء

 Good
جيد  75 or more

 Satisfactory
مريض 60-74 

 Weak
ضعيف 45-59 

 Poor
يسء 30-44 

 Failing
فاشل less than 30 

Score 0-100 where 100=best
المجموع 100-0 حيث 100= األعلى 



الفهرسخفايا عقود المحروقات في تونس16

أهداف الدراسة  

تسعى الجمعية من خالل هذه الدراسة إىل تحقيق األهداف 

التالية:

تقديم تحليل متكامل للعقود التي تم نرشها للتأكد من   
مدى شموليتها لكل الوثائق.

)رخص  نرشها  تم  التي  العقود  احرتام  مدى  من  التأكد   
لقطاع  املنظمة  والرتاتيب  القوانني  ملختلف  وامتيازات( 

الرتاتيب  احرتام  والتجديد،  التمديد  )مدد  الطاقة. 

والبيئية  التقنية  االلتزامات  املالية،  البنود  الجبائية، 

واالجتامعية، احرتام املساحات...( مع الحرص عىل الرتكيز 

عىل الجوانب التي ميكن أن يكون لها تأثري عىل إيرادات 

نسب   ، اإلتاوات   ، الرضائب   ، املالية  )الجوانب  الدولة 

املشاركة  ومتييز األدوار يف الجوانب التشغيلية(

التي ميكن أن تنجر عن عدم  تحديد املخاطر والثغرات   
املنظمة  النصوص  ومختلف  والعقود  القوانني  احرتام 

لقطاع املحروقات.

الوزارة  منصة  عىل  املنشورة  البيانات  مختلف  تحليل   
البيانات  وتحديد  املحروقات  قطاع  عىل  املرشفة 

واملعطيات املنقوصة أو التي تتناقض مع املواقع األخرى 

مثل موقع املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية.

مختلف  )نرش  اإلستغالل  امتيازات  مختلف  تحليل   
الوثائق، كميات اإلنتاج، وضعية اإلمتيازات...(

تحديد البيانات واملعطيات التي مل يتم نرشها كمحارض   
املالكني  وهويات  للمحروقات،  االستشارية  اللجنة 

الحقيقيني ...

تبسيط عقود املحروقات حتى يفهمها املواطن العادي.  
التي من شأنها  العملية  التوصيات  تقديم مجموعة من   
وتحسني  هيكلته  إعادة  و  القطاع  إصالح  يف  تساهم  أن 

حوكمته.

حدود الدراسة  
أخرى  معطيات  توفر  عدم  أن  إال  املحروقات  عقود  نرش  رغم 

تحليل  بتقديم  يسمح  مل  القطاع  هذا  يف  الترصف  حول  هامة 

معّمق إلعطاء صورة متكاملة حول حوكمته. وبالتايل فإن هذه 

تتمكن من  نظرا ألنها مل  تبقى يف جزء منها منقوصة  الدراسة 

البحث يف العديد من الجوانب األساسية حول الترصف يف هذا 

القطاع والتي يتطلب إنجازها  توفر معطيات تتعلق أساسا:

مبعايري إسناد مختلف الرخص وأسباب إسنادها خصوصا  ×

للمحروقات  االستشارية  اللجنة  محارض  نرش  غياب  يف 

التي يشوب أعاملها غياب معايري عمل واضحة.

باملداخيل املتأتية من قطاع النفط أو الغاز بصفة مدققة  ×

ومفصلة وخاصة منها املتعلقة بالرضائب و باإلتاوات.

احرتام  × مدى  من  التأكد  من  متّكن  مختلفة  وثائق 

البرتولية  لألنشطة  التونسية  املؤسسة  أو  املستثمرين 

مختلف  يف  جاء  ملا  طبقا  عليها  املحمولة  لاللتزامات 

الرتاتيب القانونية أو لبنود العقود عىل غرار االستثامرات 

البيئية  االلتزامات  أو  التقنية  االلتزامات  أو  املالية 

حالة  يف  والغرامات  الخطايا  تطبيق  ومدى  واالجتامعية 

وجود تجاوزات هذا باإلضافة إىل عقود الخدمات.

ويتطلب إجراء تدقيق شامل لعقود النفط ونرش كافة الوثائق 

جزء  يف  بالتفصيل  لها  التعرض  سيتم  التي  األخرى  الرضورية 

الحق.

الدراسة  أخطاء يف هذه  ترّسب  إمكانية  أن  إىل  نشري ختاما  و 

لتعدد املصادر وتضاربها يف بعض األحيان، وتبقى  واردة نظرا 

الجمعية منفتحة عىل كل اإليضاحات والتعليقات الهادفة  إىل 

تطوير محتواها.
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منهجية الدراسة  

إلنجاز هذه الدراسة تم اتباع املنهجية التالية:

تجميع مختلف 
المعطيات المنشورة

التدقيق في المعطيات
وتحليلها

تحديد اإلخالالت وإبراز  
المخاطر المنجرة عنها

التوصيات

قام فريق العمل بإعداد ملف يضم كل العقود املنشورة مبوقع 

البيانات املفتوحة للوزارة املرشفة عىل قطاع الطاقة ومختلف 

النصوص القانونية املنظمة لقطاع املحروقات منذ سنة 1948 

إىل غاية سنة 2017، واالطالع عىل مختلف الدراسات املنجزة 

املحروقات،  عقود  مجال  يف  والدويل  الوطني  املستوى  عىل 

الرسمي  بالرائد  املنشورة  القرارات  كافة  باستخراج  قام  كام 

الرخص  بإسناد ومتديد وتجديد  املتعلقة  التونسية  للجمهورية 

وتغيري املالكني واملساحات املستغلة.

مرحلة تجميع مختلف المعطيات 
المنشورة

املنشورة  واملالحق  العقود  التدقيق يف  املرحلة  تم خالل هذه 

وذلك بتحليلها واستخراج مختلف املعطيات الواردة بها ضمن 

وااللتزامات  اإلسناد  تاريخ  خاصة  تضم  خصوصية  جداول 

هذه  مقارنة  من  للتمكن  ذلك  و  املستثمرين،  عىل  املحمولة 

املعطيات مبا هو منشور يف الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 

وما هو منشور مبوقع الرشكة التونسية لألنشطة البرتولية وموقع 

البيانات املفتوحة لوزارة اإلرشاف. وبالرجوع إىل هذه املعطيات 

متت إعادة رسم تطور مسار مختلف الرخص واالمتيازات سواءا 

والتقنية  املالية  وااللتزامات  واملساحات  املستغلني  حيث  من 

وغريها من اإللتزامات املحمولة عىل كاهل مختلف األطراف.

مرحلة التدقيق في المعطيات وتحليلها

رصدها  تم  التي  اإلخالالت  تحديد  عىل  املرحلة  هذه  تشتمل 

املحروقات  لقطاع  املنظمة  العامة  القانونية  بالنصوص  مقارنة 

للتثبت من مدى تقيّد وتطابق بنود عقود املحروقات مع هذه 

النصوص وإبراز املخاطر املنجرّة عن كل إخالل. ومتثّل املقاربة 

من  متطّورة متكن الحقا  آلية  املخاطر  تحديد  املعتمدة عىل  

تحديد خطة عمل واضحة للتعامل مع هذه املخاطر والتوقّي 

منها. كام شملت هذه املرحلة استشارة عديد الخرباء يف املجال 

التقني والقانوين واملايل للتثبت من صحة اإلخالالت املستخرجة. 

مرحلة تحديد اإلخالالت وإبراز المخاطر            
      المنجرة عنها

بتقديم  وذلك  العمل  فريق  عمل  خامتة  املرحلة  هذه  متثل 

تشمل  اإلخالالت  لتجاوز  العملية  التوصيات  من  مجموعة 

خاصة تنقيح القوانني و الرتاتيب و إعادة هيكلة هذا القطاع. 

مرحلة التوصيات  
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تنقسم الدراسة إىل 6 محاور أساسية: 

الوثائق المنشورة: هل نشر كل شيء؟

 المناطق الحرة: خريطة غير محّينة

رخص اإلستكشاف والبحث: النقائص والمخاطر

االمتيازات: النقائص  والمخاطر  

الجباية البترولية: أنظمة جبائية متعددة ومعلومات منقوصة

10 توصيات لحوكمة أفضل لقطاع المحروقات في تونس

محاور الدراسة  
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اكتشف قطاع المحروقات

عقد  االستخراجية  الصناعات  يف  الشفافية  مبادرة  تُعرف 

املحروقات بكونه:

لتقاسم 	  اتفاقية  أو  امتياز  أو  عقد  ألي  الكامل  النص 

اإلنتاج أو أي اتفاقيات أخرى متنحها، أو تربمها، الحكومة 

النفط  موارد  باستغالل  املتعلقة  الرشوط  تحدد  والتي 

والغاز واملعادن.

النص الكامل ألي ملحق، أو إضافة، أو بند إضايف يحدد 	 

التفاصيل املتعلقة بحقوق االستغالل الواردة يف البند أو 

تنفيذ ذلك الحق.

النص الكامل ألي تغيري أو تعديل عىل الوثائق املذكورة.	 

ما معنى عقود المحروقات؟

تخضع عقود املحروقات يف تونس إىل 3 أنظمة قانونية

املؤرخ يف 13 ديسمرب . 1 العيل  األمر  العلية:  األوامر  نظام 

لتسهيل  خصوصية  تدابري  بإحداث  املتعلق   1948

وتسهيل  الثاين  الجمع  من  املعدنية  املواد  عن  التفتيش 

استغاللها واألمر العيل املؤرخ يف 1 جانفي 1953 املتعلق 

بتحوير نظام املناجم.

نظام مرسوم 1985: املرسوم عدد 9 لسنة 1985 املؤرخ . 2

يف 14 سبتمرب 1985 املتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق 

والغازية  السائلة  الهيدروكربونية  املواد  عن  بالبحث 

وإنتاجها.

مجلة املحروقات: الصادرة مبقتىض القانون عدد 93 لسنة . 3

1999 املؤرخ يف 17 أوت 1999 والقوانني املنقحة لها يف 

2002 و2004 و2008 و2017.

اإلطار القانوني المنظم لسندات 
المحروقات في تونس 

امتيازات اإلستغالل الخاضعة ألحكام مجلة 
المحروقات

رخصة البحث تاريخ التأسيس إمتياز اإلستغالل

جبل الوسط 1992 2001\02\16 اوتيك

قرمبالية 1989 2000\11\28 املنزه

الوطن القبيل 1985 2001\05\11 بني خالد

قرقنة الغربية   1980 2001\07\13 رشقي

جناين الشاملية 1996 2008\04\25 رشوق

صفاقس البحرية 2005 2008\09\05 رأس الباش

قرقنة الغربية 1980 2004\11\05 رسسينة الجنوبية

جناين  الجنوبية 
2004

2010\02\26 نوارة

عناقيد  1992 2011\03\29 درة

رمادة الجنوبية 2005 2011\10\25 برئ بن ترتر

عناقيد  1992 2014\09\09 عناقيد الرشقية

خليج الحاممات 
البحرية  1965

1979\01\01 حلق املنزل

جناين الشاملية 1996 2017\05\30 جنان

عناقيد 1992 2017\10\17 سندس

زعفران 2007 2016\09\06 غريب

و تقّسم الجداول املوالية امتيازات االستغالل حسب النظام 

القانوين الذي تخضع إليه
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امتيازات اإلستغالل الخاضعة ألحكام المرسوم عدد 9 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985

رخصة البحث تاريخ التأسيس إمتياز اإلستغالل

الحاممات أعامق 
البحار 1973 1989\01\01 وذنة

قرقنة الغربية 1980 1989\01\01 قرمدة

جرجيس 1989 1990\01\01 الزاوية

الوطن القبيل خليج 
الحاممات 1972 1991\01\01 ياسمني

النفيضة 1978 1991\01\01 معمورة

برئ عوين 1978 1992\01\01 صنغر

رخصة الجنوب  
1960 1992\06\09 الشوش

أميلكار 1989 1992\06\09 ميسكار

رخصة الجنوب  
1960 1992\08\25 واد زار

قرمبالية 1991 1992\09\12 بيل

قريوان الشاملية 
1984 1992\12\25 سيدي الكيالين

قرقنة الغربية 1980 1993\01\15 رمورة

قرقنة الغربية 1980 1994\02\22 رسسينة

برئ عوين 1978 1991\01\01 جبل قروز

رخصة البحث تاريخ التأسيس إمتياز اإلستغالل

تونس الوسط الشاميل 
1965 1968\12\03 دوالب

الربمة 1960 1968\12\03 الربمة

تونس الوسط الشاميل 
1965 1970\01\20 طمسميدة

تونس الوسط الشاميل 
1965 1976\01\01 ساممة

صفاقس- قرقنة 1972 1973\01\01 سيدي ليتيم

خليج قابس 1965 1974\01\01 عشرتوت

صفاقس –قرقنة 1972 1976\01\01 سيدي بحارة

صفاقس –قرقنة 1972 1978\01\01 شوش السيدة

رخصة الجنوب 1960 1982\01\01 مخروقة

رخصة الجنوب 1960 1982\01\01 دبش

رخصة الجنوب 1960 1982\01\01 لعريش

قرقنة الغربية  1980 1983\06\10 الحاجب\قبيبية

الرخصة البحرية للوسط 
الرشقي 1973 1980\06\06 إزيس

الحاممات أعامق البحار 
1973 1980\01\01 بريصة

زارات 1990 1997\12\12 ديدون

قبيل 1992 1998\11\27 صربية

النفيضة 1978 2001\08\24 بركة

برج الخرضاء 1991 2003\07\01 أدم

قابس -جربة - بن 
قردان 1972 2004\11\05 ربانة

املكار 1989 2007\01\26 صدر بعل

الوطن القبيل خليج 
الحاممات 1972 1991\01\01 زينية

قابس -جربة - بن 
قردان 1972 1984\01\01 البيبان

مدنني 1972 1984\01\01 الفرانيق

دوز 1982 1989\01\01 باقل

صفاقس- قرقنة 
1980 1988\08\23 محرس

الوطن القبيل - 
البحري 1972 2004\04\20 زلفة

شامل مدنني 1993 2017\02\28 مزران

الوطن القبيل خليج 
الحاممات 1972 1986\01\01 كوسموس

امتيازات االستغالل الخاضعة لألوامر العلية
 لسنة 1948 وسنة 1953
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ماهي أهم عقود المحروقات 
في تونس؟ 

االتفاقية الخاصة:. 1

متثل االتفاقية الخاصة أهم عقد للمحروقات و تنظم العالقة 

البرتولية  لألنشطة  التونسية  واملؤسسة  الدولة  بني  التعاقدية 

واستغالل  والبحث  االستكشاف  مجال  يف  واملستثمرين 

توحيد  ولضامن  املحروقات.  مجلة  ألحكام  تطبيقا  املحروقات 

شكل االتفاقيات الخاصة صدرت اتفاقية منوذجية باألمر عدد 

1842 بتاريخ 1 أوت 2001 متعلقة بأعامل البحث عن حقول 

املحروقات واستغاللها. وتشمل اإلتفاقية الخاصة النقاط التالية:

إمكانية 	  املستثمر  كمنح  املانحة:  السلطة  التزامات 

املحروقات  مبجلة  عليها  املنصوص  والتمديد  التجديد 

وإمكانية الحصول عىل امتياز استغالل يف حالة التوّصل 

التكاليف املتعلقة بأشغال  إىل اكتشاف وكذلك اسرتجاع 

البحث واالستغالل.

التزامات املستثمر: بتمويل تكاليف االستكشاف والبحث، 	 

املانحة  السلطة  وإعالم  األشغال  أدىن  بإنجاز  وااللتزام 

واحرتام  والبحث  االستكشاف  بأعامل  املتعلقة  بالربامج 

املحروقات  مجلة  منها  وخصوصا  القانونية  الرتاتيب 

باإلضافة إىل دفع اآلداءات والرضائب واألتاوات.

عقود املشاركة وعقود تقاسم اإلنتاج:. 2

لألنشطة  التونسية  املؤسسة  بني  التعاقدية  العالقة  تضبط 

واستغالل  والبحث  االستكشاف  مجال  يف  واملستثمر  البرتولية 

املحروقات يف إطار تطبيق أحكام مجلة املحروقات والنصوص 

الرتتيبية املتخذة لتطبيقها ضمن عقود خاصة، وتتخذ إما شكل 

عقود مشاركة أو عقود اقتسام اإلنتاج.

نظام اقتسام اإلنتاج نظام المشاركة

متنح رخصة البحث مشاركة بني املؤسسة 
املستثمرين  أو  واملستثمر  الوطنية 
حسب نسب تضبط باالتفاقية الخاصة.

طريقة املنح

متنح رخصة البحث إىل املؤسسة الوطنية 
لوحدها.

عىل  املقاول  صفة  املستثمر  ميثل   -
الرخصة.

أو عدة  املقاول رشكة  يكّون  أن  - ميكن 
رشكات.

طريقة املنح

الرشيك  الرخصة  صاحب  يتحمل 
ومخاطر  أعباء  الوطنية  للمؤسسة 

االستكشاف والبحث لوحده.

اإللتزامات

باألشغال واملصاريف
أنشطة  تكاليف  كامل  املقاول  ميّول 
لحساب  والتطوير  والبحث  االستكشاف 
املؤسسة الوطنية ويتحمل مخاطر ذلك.

اإللتزامات

باألشغال واملصاريف

يف حالة تحقيق إكتشاف تتمتع املؤسسة 
الوطنية بأجل 6 أشهر من تاريخ تقديم 
مطلب امتياز اإلستغالل لتأكيد مشاركتها 
املائوية  النسبة  حدود  يف  عدمه  من 

القصوى املقررة باإلتفاقية الخاصة.

مساهمة املؤسسة

الوطنية

الرخصة  صاحبة  الوطنية  املؤسسة 
وبالتايل صاحبة امتياز االستغالل املنبثق 
عنها حسب الفصلني 97 و98 من مجلة 

املحروقات.

مساهمة املؤسسة

الوطنية

دفع  رشيك  رخصة  صاحب  كل  يتوىل 
املعاليم والرضائب واألداءات املستوجبة 

وخاصة :
الراجعة  - اإلتاوة عىل إنتاج املحروقات 

له.
- الرضيبة عىل اإلنتاج واملحددة حسب

الحاصل “ح”.

النظام الجبايئ

تتوىل املؤسسة الوطنية تربئة ذمة املقاول 
واملعاليم  الرضائب  كل  دفعها  عند 
واآلداءات مبا يف ذلك اإلتاوة النسبية عىل 
ويتحّصل  األرباح  عىل  والرضيبة  اإلنتاج 

املقاول عىل :
املصاريف  لتغطية  اإلنتاج  1 - جزء من 

)برتول أوغاز التكلفة(.
2 - جزء من اإلنتاج بعنوان مكافأة

)برتول أو غاز التكلفة(.

النظام الجبايئ
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تتوزع سندات املحروقات إىل 4 أصناف حسب مجلة املحروقات 

وتتمثل يف ما ييل:

مقرر من الوزير املكلف باملحروقات

مقرر من الوزير املكلف باملحروقات 
بناء عىل رأي باملوافقة من اللجنة 

االستشارية للمحروقات

مقرر من الوزير املكلف باملحروقات بناء 
عىل رأي باملوافقة من اللجنة االستشارية 

للمحروقات.

مقرر من الوزير املكلف باملحروقات بناء 
عىل رأي باملوافقة من اللجنة االستشارية 

للمحروقات.

سنة واحدة

ملدة سنتني

مدة أولية أقصاها 5 سنوات

30سنة.

ال تجدد

-

فرتة أقصاها 12 شهرا

-تجديد لفرتتني متتاليتني أقصاها 4 سنوات 
لكل واحدة.

-إمكانية التجديد مرة ثالثة ملدة 4 سنوات 
إذا ما تم تحقيق اكتشاف حقل محروقات.

- إمكانية التمديد بسنتني و سنة يف كل 
تجديد.

- أعامل االستكشاف التمهيدي باستثناء 
أعامل املسح الزلزايل والحفر.

- ترخيص غري حرصي.

حسب برنامج التطوير.

- األعامل التقنية األدىن حسب عقد الرشاكة 
أو عقد تقاسم اإلنتاج.

- رخصة حرصية.

- دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية.
- تسجيل مسح زلزايل.

- عمليات حفر ال يتجاوز عمقها 300 م 
من أجل أخذ عينات جيولوجية.

- رخصة حرصية.

ترخيص االستكشاف 
Autorisation de prospection

رخصة االستكشاف
 Permis de prospection

رخصة البحث 
 Permis de recherche

امتياز االستغالل
Concession d’exploitation

طريقة املنح

طريقة املنح

طريقة املنح

طريقة املنح

مدة السند

مدة السند

مدة السند

مدة السند

التجديد

التجديد

التجديد

التجديد و التمديد

االعامل املسموح بها 

االعامل األدىن 

املسموح بها 

االعامل املسموح بها 

االعامل املسموح بها 

ماهي أصناف سندات المحروقات؟
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تنقسم دورة إنتاج النفط والغاز إىل 4 مراحل أساسية و يرتاوح معدل مّدة كل مرحلة حسب القانون التونيس كام ييل: 

ماهي دورة إنتاج النفط والغاز؟ 

5 - 29 سنة 

مرحلة اإلستكشاف 
و البحث

1 - 2 سنوات 

1 - 2 سنوات 30 سنة
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مؤشرات حول قطاع المحروقات في تونس 

كربى  أزمة  األخرية  السنوات  يف  تونس  يف  املحروقات  قطاع  يعرف 

يف  عددها  بلغ  حيث  املفعول  سارية  الرخص  عدد  تقلص  يؤكدها 

مع   ،2010 يف  رخصة   52 عددها  كان  أن  بعد  رخصة   23  ،2017

تسجيل تراجع هام يف اإلنتاج ليبلغ 39 ألف برميل يوميا يف جويلية 

2018 بعد أن كان 81.4 ألف برميل يوميا يف 2009 .

وميكن تفسري الرتاجع يف معدل إنتاج النفط بأسباب عدة من بينها 

اإلنتاج  من  فرتة  بعد  تدريجيا  الحقول  من  العديد  نضوب  قرب 

لفرتة  الرخص  إسناد  وتوقف  املجال،  هذا  يف  االستثامر  وتقلص 

إثر اإلشكال الذي طرحه تطبيق الفصل 13 من  زمنية طويلة عىل 

يف  االجتامعية  االحتجاجات  تعدد  إىل  باإلضافة  التونيس  الدستور 

مناطق اإلنتاج.

الوطني  املرصد  نرشية  من  واملستخرجة  التالية  الجداول   وتربز 

للطاقة و املناجم أهم مؤرشات قطاع املحروقات يف تونس.

تطّور العدد الجملي للرخص

تطّور عدد اآلبار اإلستكشافية وعدد 
اإلكتشافات

تطّور نسبة اإلستقاللية الطاقيةتطّور عدد آبار التطوير

تراجع نسبة اإلستقاللية الطاقية من 93 % 
سنة 2010 إلى حدود 59 % سنة 2016 
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تطّور اإلنتاج 

النفط

الغاز

مليون م3 )يوميا(

ألف برميل )يوميا(

اإلستثمارات في ميادين البحث واإلستكشاف والتطوير
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إصدار قانون ينّص عىل إلزامية عملية نرش العقود.   1
تحديد ما يجب نرشه بكل دقة )النص الكامل للعقد،   2

العقود التكميلية، واإلتفاقيات الخاصة ....( 

أن يتم النرش ضمن آجال مقبولة ومعقولة من تاريخ   3
املصادقة عىل العقد وإال فإن الفائدة من عملية النرش 

تنعدم.

وموجودا  ومبّسطا  واضحا  العقد  نرش  شكل  يكون  أن   4
عىل مواقع واب رسمية.

نرش عقود املحروقات يف أشكال مفتوحة يسهل اإلطالع   5
 open املفتوحة  بالعقود  يسمى  ما  إطار  يف  عليها 

.contracting

أحسن ممارسات في نشر أسباب لنشر عقود  المحروقات
عقود المحروقات

املتأتية من قطاع  الدولة  إيرادات ومداخيل  الرفع من   1
هذه  يف  الترصف  حسن  ضامن  خالل  من  املحروقات 

املوارد.

إرساء رقابة حقيقية من طرف الربملان واملجتمع املدين   2
واملواطن... عىل الترصف يف الرثوات الطبيعية ومراقبة 

مدى تطبيق التزامات الرشكات فيام يتعلق باالستثامر، 

التشغيل، املسؤولية االجتامعية، احرتام البيئة، استعامل  

محتوى محيل تونيس...(

تعزيز ثقة املواطن يف الدولة وتأكيد دورها يف املحافظة   3
عىل الرثوات الطبيعية وحسن استعامل مواردها لفائدة 

كل التونسيني.

التي  للرشكات  وجدية  حقيقية  استثامرات  إستقطاب   4
تريد االستثامر يف بيئة شفافة ومستقرة لتضمن حقوقها.

الرشكات  مع  أفضل  تفاوضية  قدرة  من  الدولة  متكني   5
املستثمرة.

الحد من مخاطر الفساد يف إطار االتفاقات غري املنشورة   6
عند التفاوض وضامن تنفيذ برنامج االستثامر والتطبيق 

الفعيل والكامل للعقود و مجلة املحروقات . 

تقليص االحتجاجات والضغوط االجتامعية الناتجة عن   7
مختلف  املحروقات يف  استغالل  الشفافية حول  غياب 

املناطق.

الرشكات  أو  للدولة  يسبب رضرا سواء  ال  العقود  نرش   8
ألنها ال تحتوي معلومات حساسة حول تقنيات اإلنتاج 

وأرسار املهنة والتكنولوجيات املستعملة.

الرائد  يف  بطبيعتها  منشورة  املعطيات  من  العديد   9
الرسمي للجمهورية التونسية )املساحة، املالك، عمليات 

أخرى  مواقع  يف  أو  النموذجية...(  العقود  التجديد، 

بالبورصات  املدرجة  الكربى  للرشكات  بالنسبة  خاصة 

يندرج  بل  مستّجدا  ليس  فاملوضوع  وبالتايل  العاملية. 

ضمن سياسة استكامل عملية النرش.

بالشفافية  املتعلقة  التونسية  الدولة  التزامات  10 احرتام 
إىل  النفاذ  قانون  التونيس،  )الدستور  الفساد  ومكافحة 

ومبادرة  املفتوحة  الحكومة  إلتزامات رشاكة  املعلومة، 

الشفافية يف الصناعات اإلستخراجية ...(

الشفافية في قطاع المحروقات
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تساؤالت المواطن التونسي حول قطاع 
المحروقات 

هل تسبح تونس فعال على بحر من البترول؟ 

لماذا ال يوجد بترول في تونس بالرغم من أنها محاطة 
ببلدين غنيين بهذه الثروة ) الجزائر وليبيا( ؟

هل أن الثروات البترولية منهوبة من طرف الشركات 
والدول الكبرى؟

هل أن اإلجراءات المتخذة كافية للتحكم في  الفساد
في قطاع المحروقات؟
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الشفافية واالستثمار: أية أولوية؟

طرح الرتاجع املهم يف إنتاج املحروقات واإلستثامر فيها عديد  

التساؤالت حول تحديد أولويات قطاع ميّر بأزمة خطرية. حيث 

تعترب العديد من األطراف أن األولوية يجب أن تقترص حاليا 

عىل تحسني مناخ االستثامر وجلب املستثمرين والحفاظ عىل 

الشفافية وحوكمة  النظر عن موضوع  الشغل وغّض  مواطن 

نظرا  الثانوية  املواضيع  من  تبقى  التي  الطبيعية  الرثوات 

أن  االحتقان. خاصة  االستثامر وتزيد من  نوايا  ألنها ستعطّل 

تطرح  مل  اإلنتاج  مناطق  يف  االجتامعية  واملطالب  التحركات 

موضوع الشفافية وحوكمة القطاع كأحد أولوياتها. فقد بقيت 

انفصال  يف  والتنمية  التشغيل  عىل  مركزة  األساسية  املطالب 

عن املطالب املتعلقة بالشفافية والحوكمة. ونادرا ما رفعت 

شعارات الشفافية يف االحتجاجات االجتامعية.

 يف املقابل حاولت بعض منظامت املجتمع املدين التأكيد عىل 

ودفع  القطاع  بتطوير  والحوكمة  الشفافية  موضوع  ارتباط 

غياب  يف  خاصة  االجتامعي.  االحتقان  من  والحد  االستثامر 

التذبذب  خالل  من  يتأكد  ما  وهو  لحوكمته،  واضحة  رؤية 

الضغط  تحت  املوضوع  مع  املناسبايت  والتعامل  الحكومي 

مبادرة  تبني  يف  الحاصل  التعطيل  إىل  باإلضافة  اإلجتامعي 

آليات  أهم  كأحد  االستخراجية*  الصناعات  يف  الشفافية 

حوكمة هذا القطاع وكشف املداخيل املتأتية منه رغم التعبري 

عن النية يف االنضامم إىل هذه املبادرة وإدراجها كالتزام رقم 

املفتوحة  الحكومة  مبادرة رشاكة  عمل  إطار خطة  يف  واحد 

لسنة 2018-2016.   

االرتباط  ينفي  أن  يجب  ال  الرأيني  بني  التضارب  هذا  أّن  إال 

الوثيق بني تطوير اإلنتاج ودفع االستثامر يف قطاع املحروقات 

لقطاع  أفضل  وحوكمة  الشفافية  وتكريس  جهة،   من 

املحروقات من جهة أخرى وذلك ألسباب عدة أهمها أن:

مداخيل  وتوجيه  أفضل  حوكمة  لضامن  أداة  الشفافية   .1

هذه الرثوات لخدمة الناس سواء يف مناطق اإلنتاج أو يف 

وتوجيهها  املداخيل  تطوير  وبالتايل  البالد،  مناطق  كامل 

نحو تحقيق تنمية حقيقية بعيدا عن إهدار األموال دون 

تحسني مستوى عيش الناس.

املستثمر ال يخىش الشفافية، فهي تجعل عالقته باإلدارة   .2

بعيدا  مضبوطة  إجراءات  وتحكمها  الوضوح  عىل  مبنية 

عن الضغوطات ومخاطر الفساد والرشوة وسوء الترصف 

غياب الشفافية يحول دون تطوير أداء املؤسسة الوطنية   .3

ويحد من إمكانية مساءلتها. 

ترصد  التي  املؤرشات  يعتمد  ما  بلد  يف  االستثامر  قرار   .4

الفساد لتحديد قرار االستثامر من عدمه. 

أثبتت عديد الدراسات أنه كلام كان البلد شفافا ومتحكام   .5

الخارجية  اإلستثامرات  فإن قدرته عىل جلب  الفساد  يف 

تتضاعف.

حصول املستثمرين عىل قروض ميرّسة من طرف البنوك   .6

اإلكتشافات  لتطوير  مشاريعهم  لتمويل  املانحة  العاملية 

إذا كانت املشاريع ستنجز يف بلد يتمتع بتصنيف جيد يف 

الشفافية.

اليوم يف حاجة أكرث  من خالل هذه املالحـظات تبدو تونس 

من أي وقت مىض إىل ترويج صورة بلد يحرتم قواعد الشفافية  

ويكافح الفساد لتفنيد اإلشاعات وبناء عالقة ثقة مع املواطنني 

وإستئصال الفساد الذي سيؤدي بقاؤه إىل مزيد تأزم الوضع. 

للحد من االحتقان وبناء ميثاق  آلية مهمة  الشفافية  وتبقى 

التصادم  بدل  والتعاون  الثقة  عىل  قائم  جديد  اجتامعي 

والتشكيك  وستكون أحد املفاتيح املهمة لعودة اإلستثامر يف 

قطاع املحروقات.

)*(تهدف مبادرة الشفافية يف الصناعات اإلستخراجية EITI إىل التأكد من 

املواطنني عىل معلومات موثوقة ومفيدة حول مقدار ما تحصل  حصول 

واملعادن يف  الطبيعي  والغاز  النفط  موارد  استغالل  عليه حكوماتهم من 

بالدهم.
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مقتطفات من التقرير الرقابي حول دعم المحروقات  

تقرير مشرتك لهيئة الرقابة العامة للاملية وهيئة الرقابة العامة للمصالح 

العمومية وهيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية)2014( 

منشور مبوقع وزارة املالية 

أفىض فحص عينة من اتفاقيات الرشاكة إىل مالحظة عدم تنصيصها عىل إلزامية متكني املؤسسة التونسية من الوثائق املثبتة ملصاريف   ❒

االستكشاف وذلك بالتوازي مع تقدم إنجاز أعامل االستكشاف، وقد تؤدي هذه الوضعية إىل صعوبات كبرية عىل مستوى التحديد 

الدقيق للمصاريف نظرا إلمكانية فقدان بعض الوثائق املثبتة لها، وهو ما ال يساعد عىل الحفاظ عىل الحقوق املالية للمؤسسة 

التونسية يف حالة تدخلها كرشيك عىل مستوى التطوير واالستغالل.

أعباء  فوترة  من  الرشيك  أن ميكن  شأنه  من  االستكشاف  أشغال  املصادقة عىل مصاريف  اإلبان  يف  التونسية  املؤسسة  تويل  عدم   ❒

ومصاريف مبالغ فيها، وال تسمح هذه الطريقة ملصالح املؤسسة يف إطار مراقبة الحقة بالتثبت يف مدى مقبولية ومرشوعية املبالغ 

املرصوفة، علام وأن تسوية ملفات التحفظات واالستبعادات تستدعي جلسات تفاوض عديدة مع الرشكاء، وميكن أن يتم االلتجاء 

يف بعض الحاالت إىل التحكيم الدويل.

غياب إجراءات تضمن للمؤسسة إمكانية التثبت من مصاريف االستكشاف عند إحالة حقوق االمتياز لتجنب ضياع الوثائق.  ❒

عدم التنصيص ضمن مجلة املحروقات أو االتفاقيات الخاصة عىل حق الدولة التونسية يف الرتاجع عن قرار املشاركة يف االمتياز أو   ❒

إقرار املشاركة بعد أن تكون قد تخلت عنها سابقا علام أن هذه املشاركة تتم عن طريق املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية.

أهمية النفقات التي قدمت إدارة التدقيق التابعة للمؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية تحفظات بشأنها ومل تقع بعد تسويتها   ❒

673 مليون دوالر أمرييك و33 مليون دينار تونيس. كام ُسجل تأخري هام يف القيام بعمليات تدقيق مصاريف بعض االمتيازات، نظرا 

ملحدودية عدد املراجعني التابعني للمؤسسة، مام يضطر هذه األخرية إىل االتجاه إىل خدمات مكاتب مختصة.
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مقتطفات من تقرير دائرة المحاسبات حول قطاع الغاز الطبيعي )2012(

وخالفا للترشيع الجاري به العمل، تّم الّترصف يف الرخص لفرتات إضافية لتمكني أصحابها من استكامل األعامل املنوطة بعهدتهم 

دون استصدار قرار من الوزير املكلّف بالصناعة وذلك باإلضافة إىل الّتمديد املتتايل لصالحية عدد من الرخص حيث تّم منح تجديد 

ثالث لرخصتي البحث »رأس مرمور« و»قريوان الشاملية « وتجديد رابع لرخصتي البحث »قرمبالية« و»أميلكار« يف حني أن مجلة 

املحروقات حددت مبرتني السقف األقىص لتجديد رخص البحث. كام متّت املوافقة عىل متديد وتجديد صالحية العديد من الرخص يف 

غياب االلتزام بإنجاز كّل األشغال املضمنة باالتّفاقيات البرتولية ومتّت يف حاالت أخرى املوافقة عىل تجديد بعض رخص  البحث دون 

التخفيض يف املساحة املشمولة بعمليات البحث والّتمديد يف صالحية رخصة.

 عىل صعيد آخر، ينص الفصل 30 من مجلّة املحروقات عىل إمكانية الّتمديد يف صالحية رخصة البحث ألكرث من ثالث سنوات يف 

حالة الّتعهد بإنجاز أشغال إضافية، غري أنه تبني منح متديد صالحية رخص بحث عىل غرار »جلمة« و»زارات« و»مجردة« و»الواحات« 

دون ضبط تعهدات إضافية بخصوص املصاريف.

ومتّت مالحظة مخالفة مقتضيات مجلّة املحروقات بالنسبة إىل العديد من الرخص املوضوعة عىل ذمة نفس املستثمر حيث تّم 

تحويل جزء من االلتزامات الّتعاقدية إىل رخصة أخرى. ومن شأن تحويل االلتزامات أن ميكّن صاحب رخصتني أو أكرث من إنجاز أشغال 

تفوق واقعا الّتعهدات املنصوص عليها بإحدى الرخص بينام تتم إحالة الجزء اإلضايف من هذه الّتعهدات إىل الرخص األخرى دون أن 

تنجز فعليا األشغال املضمنة باالتّفاقيات املتعلّقة بها. ويرتتّب عن هذه الوضعية عدم الحصول عىل معطيات فنية دقيقة بخصوص 

الرخص الجارية فضال عن عدم دفع الغرامة الّتعويضية املنصوص عليها يف إطار االتّفاقيات املربمة بسبب عدم إنجاز املستثمر لألشغال 

الرضورية للبحث عن املحروقات بالرخصة الالحقة.



الفهرس

الوثائق المنشورة
 هل نشر كل شيء؟
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عرض الوثائق المنشورة ومدى شموليتها لكل العقود

تولت الوزارة املرشفة عىل قطاع املحروقات يف 30 جوان 2016 نرش عدد هام من عقود املحروقات تتوزع كام ييل: 

93
العدد الجملي للوثائق 

المنشورة 

29
عدد االتفاقيات 

13
عدد عقود الشراكة 

13
عدد عقود اقتسام 

اإلنتاج 

38
عدد التعديالت

www.catalog.industrie.gov.tn
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رابط النرش يف موقع الوزارة  نرش عقد اقتسام 
اإلنتاج نرش عقد الرشاكة نرش اإلتفاقية Permis - الرخصة

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/convention-makther ● ● MAKTHAR - مكرث 1

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/permis-amilcar ● ● AMILCAR - أميلكار 2a/b

JOINT OIL - جونت أويل 3

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/tn-convention-zarat ● ● ZARAT - زارات 4

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/tn-convention-zarat ● ● BORJ EL KHADHRA - برج الخرضاء 5

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/convention-anaguid ● ● ANAGUID - عناقيد 6

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/convention-nord-medenine ● ● NORD MEDENINE - مدنني الشاملية 7

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/convention-kerkouane ● ● KERKOUANE - كركوان 8

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/convention-norddeschotts ● ●  NORD DES - الشواطئ الشاملية
CHOTTS 9

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/convention-jelma ● ● JELMA - جلمة 10

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/convention-jenein-sud ● ● JENEIN SUD - جناين الجنوبية 11a/b

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/convention-ksar-haddada ● ● KSAR HADDADA - قرص حدادة 12

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/convention-eljem ● ● EL JEM - الجم 13

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/convention-hammamet-offshore ● ●  HAMMAMET - الحاممات البحرية
OFFSHORE 14

 catalog.industrie.gov.tn  ويبنّي الجدول املوايل مختلف الوثائق املنشورة بالنسبة لكل رخصة ورابطها االلكرتوين يف موقع وزارة اإلرشاف

رخصة خاصة برشكة جونت أويل JOINT-OIL وهي رشكة مشرتكة بني املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية واملؤسسة الوطنية للنفط الليبية.الرخص التي تم التخيل عنها.
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رابط النرش يف موقع الوزارة  نرش عقد اقتسام 
اإلنتاج نرش عقد الرشاكة نرش اإلتفاقية Permis - الرخصة

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/convention-sud-remeda ● ● SUD REMADA - رمادة الجنوبية 15

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/convention-borj-el-khadra-sud ● ● BORJ EL KHA-  برج الخرضاء الجنوبية -
DRA SUD 16

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/permis-sfax-offshore ● ● SFAX OFFSHORE - صفاقس البحرية 17

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/convention-zaafrane ● ● ZAAFRANE - زعفران 18

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/convention-el-fahs ● ● EL FAHS - الفحص 19

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/convention-el-kef ● ● EL KEF - الكاف 20

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/convention-kaboudia ● ● KABOUDIA - كبودية 21

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/convention-bargou ● ● BARGOU - برقو 22

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/convention-bouhajla ● ● BOUHAJLA - بوحجلة 23

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/convention-chorbane ● ● CHORBANE - رشبان 24

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/convention-jenein-centre ● ● JENEIN CENTRE - جناين الوسطى 25

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/convention-mahdia ● ● MAHDIA - املهدية 26

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/convention-chaal ● CHAAL - الشعال 27

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/convention-araifa ● ● ARAIFA - عريفة 28

FKIRINE - فكريين 29
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رابط النرش يف موقع الوزارة  نرش عقد اقتسام 
اإلنتاج نرش عقد الرشاكة نرش اإلتفاقية Permis - الرخصة

CHEBBA MARIN - الشابة البحرية أ

MATEUR - ماطر ب

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/convention-nefzaoua عقد الشراكة غير منشور ● NEFZAOUA - نفزاوة 

http://catalog.industrie.gov.tn/dataset/convention-douiret عقد الشراكة غير منشور ● DOUIRET - دويرات
رخصة إستكشاف
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و من خالل اإلطالع عىل هذه الوثائق تبنّي ماييل:

العقود . 1 نرش  وجوبية  عىل  رصيحة  بصفة  التنصيص  عدم 

ضمن قانون، لتبقى عملية النرش مرتبطة بإرادة املسؤولني 

الحكوميني.

عدم نرش وتجميع مختلف التحويرات عىل الرخص سواء . 2

املتعلقة باملالكني أو باملساحات أو مدد التمديد أو التجديد 

هذه  أن  رغم   catalog.industrie.gov.tn موقع  عىل 

التحويرات منشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.  

للعقود  متكاملة  قراءة  تقديم  األمر عىل  يساعد هذا  وال 

وإعطاء صورة حقيقية عن الوضعية الحالية للرخص. مع 

اإلشارة أن الجمعية التونسية للمراقبني العموميني قامت 

بتجميع مختلف هذه الوثائق   وتضعها عىل ذمة املوقع 

الرسمي التونيس لوزارة اإلرشاف إلثرائه وتطويره.  

نفزاوة . 3 لرخصتي  بالنسبة  الرشاكة  عقد  نرش  عدم 

والدويرات. 

لرخصة . 4 بالنسبة  اإلنتاج  تقاسم  وعقد  االتفاقية  نرش  عدم 

.Joint Oil

  

غياب العديد من البيانات والوثائق املهمة:. 5

حقل  كل  من  املتأتية  املداخيل  حول  مفصلة  بيانات   ×  
)األتاوات، والرضائب(.

يف  الرشكات  التزامات  حول  ومحينة  كافية  معطيات   ×  
املجال االجتامعي. 

  × نرش مدقق الحتياطي النفط والغاز كل حقل.
  × املالكني واملساهمني الحقيقيني يف الرشكات املستثمرة. 
الـتأهيل  إعادة  )إجراءات  البيئية  التأثريات  دراسات   ×  

املعتمدة،...(. 

أو عدم مشاركة  االقتصادية ملشاركة  الجدوى  تقارير   ×  
املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية يف اإلمتيازات.

واستعامل  املشاريع  يف  املحدثة  الشغل  مواطن  عدد   ×  
املحتوى املحيل.

  × الربامج التقنية واملبالغ املالية الفعلية التي استثمرت 
يف كل فرتة تجديد لرخص البحث.

محدودية دور املجتمع املدين يف تحليل وتبسيط العقود . 6

للعموم ومامرسة دوره يف املساءلة والرقابة .

7 . .  Open contracting عدم احرتام معايري التعاقد املفتوح

 resourcecontracts.org  موقع
هو موقع عالمي لنشر عقود الثروات 

الطبيعية من مختلف دول العالم .

93
دولة نشرت عقود ثروات 

طبيعية  على هذا 
الموقع

1713
وثيــــقة

منشـــــــــورة

44
نوع من الثروات

الطبيـــعية

297
وثيقة منشورة حول 

الثروات الطبيعية بتونس 
التي تعد األولى عالميا من حيث 

عدد الوثائق المنشورة على الموقع



الفهرس

 المناطق الحرة
خريطة غير محّينة
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التي ميكن للمستثمرين  املناطق  الحرّة بكونها  املناطق  تعرف 

أو  استكشاف  رخصة  للحصول عىل  شأنها  عروض يف  تقديم طلب 

التونسية  املؤسسة  موقع  يف  الحرة  املناطق  قامئة  وتنرش  بحث. 

خريطة  عىل  وثانيا  مفصلة1،  قامئة  ضمن  أوال  البرتولية  لألنشطة 

الحرة  املناطق  يف  وبالتثبت  التونسية2.  بالجمهورية  الحرة  املناطق 

الواردة بالخريطة واملناطق الحرة الواردة بالقامئة تبني ما ييل: 

تكون  أن  دون  الخريطة  عىل  حرة  مناطق   3 وجود  تسجيل   ❍

التونسية  املؤسسة  مبوقع  الحرة  املناطق  قامئة  يف  موجودة 

لألنشطة البرتولية )انظر الخريطة املناطق باألزرق(.

املنطقة اسم املنطقة الحرة

جنوب شط الجريد الواحة

غرب شط الجريد بدون اسم

أقىص الجنوب برج الخرضاء الجنويب

تسجيل وجود منطقة حرة عىل خريطة املناطق الحرة يف موقع   ❍

ميّكن  ال  أمر  وهو  الجريد  شط  غرب  إسم’’  ’’بدون  املؤسسة 

يف  املذكورة  باملنطقة  رخصة  طلب  تقديم  من  املستثمرين 

الخريطة بدون إسم.

تسجيل وجود 3 مناطق عىل خريطة املناطق الحرة والرخص   ❍

للجمهورية التونسية )انظر خريطة املناطق املحاطة باألحمر( 

دون أن يتم اعتبارها مناطق حرة. كام أنها ال توجد ضمن قامئة 

الجمهورية  تراب  كامل  أن  العلم  مع  اإلمتيازات.  أو  الرخص 

أو  بحث  برخص  سواء  كليا  مغطّى  يكون  أن  يجب  التونسية 

استكشاف أو امتيازات أو يكون ضمن املناطق الحرة وبالتايل ال 

ميكن أن توجد منطقة غري مشمولة بالحاالت املذكورة أعاله.

مناطق حّرة غير موجودة
ETAP  بقائمة موقع 

مناطق حّرة لم يتم إعتبارها
مناطق حرة

)1( http://www.etap.com.tn/index.php?id=1184&npb=3

)2( http://www.sigetap.tn/globalmap/?fbclid=IwAR2eelch4Po_-GUuZnwuaevDoT2oterwAv7X56WhGIjOn7HYEgXKvXdSUxY
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موجودة  منطقة   40 جملة  من  حرة  منطقة   33 وجود   ❍

عىل القامئة املنشورة يف موقع املؤسسة التونسية لألنشطة 

وصفية  وبطاقة  مفصلة  خريطة  عىل  تحتوي  ال  البرتولية 

للمنطقة الحرة.

البرتولية  لألنشطة  التونسية  املؤسسة  موقع  تحيني  عدم   ❍

بصفة دورية وهو ما ال يسمح بتقديم صورة صادقة حول 

املناطق  معرفة  من  املستثمرين  وميّكن  الحرة،  املناطق 

الشاغرة حتى يتمكنوا من تقديم مطلب لرخصة بحث أو 

إستكشاف.

خرائط موقع املناطق حرة غري متوفرة

قامئة املناطق الحرة حسب موقع املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية
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خرائط موقع املناطق حرة غري متوفرة
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الفهرس

رخص
اإلستكشاف والبحث : النقائص والمخاطر
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متثل مرحلة االستكشاف والبحث مرحلة أساسية يف مسار إنتاج املحروقات، وهي من أكرث املراحل صعوبة. وتتطلب هذه املرحلة قدرة تقنية ومالية مهمة لتحقيق الهدف من عملية البحث وهو العثور عىل 

املحروقات بكميات كافية إلطالق عملية اإلنتاج. وتتقيد هاتان املرحلتان بضوابط قانونية مهمة حددها املرّشع يف مجلة املحروقات. وتتعلق بطرق إسناد الرتاخيص ومددها واملساحات التي يستوجب البحث 

فيها واألشغال املربمجة واملنجزة وغريها من االلتزامات. وتنقسم إىل املراحل التالية: 

❍  مينح ترخيص االستكشاف مبقرر من الوزير املكلف باملحروقات. 

❍  ملّدة أقصاها سنة واحدة غري قابلة للتجديد.

❍  متّكن من القيام بأعامل االستكشاف التمهيدي باستثناء كل أعامل املسح الزلزايل وكل عمليّات الحفر.

❍  مينح هذا الرتخيص مبقتىض مقرر من الوزير املكلف باملحروقات. 

❍  ملدة سنتني ميكن متديدها لفرتة أقصاها سنة.

❍  ويهدف إىل إنجاز أنشطة استكشاف متهيدي دون عمليات املسح الزلزايل والحفر. دراسات جيوليولجية وجيوفيزيائية.

❍  تسجيل مسح زلزايل وعمليات حفر ال تتجاوز عمقها 300 مرتا من أجل أخذ عينات جيولوجية.

❍  متنح مبقرر من الوزير املكلف باملحروقات بناء عىل رأي باملوافقة من اللجنة االستشارية للمحروقات. 

❍  متنح عىل أساس القدرات الفنية واملاليّة لصاحب املطلب وعىل أهميّة وطبيعة محتوى برنامج األشغال املقرتح وكذلك عىل مستوى مساهمة املؤسسة الوطنية )عقد مشاركة( أو عىل رشوط اقتسام 
إنتاج املحروقات )عقد إقتسام اإلنتاج(. 

❍  تخول رخصة البحث لصاحبها دون سواه الحق يف القيام بأنشطة البحث داخل محيط الرخصة املذكورة عمليات حفر زلزايل و حفر آبار والقيام بدراسات جيولوجية و جيوفزيائية والحق ودون سواه 

يف التحصل عىل امتيازات إستغالل.

 ترخيص اإلستكشاف:. 1

 رخصة االستكشاف: . 2

 رخص البحث:  . 3
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تبلغ مدة رخصة البحث على أقصى تقدير 29 سنة وفق ما يبينه الجدول التالي

فرتة ثالثة فرتة ثانية 7 سنوات فرتة أوىل 7 سنوات مدة أولّية 8 سنوات

متديد ثاين متديد أول تجديد ثالث
يف صورة تحقيق اكتشاف حقل محروقات متديد ثاين متديد أول تجديد ثاين متديد ثاين متديد أول تجديد أول متديد ثاين متديد أول مدة أصليّة

1 سنة 2 سنتان سنوات 4 1 سنة 2 سنتان
  4

سنوات
1 سنة 2 سنتان 4 سنوات 1 سنة 2 سنوات 5 سنوات

 مدة رخصة البحث قد تصل كحد أقىص 29 سنة

مدة أولية
8 سنوات

فرتة أوىل 
7 سنوات

فرتة ثانية 
7 سنوات

فرتة ثالثة
7 سنوات

تجديد أول

تجديد أول

مدة أوليّة

مدة أوليّة

متديد أولمتديد أول

متديد أول متديد أول

متديد أول

متديد أول

ين
 ثا

يد
متد

ين
 ثا

يد
متد

ين
 ثا

يد
متد

ين
 ثا

يد
متد

ين
 ثا

يد
متد

ين
 ثا

يد
متد

ين
 ثا

يد
متد

ين
 ثا

يد
متد

يف صورة تحقيق اكتشاف 
حقل محروقات

تجديد ثالث

تجديد ثاين

تجديد ثاين

متديد أول

متديد أول

وكمثال يفرتض أن رخصة بحث أسندت يف 1990 فإن أقىص مدة لصلوحيتها هي يف 2019

19
90

19
95

19
97

19
98

20
02

20
04

20
05

20
09

20
11

20
12

20
16

20
18

20
19

مدة أولية
8 سنوات

فرتة أوىل 
7 سنوات

فرتة ثانية 
7 سنوات

فرتة ثالثة
7 سنوات
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)*(  حسب نرشية شهر سبتمرب 2018 للمرصد الوطني للطاقة واملناجم بلغ عدد رخص االستكشاف والبحث 21 رخصة متتد عىل مساحة 59911 كم 2

معطيات إحصائية حول رخص االستكشاف والبحث حسب موقع الوزارة

23
رخصة استكشاف 

وبحث 
حسب موقع الوزارة 

المشرفة على قطاع 
الطاقة*

22
عدد رخص البحث

12
عقد شراكة

11
عقد اقتسام انتاج

22
67265كم2شركة ناشطة

المساحة الجملية 

2
شركات تونسية

20
شركة أجنبية
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أهم المالحظات 

3
حاالت لرخص بها تجاوزات كبرى 

تتطلب فتح تحقيق 
بي/ زارات(. )مكثر/ برج الخضرا/ الجنو

14
التمديد  مدة  تجاوزت  لرخص  حالة 

العادية 
)مكثر/ أميلكار/ كركوان/ الكاف/ زارات/ 

برج الخضراء/ شمال مدنين/ عناقيد/ جلمة/ 
برقو/ شمال الشطوط/ رمادة/ بوحجلة/ جناين 

الوسطى(.

3
التجديد  مدة  تجاوزت  رخص  حاالت 

العادية 
) مكثر/ أميلكار/ قصر حدادة( . 

22
دون  صلوحيتها  انتهت  لرخص  حالة 

تجديدها أو وضعها في المناطق الحرة 
)أميلكار/ مكثر/ كركوان/ جلمة /قصر حدادة /
بان/ زارات/  ية/ الكاف/ شر الحمامات البحر

برج الخضراء/ المهدية/ شمال الشطوط/ 
الجم/ جنوب رمادة/ الفحص /قبودية/ جناين 

الوسطى/ عناقيد/ شمال مدنين/ صفاقس 
ية/ بو حجلة/ شعال(. البحر

٦
 2014 في  الرخصة  لمدة  تعليق  حاالت 

خالفا لمجلة المحروقات 
)كركوان، الكاف/ بوحجلة/ تاجروين/ برقو/ 

قصر حدادة( .

4
صلوحية  مدة  انتهاء  تاريخ  تغيير  حاالت 
الرخصة ومنح مدة تمديد إضافية خالفا 

للقانون
 )جلمة/ شمال الشطوط/ جنوب رمادة/ 

جناين الوسطى(. 13
حاالت تخلى فيها المستثمر عن الرخصة 
دون توفر ما يفيد إعادتها إلى وضعها القديم 
/الحمامات  حدادة  /قصر  )أميلكار/ كركوان 
الخضراء  برج   / بان  شر  / الكاف   / ية  البحر
الشطوط/  شمال  الفحص/   / بي/ كبودية  الجنو

المهدية  / زارات / شمال مدنين(.

2
صالحية  في  أوتجديد  تمديد  حاالت 
إضافية  تعهدات  ضبط  دون  رخص 

بخصوص األشغال والمصاريف.

17
حالة تمييز بين المستثمرين عند التصّرف 

في الرخص.
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التجديد الثالث

رقم وتاريخ الرائد الرسمي
المساحة 

)كم2(

مدة التمديد 
في كل فترة تجديد

آخر أجل بداية من المدة الفترة

عدد 14 1985/02/19 4632  1989/02/18 1985/02/19 4 سنوات  الفرتة األولية
عدد 17 1989/03/07 9 أشهر  1989/11/18 1989/02/19 9 أشهر التمديد األول
عدد 19 1989/03/16 3704  1991/11/17 1989/11/18 سنتان التجديد األول
عدد 83 1991/12/06   1992/11/17 1991/11/18 سنة التمديد األول
عدد 81 1992/12/04 سنة و6 أشهر  1993/05/17 1992/11/18 6 أشهر التمديد الثاين

   2003/07/10 1993/05/18 10 سنوات وشهران -------
عدد 55 2003/07/11 2964  2006/07/10 2003/07/11 3 سنوات التجديد الثاين
عدد 89 2006/11/07   2008/07/10 2006/07/11 سنتان التمديد األول
عدد 35 2010/04/30   2009/07/10 2008/07/11 سنة التمديد الثاين
عدد 35 2010/04/30 3828  2012/07/10 2009/07/11 3 سنوات التجديد الثالث

حسب موقع املؤسسة 4 سنوات   2016/07/10 2012/07/11 4 سنوات  -------

خاضعة للقوانين القديمةرخصة البحث مكثر

تاريخ إنقضاء الصلوحية

10072016

HTC   45%

ETAP  55%
المالك

التوصية المخاطر المالحظة

المدة  تجديد  طلب  حالة  في  الرخصة  وضعية  	توضيح 
بالنسبة للمستثمر الحالي وإصدار قرار بشأنها في اآلجال 

القانونية.

	توضيح آثار القرار برفض التجديد على المستثمر في حالة 
النهائي وتوضيح  الرد  على  الحصول  قبل  بمصاريف  قيامه 

وضعية الرخصة بالنسبة للمستثمر جديد.

	قيام المستثمر بأشغال على أساس التجديد الضمني وإمكانية رفض اإلدارة 
الحقا للتجديد.

	عدم وضوح الصبغة القانونية للمنطقة خالل فترة العشر سنوات )1993-
الذي يرغب في االستثمار، فال يمكنه أن يعتبر  للمستثمر  بالنسبة   )2003
المنطقة حرة Bloc libre وبالتالي ال يمكن أن يطلب معلومات تقنية عنها 

وتقديم عروض في شأنها.

	عدم التجديد أو التمديد في مدة صلوحية الرخصة لمدة 10 سنوات و2 أشهر 
)1993-2003( خالفا لما نص عليه الفصل 23 و26 من قانون 1 جانفي 1953 
المنطبق على رخصة البحث مكثر. مع العلم أنه التوجد أية معطيات حول 
الرخصة واألشغال التي تم القيام بها خالل العشر سنوات المذكورة، وإن تم 

تقديم مطلب في الغرض سنة 1993.



49 خفايا عقود المحروقات في تونس الفهرس

التوصية المخاطر المالحظة

	احترام مدد التمديد. 	التمييز بين المستثمرين.
الثالث  التجديد  وبـ 4 سنوات في  الثاني  التجديد  بـ 3 سنوات في  	التمديد 
استثناءا للفصل 8 )ب( من القانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 
1987 الذي تخضع إليه الرخصة والذي ينص على أن التمديد ال يتجاوز سنتين. 

	إصدار قرار واضح بالتجديد أو عدم التجديد. 	مخالفة القانون والتمييز بين المستثمرين.
	عدم إصدار قرار التمديد األول للتجديد الثالث من 11 جويلية 2012 إلى 10 
جويلية 2016. رغم أن موقع المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية يشير إلى 

أن تاريخ انقضاء الرخصة هو 10 جويلية 2016.

	احترام ما نصت عليه االتفاقية بعدم إمكانية التجديد. 
	 التمييز بين المستثمرين.

	ارتفاع مخاطر الفساد.
	التجديد للمرة الثالثة للرخصة رغم عدم تنصيص االتفاقية االصلية المنظمة لها 

على هذه اإلمكانية في حالة عدم وجود اكتشاف ذي جدوى اقتصادية.

المؤسسة  الشراء من طرف  	التحقيق في مالبسات عملية 
عن  الحقا  التخلي  وأسباب  البترولية  لألنشطة  التونسية 

الرخصة.

باألشغال  لاللتزامات  البترولية  لألنشطة  التونسية  المؤسسة  	إمكانية تحمل 
والخطايا المنجرة عن عدم القيام بها بدل شركة  P.A Resources وذلك بعد 

حلولها محلها.

 إفالت شركة P.A Resources من دفع الغرامات المستوجبة.

	اقتناء المؤسسة لحصص في الرخصة ثم التخلي عنها في ظرف وجيز، وهو 
أمر مثير للشبهات.

 P.A Resources قيام المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية بشراء حصص شركة	
ومصادقة وزارة الطاقة على عملية الشراء في شهر سبتمبر 2017 حسب موقع 
المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية. ثم التخلي الحقا عن الرخصة من طرف 
المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية وعدم إدراجها في المناطق الحرة. وهو ما 
يطرح التساؤل حول الجدوى من الشراء خصوصا أمام محدودية نتائج الرخصة.
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التوصية المخاطر المالحظة

 تحديد برنامج تقني واضح يطبق على الرخصة.

 عدم إنجاز األشغال المدرجة بكل رخصة.
في صورة  االتفاقية  في  عليها  المنصوص  التعويضية  الغرامات  دفع  عدم   

اإلخالل بااللتزامات.

 عدم الحصول على معطيات فنية دقيقة بخصوص الرخصة. 

 عدم وضع برنامج تقني خاص برخصة أميلكار في التجديد الثاني والتنصيص 
التقني على رخصة  البرنامج  إنجاز  إمكانية  االتفاقية على  مقابل ذلك ضمن 
مرتبطا  يعد  لم  التقني  البرنامج  فإن  وبالتالي  أوليس  رخصة  و/أو  أميلكار 

بالرخصة.

التجديد الرابع

رقم وتاريخ الرائد الرسمي
المساحة 

)كم2(

مدة التمديد 

في كل فترة تجديد
آخر أجل بداية من المدة الفترة

عدد 85 1988/12/23 1980  1991/12/22 1988/12/23 3 سنوات  الفرتة األولية
عدد 22 14/ 04 /1992 *2724  1994/12/22 1991/12/23 3 سنوات  التجديد األول
عدد 64 1995/08/11   1995/12/21 1994/12/22 سنة التمديد األول
عدد 36 1996/05/03 سنتان  1996/12/22 1995/12/23 سنة التمديد الثاين
عدد 23 1997/03/21 1584  1999/12/22 1996/12/23 3 سنوات  التجديد الثاين
عدد 45 2000/06/06   2000/06/22 1999/12/23 6 أشهر التمديد األول
عدد4    2001/01/12 سنتان  2001/12/22 2000/06/23 18 شهر التمديد الثاين
عدد 15 2002/02/19 1276  2004/12/22 2001/12/23 3 سنوات  التجديد الثالث
عدد 16 2005/02/25 سنتان  2006/12/22 2004/12/23 سنتان التمديد األول
عدد 58 2007/07/20 1016  2009/12/22 2006/12/23 3 سنوات التجديد الرابع

عدد 104 2009/12/29    2011/12/22 2009/12/23 سنتان التمديد األول
تاريخ انقضاء الرخصة حسب 

موقع الوزارة واملؤسسة   5 سنوات   2014/12/22 2011/12/23 3 سنوات -------

خاضعة للقوانين القديمةرخصة البحث أميلكار

تاريخ إنقضاء الصلوحية

22122014

SHELL   50%

ETAP     50%
المالك 

*توسيع  املساحة ب744 كم 2 مبقتىض قرار وزير االقتصاد مؤرخ يف 12 سبتمرب 1990



51 خفايا عقود المحروقات في تونس الفهرس

التوصية المخاطر المالحظة

 إصدار قرار واضح حول وضعية الرخصة. 
 انقضاء مدة الرخصة دون توضيح وضعيتها.

 إمكانية قيام المستثمر باستثمارات خالل تلك الفترة وهو ما يطرح اإلشكال 
المتعلق بوضعية هذه االستثمارات الحقا في صورة عدم التجديد.

الوزارة  موقع  أن  الرابع في حين  للتجديد  الثاني  بالتمديد  قرار  إصدار  عدم   
أن  إلى  يشير  البترولية  لألنشطة  التونسية  والمؤسسة  القطاع  على  المشرفة 
التمديد الثاني للتجديد الرابع يمتد من 23 ديسمبر 2011 إلى 22 ديسمبر 

.2014

 ضرورة احترام مدة التجديد.  التمييز بين المستثمرين.

 السماح بأكثر من سنتين تمديد في التجديد الرابع واستثناء تطبيق الفصل 8 
الذي  المؤرخ في 6 مارس 1987  القانون عدد 9 لسنة 1987  نقطة )ب( من 
تخضع إليه الرخصة والذي ينص على أن المدة الجملية للتمديد ال تتجاوز سنتين.  

 مع العلم أن الشركة المالكة لم تحترم االلتزامات المدرجة في التجديد الرابع 
وهو  واحدة  بئر  إال  حفر  يتم  لم  حين  في  آبار  ثالثة  حفر  على  ينص  الذي 
بقيمة  أوليس  رخصة  من  تحويلها  وقع  بئرين  حفر  يتم  ولم  واحد  أميلكار 
جملية للبئر الواحد تقدر بخمسة عشر مليون دوالر أمريكي وذلك حسب ما 

تؤكده مداوالت لجنة الطاقة في المجلس الوطني التأسيسي.

 ضرورة احترام مدة التجديد.  التمييز بين المستثمرين.
 ارتفاع مخاطر الفساد. 

الخامسة  للمرة  الرخصة  تجدد  أن  لالتفاقية  الرابع  التعديل  ضمن  السماح   
واستثناء تطبيق  القانون الذي تخضع إليه.

اآلجال  بشأنها في  قرار  الرخصة وإصدار  توضيح وضعية   
القانونية.

 عدم وضوح الصبغة القانونية للمنطقة بالنسبة للمستثمر الذي يرغب في 
االستثمار، فال يمكنه أن يعتبر المنطقة حرة Bloc libre وبالتالي ال يمكن 

أن يطلب معلومات تقنية عنها وتقديم عروض في شأنها. 

 انتهاء صلوحية الرخصة منذ 22 ديسمبر 2011 تاريخ انتهاء التمديد األول، وفي 
المقابل لم يتم ال تجديدها وال وضعها في المناطق الحرة لجلب المستثمرين.
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التجديد الثالث

رقم وتاريخ الرائد الرسمي
المساحة 

)كم2(

مدة التمديد 

في كل فترة تجديد
آخر أجل بداية من المدة الفترة

5304 عدد 36 1992/06/09  1996/06/08 1992/06/09 4 سنوات  الفرتة األولية
كراس الرشوط املرفق باالتفاقية  1979/06/08 1996/06/09 1 سنة التمديد األول

عدد 74 1997/09/16 1999/06/08 سنوات3 1997/06/09 سنتان  التمديد الثاين
عدد 45 2000/06/06 4572  2001/12/08 1999/06/09 سنتان ونصف التجديد األول
عدد 15 2002/02/19   2002/12/08 2001/12/09 سنة التمديد األول
عدد 29 2003/04/11   2003/12/08 2002/12/09 سنة التمديد الثاين
عدد 25 2004/03/26 3 سنوات  2004/12/08 2003/12/09 سنة التمديد الثالث
عدد 25 2005/03/29 3804  2007/06/08 2004/12/09 سنتان ونصف التجديد الثاين
عدد 56 2007/07/13   2007/12/08 2007/06/09 6 أشهر التمديد األول
عدد 93 2007/11/20   2009/06/08 2007/12/09 18 شهر التمديد الثاين

عدد 103 2009/12/25 3 سنوات  2010/06/08 2009/06/09 سنة التمديد الثالث
عدد 14 2011/03/04 16  2012/06/08 2010/06/09 سنتان التجديد الثالث
عدد 97 2012/12/07   2014/06/08 2012/06/09 سنتان التمديد األول
عدد 14 2016/02/16   2015/06/08 2014/06/09 سنة التمديد الثاين
عدد 14 2016/02/16  16 5 سنوات 2017/06/08 2015/06/09 سنتان التمديد الثالث

خاضعة لمجلة المحروقاترخصة البحث عناقيد

تاريخ إنقضاء الصلوحية

08062017

OMV 40%

THANI  10%

ETAP 50%

المالك

التوصية المخاطر المالحظة

 	نرش معطيات حول األعامل املنجزة ومدى 
احرتام املستثمر لاللتزامات التعاقدية.

مقارنة  املنجزة  األشغال  معرفة   	عدم 
بااللتزامات التعاقدية وهو ما ال يسمح مبعرفة 

مدى التزام املستثمر باألشغال املتعهد بها.

 	االستغناء عن الرخصة يف أفريل 2017 وتقديم طلب لتأسيس امتياز سندس. مع اإلشارة إىل أن التمديد الثالث عىل مساحة 
االكتشاف )16 كم2( غايته التمكني من تقييم االكتشاف حتى يتم تحويله إىل امتياز أو تركه. وهو متديد ينطبق عليه الفصل 
30.3 من مجلة املحروقات باعتباره متديدا للقيام بأشغال إضافية يف املنطقة التي حدث فيها االكتشاف وتم إسناده للتمكن 

من تطوير االكتشاف الحاصل. لكن اإلشكال هو عدم معرفة إن كان املستثمر قد احرتم كل التزاماته التعاقدية.

عىل  للمصادقة  معقولة  آجال   	احرتام 
التمديد أو التجديد.

 	مخالفة ما نّص عليه القانون املنظم للرخصة.  	املوافقة عىل التمديد الثاين للتجديد الثالث يف 16 فيفري 2016 وذلك بعد إنقضاء مدة هذا التمديد يف 5 جوان 2015. 
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التجديد األول

رقم وتاريخ الرائد الرسمي المساحة 
)كم2(

مدة التمديد 
في كل فترة تجديد آخر أجل بداية من المدة الفترة

عدد 68 2002/08/20 6720  2003/08/22 2000/08/23 3 سنوات  الفرتة األولية
عدد 74 2003/09/16 * 7692  2005/02/22 2003/08/23 18 شهر التمديد األول
عدد 16 2007/02/23   2008/02/22 2005/02/23 3 سنوات التمديد الثاين
2010/02/22  امللحق عدد 2 لالتفاقية 2008/02/23 سنتان  التمديد الثالث

عدد 105 2010/12/31 7 سنوات ونصف 2011/02/22 2010/02/23 سنة  التمديد الرابع
عدد 60 2011/08/12 3080  2014/02/22 2011/02/23 3 سنوات  التجديد األول

   2014/08/06 2014/02/23 ------- أكثر من 5 أشهر
عدد 8 2015/01/27   2016/08/07 2014/08/07 سنتان التمديد األول

عدد 94 2016/11/18 3 سنوات و5 أشهر  2017/08/07 2016/08/08 سنة التمديد الثاين

خاضعة لمجلة المحروقاترخصة البحث كركوان

تاريخ إنقضاء الصلوحية

07082017

ALPINE  0%

ETAP 100%
المالك

التوصية المخاطر المالحظة

احرتام فرتات التمديد التي نّص عليها القانون. مخالفة القانون.
التمييز بني املستثمرين ومتتيعهم بامتياز غري قانوين.

متديد الفرتة األولية للرخصة ملدة تفوق سبع سنوات خالفا ملا نص عليه الفصل 30 من مجلة 
املحروقات.

احرتام فرتات التمديد التي نّص عليها القانون. مخالفة القانون.
التمييز بني املستثمرين ومتتيعهم بامتياز غري قانوين.

عدم إصدار قرار بالرائد الرسمي للتمديد الثالث للفرتة األولية بعد انتهاء مدة التمديد الثاين 
لهذه الفرتة واالكتفاء مبا نص عليه امللحق عدد 02 لالتفاقية.

احرتام فرتات التمديد التي نّص عليها القانون. مخالفة القانون.
التمييز بني املستثمرين ومتتيعهم بامتياز غري قانوين.

عدم إصدار قرار للتمديد قبل قرار التمديد األول للتجديد األول لتغطية الفرتة املمتدة من 
23 فيفري 2014 إىل 6 أوت 2014 

احرتام انطالق فرتة التمديد طبقا ملا نّص عليها 
القانون.

مخالفة القانون.
التمييز بني املستثمرين ومتتيعهم بامتياز غري قانوين.

ابتداء تاريخ التمديد األول للتجديد األول من تاريخ انعقاد اللجنة االستشارية للمحروقات أي 
7 أوت 2014 بدل انطالقها من تاريخ انقضاء التجديد األول يف 22 فيفري 2014. وتم تربير ذلك 
بتعويض املدة املنقضية أثناء تعليق سري عمل اللجنة االستشارية للمحروقات خالل السداسية 

األوىل من سنة 2014. مع العلم أن حالة التعليق غري منصوص عليها يف مجلة املحروقات.

بشأنها  قرار  وإصدار  الرخصة  	توضيح وضعية 
يف اآلجال القانونية.

يف  الراغب  للمستثمر  بالنسبة  للمنطقة  القانونية  الصبغة  وضوح  عدم 
االستثامر، فال ميكنه أن يعترب املنطقة حرة Bloc libre وبالتايل ال ميكن أن 

يطلب معلومات تقنية عنها وتقديم عروض يف شأنها. 

انتهاء صلوحية الرخصة منذ 7 أوت 2017 ورغم ذلك مل يقع تجديدها أو وضعها يف املناطق      
الحرة لجلب املستثمرين.

*التوسعة يف املساحة بـ 972 كم 2 )الرائد الرسمي عدد 43 بتاريخ 30 ماي 2003(
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التجديد األول

رقم وتاريخ الرائد الرسمي
المساحة 

)كم2(

مدة التمديد 

في كل فترة تجديد
آخر أجل بداية من المدة الفترة

عدد 71 2004/09/03 7216  2008/11/26 2003/11/27 5 سنوات  الفرتة األولية
عدد 44 2009/06/02   2010/11/26 2008/11/27 سنتان التمديد األول
عدد 96 2010/11/30   2011/11/26 2010/11/27 سنة التمديد الثاين
عدد 16 2012/02/28 3 سنوات و10 أشهر  2012/09/26 2011/11/26 10 أشهر تغيري صلوحية
عدد 06 2014/01/21 2016/09/26 2012/09/27 4 سنوات التجديد األول

خاضعة لمجلة المحروقاترخصة البحث جلمة

تاريخ إنقضاء الصلوحية

26092016

TOPIC  15%

ETAP 85%
المالك

التوصية المخاطر المالحظة

 احرتام فرتات التمديد التي نّص عليها القانون. 	مخالفة القانون وارتفاع مخاطر الفساد.
	التمييز بني املستثمرين ومتتيعهم بامتياز غري قانوين.

	مخالفة الفصل 62.1 الفقرة 2 من مجلة املحروقات بتغيري صلوحية مدة رخصة البحث مبنح 
مدة إضافية بـ 10 أشهر. وهي إمكانية غري منصوص عليها مبجلة املحروقات. مع اإلشارة أنه تم 

سابقا التمديد بسنتني ثم بسنة وهي املدة األقىص للتمديد حسب مجلة املحروقات. 

بشأنها  قرار  وإصدار  الرخصة  	توضيح وضعية 
يف اآلجال القانونية.

يف  الراغب  للمستثمر  بالنسبة  للمنطقة  القانونية  الصبغة  وضوح  	عدم 
االستثامر، فال ميكنه أن يعترب املنطقة حرة Bloc libre وبالتايل ال ميكن أن 

يطلب معلومات تقنية عنها وتقديم عروض يف شأنها. 

	انتهاء صلوحية الرخصة منذ 26 سبتمرب2016 ومل يقع تجديدها أو وضعها يف املناطق الحرة 
لجلب املستثمرين.

 إحرتام نسبة حصص املؤسسة حسب ما جاء 
يف اإلتفاقية. 

التونسية   تحديد حدود مسؤوليات املؤسسة 
لألنشطة البرتولية.

القيام بتحقيق حول مالبسات عملية الرشاء   
وأسباب.

 تحمل املؤسسة ألعباء هامة كانت عىل كاهل املستثمر السابق. 

ستتحمل  فهل  بها  املتعهد  لألشغال  السابق  املستثمر  إنجاز  عدم  حالة   يف 
املؤسسة الغرامات املسلطة عليه؟

 اقتناء املؤسسة لحصص رشكة خاصة يف رخصة وهي موضوعة يف حالة قوة 
قاهرة.

	قيام املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية باقتناء 35 % من أسهم رشكة  PA resourcesلتصبح 
مساهمتهاالجملية 85% يف حني أنه حسب اإلتفاقية فإن حصة املؤسسة ال تتجاوز %50

	غياب معلومات حول تحمل املؤسسة يف حالة عدم احرتام رشكة PA resources لتعهداتها 
التي  النسبة  كانت يف حدود  وإن  املحتملة  والغرامات  والبحث  االستكشاف  نفقات  السابقة 
اشرتتها أو يف حدود كامل حصتها. خاصة أن الفصل 92 من مجلة املحروقات نص عىل أنه " ال 
ميكن منح أية رخصة بحث ملؤسسة إال إذا كان ذلك باالشرتاك مع املؤسسة الوطنية. وتحّدد 
االتفاقية الخاصة النسبة املئوية ملشاركة املؤسسة الوطنية. ويتحمل رشيك أو رشكاء املؤسسة 
الوطنية لوحدهم نفقات ومخاطر إنجاز أنشطة االستكشاف والبحث. غري أنه ميكن للمؤسسة 
الوطنية أن تختار يف بعض الحاالت املساهمة يف مصاريف أشغال االستكشاف أو البحث وذلك 

بعد موافقة السلطة املانحة."
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التجديد الثاني

رقم وتاريخ الرائد الرسمي
المساحة 

)كم2(

مدة التمديد 

في كل فترة تجديد
آخر أجل بداية من المدة الفترة

عدد 32 2004/04/20 7012 2008/04/19 2004/04/20 4 سنوات الفرتة األولية
عدد 66 2008/08/15 2011/04/19 2008/04/20 3 سنوات التجديد األول
عدد 81 2011/10/25 2252 2014/04/19 2011/04/20 3 سنوات التجديد الثاين

 2014/08/07 2014/04/20 أكثر من 3 أشهر -------
عدد 8 2015/01/27 2016/08/07 2014/08/08 سنتان التمديد األول

عدد 73 2016/09/06 3 سنوات وثالث أشهر 2017/08/07 2016/08/08 سنة التمديد الثاين

خاضعة لمجلة المحروقاترخصة البحث قصر حدادة

تاريخ إنقضاء الصلوحية

07082017

ETAP 100%المالك

التوصية المخاطر المالحظة

	احرتام انطالق فرتة التمديد طبقا ملا نّص 
عليها القانون.

مخالفة القانون. 	
التمييز بني املستثمرين ومتتيعهم بامتياز غري قانوين. 	

ارتفاع مخاطر الفساد.  	

اللجنة االستشارية للمحروقات  انعقاد  بتاريخ  الثاين  للتجديد  التمديد األول  تاريخ  ابتداء  	
وليس بتاريخ انتهاء املدة السابقة. وهو ما أدى إىل بقاء املستثمر يف الرخصة لفرتة 3 أشهر 
دون تغطية قانونية. وتم تربير ذلك بتعويض املدة املنقضية أثناء تعليق سري عمل اللجنة 
االستشارية للمحروقات خالل السداسية األوىل من سنة 2014. مع العلم أن حالة التعليق 
اللجنة  انعقاد  متنع   2014 يف  قاهرة  قوة  حالة  توجد  وال  القانون  يف  عليها  منصوص  غري 

اإلستشارية للمحروقات. 

احرتام املدة املنصوص عليها يف القانون. 	
مخالفة القانون. 	

التمييز بني املستثمرين ومتتيعهم بامتياز غري قانوين. 	
ارتفاع مخاطر الفساد.  	

تجاوز املدة القانونية املسموح بها يف التجديد الثاين بإضافة 3 أشهر يف الفرتة من          	
20 أفريل 2014 إىل 07 أوت 2014 وهو تاريخ انعقاد اللجنة االستشارية للمحروقات. 

وهو أمر مخالف للفصل 30 من مجلة املحروقات.

إدراج الرخصة يف قامئة املناطق الحرة. 	
التثبت من عدم وجود غرامات مسلطة  	

عىل الرشكة.

عدم وضوح سبب إلغاء الرخصة. 	
إمكانية تهرب الرشكة من التزاماتها دون دفع الغرامات. 	

رغم إلغاء الرخصة يف أكتوبر 2017 حسب نرشية املرصد الوطني للطاقة واملناجم إال  	
أنه مل يتم وضعها يف املناطق الحرة، ومل يتم نرش ما يفيد احرتام املستثمر لكل التزاماته 
التعاقدية ودفعه للغرامات املستوجبة. مع العلم أنه يف حالة عدم حصول اكتشاف أي 

حقل قابل لإلنتاج فال يحق للرشكة أن تحصل عىل تجديد للمرة الثالثة.



الفهرسخفايا عقود المحروقات في تونس56

التجديد األول

رقم وتاريخ الرائد الرسمي
المساحة 

)كم2(

مدة التمديد 

في كل فترة تجديد
آخر أجل بداية من المدة الفترة

عدد 76 2005/09/23 4676  2010/09/22 2005/09/23 5 سنوات  الفرتة األولية
عدد 60 2011/08/12 سنتان  2012/09/22 2010/09/23 سنتان التمديد األول

عدد 6 2014/01/21 3740  2015/09/22 2012/09/23 3 سنوات  التجديد األول
عدد 102 2015/12/22   2016/09/22 2015/09/23 سنة التمديد األول

عدد 73 2016/09/06 سنتان  2017/09/22 2016/09/23 سنة التمديد الثاين
عدد 19 2018/03/06   2018/09/22 2017/09/23 سنة التمديد

خاضعة لمجلة المحروقاترخصة البحث الحمامات البحرية

تاريخ إنقضاء الصلوحية

22092018

MEDCO  0%

DNO    0%

ETAP 100%

المالك

التوصية المخاطر المالحظة

توضيح وضعية الرخصة. 	
إمكانية تهرب الرشكة من التزاماتها دون دفع الغرامات. 	

عدم وضع الرخصة يف خارطة املناطق الحرة و عدم متكني املستثمرين من  	
تقديم عروض بشأنها.

املناطق  إدراجها ضمن  يتم  تاريخ 2018/09/22، ومل  منذ  الرخصة  التمديد يف مدة  عدم   
للغرامات  ودفعه  التعاقدية  التزاماته  لكل  املستثمر  احرتام  يفيد  ما  نرش  يتم  ومل  الحرة، 

املستوجبة. 
مع العلم أنه حسب نرشية املرصد الوطني للطاقة واملناجم لشهر سبتمرب 2018 تم التخيل  	

عن رخصة الحاممات البحرية يف جويلية 2018.
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التجديد األول

رقم وتاريخ الرائد الرسمي
المساحة 

)كم2(

مدة التمديد 

في كل فترة تجديد
آخر أجل بداية من المدة الفترة

عدد 88 2005/11/04 2096  2010/11/03 2005/11/04 5 سنوات  الفرتة األولية
عدد 54 2010/07/06   2012/11/03 2010/11/04 سنتان التمديد األول
عدد 80 2014/10/03 3 سنوات  2013/11/03 2012/11/04 سنة التمديد الثاين
عدد 80 2014/10/03 1676  2016/05/03 2013/11/04 سنتان ونصف التجديد األول
عدد 94 2016/11/18 سنتان  2018/05/03 2016/05/04 سنتان التمديد األول

خاضعة لمجلة المحروقاترخصة البحث برج الخضراء الجنوبي

تاريخ إنقضاء الصلوحية

03052018

VOYAGEUR  9%

ANADARKO  36%

ETAP         55%

ك
مال

ال

التوصية المخاطر المالحظة

فصول  مع  الرشوط  كراسات  تطابق  رضورة   
مجلة املحروقات.

 التمييز بني املستثمرين .
 متكني الفصل 5 من كراس الرشوط يف حالة تجديد الرخصة للمرة األوىل والثانية والثالثة املشغل 
من أن يطلب عدم تعديل املساحة بتعلة عدم معرفة املنطقة وصغر املساحة خالفا ملا نص 

عليه الفصل 26 من مجلة املحروقات بخصوص تعديل املساحات. 

كافة  بخالص  املستثمر  قيام  من  التثبت   
االستغناء  قبل  الدولة  تجاه  املالية  التزاماته 

عىل الرخصة.
 إمكانية عدم قيام املستثمر بدفع املبالغ املالية أو الغرامات املستوجبة.

 تم االستغناء عىل هذه الرخصة رسميا من املستثمر يف شهر جويلية 2017 حسب نرشية املرصد 
الوطني للطاقة واملناجم. 

مع العلم أنه ال تتوفر معطيات حول مدى احرتام املستثمر لكل التزاماته التعاقدية ودفع املبلغ 
املشار إليه يف العقود املربمة معه يف حالة عدم استكامل األشغال أو مبلغ الغرامات املستوجبة.

 إصدار الحكم النهايئ يف القضية.  ملف قد يخفي تجاوزات خطرية.

  وجود ملف أمام القضاء بخصوص التفويت يف حصص رشكة voyageur oil التي كان سليم 
أسهمها  التي صودرت     Mayodor Sarl  أسهمها من خالل رشكة من  ميتلك جزءا  شيبوب 
وإحالتها إىل رشكة  Anadarko يف ديسمرب 2011 واحتامل عدم إحالة قيمة التفويت إىل الدولة.
http://nawaat.org/portail/2014/11/19/essebsichiboub-retour-sur-une-af-

/faire-aux-arcanes-troublantes



الفهرسخفايا عقود المحروقات في تونس58

التجديد األول

رقم وتاريخ الرائد الرسمي المساحة 
)كم2(

مدة التمديد 
في كل فترة تجديد آخر أجل بداية من المدة الفترة

عدد 36 2007/05/04 5168  2012/05/03 2007/05/04 5 سنوات  الفرتة األولية
عدد 76 2013/09/20   2014/05/03 2012/05/04 سنتان التمديد األول
عدد 73 2014/09/09 3 سنوات  2015/05/03 2014/05/04 سنة التمديد الثاين

عدد 102 2015/12/22 4012  2019/05/03 2015/05/04 4 سنوات  التجديد األول

خاضعة لمجلة المحروقاترخصة البحث زعفران

تاريخ إنقضاء الصلوحية

03052019

MAZARINE 45%

MEDEX           5%

ETAP          50%

ك
مال

ال
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التجديد األول

رقم وتاريخ الرائد الرسمي المساحة 
)كم2(

مدة التمديد 
في كل فترة تجديد آخر أجل بداية من المدة الفترة

عدد 39 2008/05/13 2836  2012/05/12 2008/05/13 4 سنوات  الفرتة األولية
عدد 19 2013/03/05   2014/05/12 2012/05/13 سنتان التمديد األول

   2014/08/07 2014/05/13 حوايل 3 أشهر -------
عدد 8 2015/01/27 3 سنوات و3 أشهر  2015/08/07 2014/08/08 سنة التمديد الثاين

عدد 73 2016/09/06 2268  2018/08/07 2015/08/08 3 سنوات  التجديد األول

خاضعة لمجلة المحروقاترخصة البحث الكاف

تاريخ إنقضاء الصلوحية

07082018

التوصية المخاطر المالحظة

مجلة  عليه  نّصت  ملا  طبقا  التمديد  فرتة  انطالق  احرتام   
املحروقات.

 مخالفة القانون.
 التمييز بني املستثمرين ومتتيعهم بامتياز غري قانوين.

 ارتفاع مخاطر الفساد.

االستشارية  اللجنة  انعقاد  بتاريخ  األولية  للفرتة  الثاين  التمديد  تاريخ  ابتداء   
حسب  ذلك  تربير  وتم  السابقة.  املدة  انتهاء  بتاريخ  وليس  للمحروقات 
اللجنة  تعليق سري عمل  أثناء  املنقضية  املدة  بتعويض  الصادر  التمديد  قرار 
االستشارية للمحروقات خالل السداسية األوىل من سنة 2014. مع العلم أن 
حالة التعليق غري منصوص عليها يف القانون وال توجد حالة قوة قاهرة متنع 
انعقاد اللجنة كام أنه ال يجب أن توجد فرتات انقطاع يف استغالل الرخصة 

حسب الفصل 29 من مجلة املحروقات.

مجلة  عليه  نّصت  ملا  طبقا  التمديد  فرتة  انطالق  احرتام   
املحروقات.

 مخالفة القانون. 
 التمييز بني املستثمرين ومتتيعهم بامتياز غري قانوين وارتفاع مخاطر الفساد.

 عدم إصدار قرار للتمديد ييل التمديد األول وقبل التمديد الثاين يف الفرتة ما 
بني 18 أفريل 2014 و08 أوت 2014.

التمديد  مدد  بخصوص  املحروقات  مجلة  احرتام  رضورة   
والتجديد.

 مخالفة مجلة املحروقات و التمييز بني املستثمرين.  التمديد يف الفرتة األولية للرخصة ملدة فاقت 3 سنوات خالفا ملجلة املحروقات 
)الفصل 30.1 و30.2(

اآلجال  يف  بشأنها  قرار  وإصدار  الرخصة  وضعية  	توضيح 
القانونية.

يف  الراغب  للمستثمر  بالنسبة  للمنطقة  القانونية  الصبغة  وضوح  	عدم 
االستثامر، فال ميكنه أن يعترب املنطقة حرة Bloc libre وبالتايل ال ميكن أن 

يطلب معلومات تقنية عنها وتقديم عروض يف شأنها. 

 إنتهاء صالحية الرخصة منذ 2018/08/07 و مل يقع التمديد أو التجديد فيها 
أو وضعها يف املناطق الحرة.

PRIMOIL   50%

ETAP          50%
المالك
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الفترة األولية

رقم وتاريخ الرائد الرسمي المساحة 
)كم2(

مدة التمديد 
في كل فترة تجديد آخر أجل بداية من المدة الفترة

عدد 55 2009/07/10 4476  2013/04/17 2008/04/18 5 سنوات  الفرتة األولية
عدد 01 2014/01/03   2014/04/17 2013/04/18 سنة التمديد األول

  2014/08/08 2014/04/18 حوايل 4 أشهر -------
عدد 08 2015/01/27   2015/08/07 2014/08/08 سنة التمديد الثاين

عدد 102 2015/12/22 3 سنوات و4 أشهر  2016/08/07 2015/08/08 سنة التمديد الثالث
عدد 17 2017/02/28 3688  2019/08/07 2016/08/08 3 سنوات  التجديد األول

خاضعة للقوانين القديمةرخصة البحث برقو

تاريخ إنقضاء الصلوحية

07082019

التوصية المخاطر المالحظة

مجلة  عليه  نّصت  ملا  طبقا  التمديد  فرتة  انطالق  احرتام   
املحروقات.

 مخالفة القانون.
 التمييز بني املستثمرين ومتتيعهم بامتياز غري قانوين.

 ارتفاع مخاطر الفساد.

االستشارية  اللجنة  انعقاد  بتاريخ  األولية  للفرتة  الثاين  التمديد  تاريخ  ابتداء   
حسب  ذلك  تربير  وتم  السابقة.  املدة  انتهاء  بتاريخ  وليس  للمحروقات 
اللجنة  تعليق سري عمل  أثناء  املنقضية  املدة  بتعويض  الصادر  التمديد  قرار 
االستشارية للمحروقات خالل السداسية األوىل من سنة 2014. مع العلم أن 
حالة التعليق غري منصوص عليها يف القانون وال توجد حالة قوة قاهرة متنع 
استكشاف  مدد  يف  انقطاع  فرتات  توجد  أن  يجب  ال  أنه  كام  اللجنة  انعقاد 

الرخصة حسب القوانني املنظمة للرخصة.

مجلة  عليه  نّصت  ملا  طبقا  التمديد  فرتة  انطالق  احرتام   
املحروقات.

 مخالفة القانون. 
 التمييز بني املستثمرين ومتتيعهم بامتياز غري قانوين وارتفاع مخاطر الفساد.

 عدم إصدار قرار للتمديد ييل التمديد األول وقبل التمديد الثاين يف الفرتة ما 
بني 18 أفريل 2014 و08 أوت 2014.

التمديد  مدد  بخصوص  املحروقات  مجلة  احرتام  رضورة   
والتجديد.

 مخالفة مجلة املحروقات  التمديد يف الفرتة األولية للرخصة ملدة فاقت 3 سنوات خالفا ملجلة املحروقات 
)الفصل 30.1 و30.2(

DRAGON OIL 0%

ETAP          100%
المالك
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التجديد األول

رقم وتاريخ الرائد الرسمي المساحة 
)كم2(

مدة التمديد 
في كل فترة تجديد آخر أجل بداية من المدة الفترة

عدد 20 2010/03/09 2428  2010/07/12 2007/07/13 3 سنوات  الفرتة األولية
عدد 54 2010/07/06   2011/07/12 2010/07/13 سنة التمديد األول
عدد 79 2011/10/18 سنتان  2012/07/12 2011/07/13 سنة التمديد الثاين
عدد 47 2013/06/11 1940  2015/07/12 2012/07/13 3 سنوات  التجديد األول

عدد 102 2015/12/22 سنتان  2017/07/12 2015/07/13 سنتان التمديد األول

خاضعة للقوانين القديمةرخصة البحث شربان

تاريخ إنقضاء الصلوحية

12072017

التوصية المخاطر المالحظة

 إصالح الخطأ يف موقع الوزارة.   إمكانية التضليل حول تاريخ انتهاء مدة الرخصة.  تاريخ  عىل  نص  الذي  الرسمي  الرائد  بني  الرخصة  تأسيس  تاريخ  اختالف   
2007/07/13 وموقع الوزارة الذي نص عىل تاريخ 2008/07/13  

 التثبت من إرجاع املنطقة إىل حالتها األولية   إمكانية عدم إرجاع موقع الرخصة إىل حالته األولية والتسبب يف مشاكل 
بيئية.

املنطقة موضوع  وإرجاع  التزاماته  لكل  املستثمر  احرتام  يثبت  ما  توفر   عدم 
الرخصة لحالتها األولية كأرض فالحية.

اآلجال  يف  بشأنها  قرار  وإصدار  الرخصة  وضعية  	توضيح 
القانونية.

يف  الراغب  للمستثمر  بالنسبة  للمنطقة  القانونية  الصبغة  وضوح  عدم 
االستثامر، فال ميكنه أن يعترب املنطقة حرة Bloc libre وبالتايل ال ميكن أن 

يطلب معلومات تقنية عنها وتقديم عروض يف شأنها. 

 إنتهاء صالحية الرخصة منذ 2017/07/12 وعدم التجديد أو التمديد فيها أو  
وضعها يف املناطق الحرة.

GULFSANDS 0%

ETAP          100%
المالك



الفهرسخفايا عقود المحروقات في تونس62

الفترة األّولية

رقم وتاريخ الرائد الرسمي المساحة 
)كم2(

مدة التمديد 
في كل فترة تجديد آخر أجل بداية من المدة الفترة

عدد 103 2010/12/24 3780  2012/07/19 2009/07/20 3 سنوات  الفرتة األولية
عدد 97 2012/12/07   2013/07/19 2012/07/20 سنة التمديد األول

عدد 1 2014/01/03   2014/07/19 2013/07/20 سنة التمديد الثاين
عدد 102 2014/12/19 سنتان ونصف  2015/01/19 2014/07/20 6 أشهر التمديد الثالث
عدد 102 2015/12/22 3024  2018/01/19 2015/01/20 3 سنوات  التجديد األول

خاضعة للقوانين القديمةرخصة البحث المهدية

تاريخ إنقضاء الصلوحية

19012018

التوصية المخاطر المالحظة

 توضيح وضعية الرخصة وإدراجها يف املناطق الحرة يف 
حال تخىل نها املستثمر.

 التثبت من إنجاز املستثمر لتعهداته.
 إمكانية عدم إنجاز املستثمر لتعهداته وتهّربه منها.

 انتهاء مدة التجديد األول للرخصة وعدم صدور أي قرار بالتمديد أو إدراجها 
باملناطق الحرة. فهل تم إيداع مطلب يف التمديد من طرف املستثمر خالل 

املدة القانونية )شهران قبل انقضاء املدة(؟ وهل أنجز املستثمر تعهداته؟ 

CIRCLE OIL     %
ETAP          100%

المالك
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الفترة األّولية

رقم وتاريخ الرائد الرسمي المساحة 
)كم2(

مدة التمديد 
في كل فترة تجديد آخر أجل بداية من المدة الفترة

عدد 72 2017/09/08 4240  2019/08/23 2017/08/24 سنتان فرتة االستكشاف

3 سنوات ونصف     --- رخصة البحث الفرتة 
األولية

خاضعة لمجلة المحروقاترخصة البحث دويرات

تاريخ إنقضاء الصلوحية

23082019

التوصية المخاطر المالحظة

 تحيني موقع الوزارة واملؤسسة و نرش االتفاقية وعقد  	
الرشاكة. 

 نرش عقد الرشاكة.  	
 عدم إمكانية االطالع مبارشة عىل محتوى عقد الرشاكة.  	  االكتفاء بنرش االتفاقية يف الرائد الرسمي دون نرش عقد الرشاكة وعدم 

نرشهام يف موقعي املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية ووزارة اإلرشاف.

MAZARINE 50%

ETAP          50%
المالك



الفهرسخفايا عقود المحروقات في تونس64

التجديد الثالث

رقم وتاريخ الرائد الرسمي المساحة 
)كم2(

مدة التمديد 
في كل فترة تجديد آخر أجل بداية من المدة الفترة

996 عدد 61 1990/09/25  1993/09/24 1990/09/25 3 سنوات  الفرتة األولية
*   1994/09/23 1993/09/25 سنة -------

عدد 86 1995/10/27   1996/03/23 1994/09/24 18 أشهر التمديد األول
عدد 66 1996/08/16 سنتان وعرشة أشهر  1996/07/23 1996/03/24 4 أشهر التمديد الثاين
عدد 94 1996/11/22   1999/01/24 1996/07/25 سنتان ونصف التجديد األول
عدد 79 1999/10/01   2000/01/24 1999/01/25 سنة التمديد األول
عدد 53 2000/07/04 سنتان  2001/01/24 2000/01/25 سنة التمديد الثاين
عدد 43 2001/05/29   2003/07/24 2001/01/25 سنتان ونصف التجديد الثاين

عدد 102 2003/12/23   2005/07/24 2003/07/25 سنتان التمديد األول
عدد 31 2006/04/18   2006/07/24 2005/07/25 سنة التمديد الثاين
عدد 19 2007/03/06 5 سنوات   2008/07/24 2006/07/25 سنتان التمديد الثالث
عدد 35 2010/04/30 724  2010/07/24 2008/07/25 سنتان التجديد الثالث
عدد 96 2010/11/30   2012/07/24 2010/07/25 سنتان التمديد األول

7 سنوات   2015/07/24 2012/07/25 5 سنوات  -------

خاضعة للقوانين القديمةرخصة البحث زارات

تاريخ إنقضاء الصلوحية

24072012

PA Ressources  01%

ETAP                 99%ك
مال

ال

* معلومات غري متوفرة يف الرائد الرسمي

التوصية المخاطر المالحظة

 التثبت يف تاريخ ابتداء مدة التجديد والتمديد.  متتيع املستثمر بيوم إضايف. 
 تسجيل خطإ يف تاريخ ابتداء التجديد األول يوم 25 جويلية 1996 عوض 24 
جويلية 1996، يف حني أن الفرتة السابقة )التمديد الثاين للفرتة األولية( انتهت 

يوم 23 جويلية 1996.
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التوصية المخاطر المالحظة

 التحقيق يف األسباب التي أدت إىل متكني املستثمر من مدد 
متديد إضافية.

 متكني املستثمر يف تعديلني لالتفاقية مبدد متديد بلغت 3 سنوات استثناءا 
للقوانني التي تخضع لها الرخصة ودون تحميله أية استثامرات أو برنامج 

عمل إضايف. 

الثاين  للتجديد  بسنة  بالتمديد  لالتفاقية   )3 )الفصل   2 رقم  التعديل  متكني   
ومتكني التعديل رقم 3 لالتفاقية بالتمديد بسنتني للتجديد الثاين. وذلك بعد 

أن تم التمديد بسنتني قبل ذلك وعدم التنصيص ضمن هاذين التعديلني عىل 

أي برنامج عمل إضايف.

 التحقيق يف األسباب التي أدت إىل متكني املستثمر من مدد 
متديد إضافية.

 متكني املستثمر من امتياز إضايف بالحفاظ عىل املساحة األولية يف التجديد 
الثالث.

 محاباة املستثمر.

 متكني الفصل الثالث من التعديل الرابع لالتفاقية من وضع برنامج تقني لحفر 
عليه  تنص  ملا  املساحة خالفا  تعديل  بدون  الثالث  التجديد  آبار خالل  ثالث 

وليس  كم2   498 أي  للرخصة  األولية  املساحة  من   %  50( األولية  االتفاقية 

724 كم2(.

 احرتام مدد التمديد التي نص عليها القانون.
 التمييز بني املستثمرين ومتتيعهم بامتياز إضايف.

 ارتفاع مخاطر الفساد.

الرخصة  إليه  تخضع  الذي   1987 سنة  قانون  من   8 الفصل  تطبيق  استثناء   
يف  التمديد  وقع  سنتني. حيث  تتجاوز  ال  التمديد  مدد  أن  ينص عىل  والذي 

الفرتة األولية لسنتني وعرشة أشهر والتجديد الثاين لخمس سنوات والتجديد 

الثالث لسبع سنوات.

 رضورة احرتام ما نّصت عليه القوانني املنظمة للرخصة.  عدم وضوح الوضعية القانونية للرخصة.
 عدم إصدار قرار بالتمديد أو التجديد منذ 25 جويلية 2012 رغم أن موقع 

الوزارة يشري إىل أن تاريخ انتهاء صلوحية الرخصة هو 24 جويلية 2015.

 رضورة فتح تحقيق معمق يف عملية اإلحالة.
البرتولية  لألنشطة  التونسية  املؤسسة  باقتناء  تتعلق  ترصف  سوء  مخاطر   

لحصص رشكة يف هذه الرخصة.

  PA رشكة  من  الرخصة  هذه  البرتولية  لألنشطة  التونسية  املؤسسة  اقتناء   
 resourcesوموافقة مجلس نواب الشعب عىل هذه اإلحالة رغم أنه مل يقع 

التمديد أو التجديد يف الرخصة منذ 2012.

 وكان من األجدى إعادتها إىل املناطق الحرة وإخراج الرشكة منها بدل قبول 
املؤسسة وطنية اقتناء رخصة منتهية الصلوحية.

 PA.Resources رشكة  مواصلة  وراء  األسباب  توضيح   
التحكم بـ1 %من األسهم.

 هل ستواصل الرشكة املساهمة يف االمتياز الحقا ؟
 بقاء 1 % من األسهم مملوكة لرشكة  PA.Resources رغم إحالة 99 % من 

بقية األسهم للمؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية.
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التجديد الثالث

رقم وتاريخ الرائد الرسمي المساحة 
)كم2(

مدة التمديد 
في كل فترة تجديد آخر أجل بداية من المدة الفترة

عدد 82 1990/12/14 5816  1995/12/13 1990/12/14 5 سنوات  الفرتة األولية
عدد 42 1997/05/27   1997/06/13 1995/12/14 18 شهر التمديد األول
عدد 99 1997/12/12   1997/12/13 1997/06/14 6 أشهر التمديد الثاين

عدد 47 1998/06/12 4 سنوات   1999/12/13 1997/12/14 سنتان ملحق رقم واحد 
لالتفاقية 1997

عدد 53 2000/07/04   2002/06/13 1999/12/14 سنتان ونصف التجديد األول
عدد 92 2002/11/12   2003/06/13 2002/06/14 سنة التمديد األول
عدد 74 2003/09/16 سنتان  2004/06/13 2003/06/14 سنة التمديد الثاين
عدد 89 2004/11/05   2006/12/13 2004/06/14 سنتان ونصف التجديد الثاين
عدد 30 2007/04/13   2007/12/13 2006/12/14 سنة التمديد األول
عدد 34 2008/04/25 سنتان  2008/12/13 2007/12/14 سنة التمديد الثاين
عدد 14 2011/03/04 2864  2011/06/13 2008/12/14 سنتان ونصف التجديد الثالث
عدد 80 2011/10/21   2013/06/13 2011/06/14 سنتان التمديد األول

7 سنوات   حد التاريخ 2013/06/14 5 سنوات -------

خاضعة للقوانين القديمةرخصة البحث برج الخضراء

تاريخ إنقضاء الصلوحية

13062013

ENI         25%

OMV      20%

MEDCO           5%

ETAP  50%

ك
مال

ال
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التوصية المخاطر المالحظة

 إصالح رقم التعديل.  مغالطة حول عدد التعديل.

األول  التعديل  واحد.  رقم  يحمالن  لالتفاقية  اثنني  تعديلني  وجود  تسجيل   
بتاريخ 1996/05/13 والثاين بتاريخ 26/ 12/ 1997 مع رشكات مختلفة. ينص 

 Phillips إىل رشكِة Elf Aquitaine التعديل األول عىل إحالة حصص من رشكة

جزئية  إحالة  عىل  الثاين  التعديل  وينص   Petroleum Company Tunisia

لرشكة لزمو 25 % وأونيون تكسس 12.5 % وتعديل الربنامج التقني واملايل 

ومدة الفرتة األولية.

 وضع القيمة املالية لألشغال املعدلة.
 توضيح أسباب عدم تحديد  التكاليف.

 متييز بني املستثمرين.
 عدم تحديد االمتيازات بكل دقة ال ميكن من ضبط الغرامات يف حالة وجود 

تجاوزات أو إخالالت.

التكاليف  وضع  بدون  لالتفاقية   2 رقم  التعديل  يف  األشغال  برنامج  تعديل   
اإلجاملية لألشغال املعدلة. 

 احرتام ماجاء يف القانون.  استثناء تطبيق القانون.
 التمديد بسنتني يف مدة صلوحية الرخصة من 1997/12/14 إىل 1999/12/13 
ثم بالتعديل رقم واحد لالتفاقية يف سنة 1997 وليس بقرار من وزير اإلرشاف.

 توضيح وضعية الرخصة
 مخالفة القانون.

 عدم وضوح وضعية الرخصة.
 عدم إصدار قرار للتمديد الثاين للتجديد الثالث من 14 جوان 2013 إىل حد 

التاريخ.

 تطبيق مدة التمديد القانونية.  إسناد متديد يستثني تطبيق القانون.
 التمديد بأربع سنوات يف الفرتة األولية ويف التجديد الثالث وهو ما ميثل استثناء 
لقانون 1987 الذي تخضع إليه الرخصة والذي ينص عىل أن التمديد ال يتجاوز 

سنتني.

 توضيح وضعية الرخصة  عدم وضوح وضعية الرخصة.
 انتهاء صلوحية الرخصة منذ 13 جوان 2012 حسب الرائد الرسمي للجمهورية 

التونسية ومل يقع تجديدها وال وضعها يف املناطق الحرة لجلب املستثمرين.

 احرتام ما جاء يف القانون بخصوص مدة التمديد.
 متييز بني املستثمرين.

 إسناد مدة متديد تستثني تطبيق القانون.
 التمديد الجميل يف التجديد الثالث يفوق 7 سنوات وهو أمر مخالف للقوانني 

التي تنظم الرخصة.

 توحيد املعطيات بني موقع الوزارة وموقع املؤسسة .  عدم وضوح تاريخ انقضاء مدة استغالل الرخصة
 حسب موقع الوزارة تاريخ انقضاء مدة استغالل الرخصة هو 13 جوان 2012 

وحسب موقع املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية هو 13 جوان 2015.
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التجديد الثاني

رقم وتاريخ الرائد الرسمي المساحة 
)كم2(

مدة التمديد 
في كل فترة تجديد آخر أجل بداية من المدة الفترة

عدد 82 1993/10/29 976  1997/10/28 1993/10/29 4 سنوات  الفرتة األولية
*   2001/10/28 1997/10/29 4 سنوات التمديد األول

عدد 71 2004/10/03 2004/10/28 7 سنوات  2001/10/29 3 سنوات التمديد الثاين
عدد 38 2005/05/13   2007/04/28 2004/10/29 سنتان ونصف التجديد األول
عدد 92 2007/11/16   2009/04/28 2007/04/29 سنتان التمديد األول
عدد 14 2011/03/04   2011/04/28 2009/04/29 سنتان التمديد الثاين
عدد 30 2012/04/17 6 سنوات   2013/04/28 2011/04/29 سنتان التمديد الثالث

عدد 73 2014/10/9 2968  2015/10/28 2013/04/29 سنتان ونصف التجديد الثاين
عدد 96 2015/12/01 سنتان  2017/10/28 2015/10/29 سنتان التمديد األول

خاضعة للقوانين القديمة رخصة البحث شمال مدنين 

تاريخ إنقضاء الصلوحية

28102017

HBS         %
ETAP             100%ك

مال
ال

*التمديد األول للفرتة األولية : معلومات الرائد الرسمي غري متوفرة

التوصية المخاطر المالحظة

 المساواة في االلتزامات بين المستثمرين.

 تمييز بين المستثمرين.
تمتيع مستثمر بامتياز مخالف للقانون.

شبهات تمييز وسوء تصرف.

 رصد مبالغ محدودة لالستثمار ال تتناسب مع البرنامج التقني المبرمج. كما 
أن مبلغ الخطايا المبرمجة كعقوبات في حال عدم الوفاء بالتعهدات إلنجاز 

تنص  للرخصة حيث  المنظمة  للقوانين  األدنى غير مطابقة  التقني  البرنامج 

في  الشركة  به  التزمت  ما  بين  القيمة  في  الفارق  تساوي  غرامة  دفع  على 

الفترة  تلك  فعليا خالل  دفع  ما  منه  يطرح  التقني  البرنامج  االتفاقية ضمن 

إلنجاز جزء من االلتزامات التقنية. 



69 خفايا عقود المحروقات في تونس الفهرس

التوصية المخاطر المالحظة

 احترام مدة التمديد.  التمييز بين المستثمرين وتمتيع المستثمر.

 تمديد بـ 7 سنوات خالل الفترة األولية للرخصة ثم التمديد بـ 6 سنوات خالل 
التجديد األول للرخصة واستثناء لتطبيق الفصل 8 من القانون عدد 9 لسنة 

1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 الذي نص على أن مدة التمديد ال تتجاوز 

سنتين. مع العلم أنه تمت المصادقة الحقا على هذا التمديد.

 تطبيق نفس نسبة الغرامات في الرخص المشابهة
 تمتيع المستثمر بامتياز على خالف غيره من المستثمرين.

االلتزام  المستثمرين في حالة عدم  ببقية   تسليط غرامات ضئيلة مقارنة 
بالتعهدات.

 عدم قيام شركة HBS )بحفر البئر الثالثة طبقا اللتزاماتها في التمديد الثالث 
في  للمحروقات  االستشارية  اللجنة  جعل  ما  وهو  للرخصة(  األول  للتجديد 

شهر ماي 2013 )محضر وقع نشره في موقع نواة بتاريخ 14 فيفري 2014. 

بمليون  تقدر  غرامة  بدفع  الشركة  تطالب   )https://bit.ly/2can5MN

للجمهورية  العامة  الخزينة  في  وإيداعها  أمريكي  دوالر  ألف  مئة  وخمس 

الثانية  للمرة  الرخصة  قبل تجديد  اللجنة  أشهر من موافقة  ثالثة  في ظرف 

حسب االتفاقية وقد تم التقيد بدفع الغرامة في اآلجال في 2013/12/31. 

مع اإلشارة إلى أن هذا المبلغ ضئيل وال يساوي قيمة حفر بئر.

في  عليها  المنصوص  المساحات  في  التقليص  إحترام   
القانون.

 تمتيع شركة HBS بوشماوي بمساحات إضافية.

 تعديل المساحة األولية للرخصة واستثناء تطبيق الفصل 8 من قانون 1987 
المساحة  الزيادة في  أن  االتفاقية والذي ينص على  إليه هذه  الذي تخضع 

ال يمكن أن تتجاوز %50 من المساحة األولية )في حين تطورت المساحة 

بنسبة زيادة ب 225 % لتصبح 2992كم2 بعد أن كانت 976 كم2 حسب 

 1528 إدماج  بعد   2000 أكتوبر   23 في  المؤرخ   1 عدد  التعديلي  الملحق 

كم2 المتعلقة برخصة االستكشاف قابس مدنين والمساحة الحالية المقدرة 

بـ 2968 كم2حسب موقع الوزارة والمؤسسة حاليا( 

 تقديم ما يفيد احترام المستثمر اللتزاماته.
 إمكانية عدم احترام المستثمر لتعهداته.

 إمكانية عدم تسليط الغرامات المستوجبة.
 انتهاء صلوحية الرخصة دون طلب تجديد حسب نشرية المرصد في أكتوبر 

2017. ودون توفر مايفيد قيام المستثمر بالتعهد بالتزاماته.

 نشر معطيات حول االمتياز بموقع المؤسسة.  تضليل مستعملي موقع المؤسسة.
 المصادقة على امتياز مزران بمساحة 24 كم2 لثالثين سنة في الرائد الرسمي 

عدد 17 بتاريخ 2017/02/28 ولم يقع اإلعالن عليه في موقع المؤسسة.

في  التقليص  بخصوص  للرخصة  المنظم  القانون  احترام   
المساحات عند التمديد أو التجديد.

 تمييز بين المستثمرين.
 تمتيع مستثمر بمعاملة خصوصية.

 عدم التنصيص على أي تعديل في المساحة ضمن االتفاقية.
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التجديد األول

رقم وتاريخ الرائد الرسمي المساحة 
)كم2(

مدة التمديد 
في كل فترة تجديد آخر أجل بداية من المدة الفترة

عدد 32 2004/04/20 4868  2008/11/27 2003/11/28 5 سنوات  الفرتة األولية
عدد 44 2009/06/02   2010/11/27 2008/11/28 سنتان التمديد األول
عدد 60 2011/08/12   2011/11/27 2010/11/28 سنة التمديد الثاين
عدد 16 2012/02/28  3 سنوات و10 أشهر  2012/09/27 2011/11/28 10 أشهر تغيري صلوحية

عدد 6 2014/01/21 3894  2015/03/27 2012/09/28 سنتان ونصف التجديد األول
عدد 102 2015/12/22 سنتان  2017/03/27 2015/03/28 سنتان التمديد األول

خاضعة لمجلة المحروقات رخصة البحث شمال الشطوط 

تاريخ إنقضاء الصلوحية

27032017

Numhyd         30%

ETAP               70%ك
مال

ال

التوصية المخاطر المالحظة

مدد  بخصوص  المحروقات  مجلة  عليه  مانصت  احترام   
التمديد.

 التحقيق في مالبسات التمديد المخالف للمجلة. 

 مخالفة القانون بتمكين المستثمر من مدة إضافية.
 شبهة تجاوزات وسوء تصرف.

 تمكين وزير الصناعة والتجارة بمقتضى القرار المؤرخ في 21 فيفري 2012 
بتغيير صلوحية المدة األولى للرخصة بمنح تمديد بـ 10 أشهر وهي إمكانية 

التمديد  سابقا  تم  أنه  اإلشارة  مع  المحروقات  بمجلة  عليها  منصوص  غير 

المحروقات.  مجلة  للتمديد حسب  القصوى  المدة  وهي  بسنة  ثم  بسنتين 

في  التمديد  مدة  صلوحية  تغيير  إمكانية  على  المحروقات  مجلة  تنص  وال 

الرخصة. وأن االعتماد على حالة القوة القاهرة 

 توضيح وضعية الرخصة.
 إدراج الرخصة في المناطق الحرة في حالة عدم التمديد.

 إمكانية تهرب الشركة من التزاماتها دون دفع الغرامات.
 عدم وضوح وضعية الرخصة.

 عدم إمكانية تقديم عروض جديدة لالستثمار في الرخصة.

 انتهاء مدة صلوحية الرخصة منذ تاريخ 2017/03/27 وعدم التمديد في مدتها 
أو وضعها في المناطق الحرة.

مع العلم أن نشرية المرصد الوطني للطاقة والمناجم لشهر سبتمبر 2018 أكدت 

التخلي عن رخصة شمال الشطوط منذ جويلية 2018. 
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التوصية المخاطر المالحظة

 تقديم ما يفيد قيام المستثمر باحترام تعهداته.   إمكانية عدم احترام المستثمر لاللتزامات المحمولة عليه.

  قيام المستثمر بطلب التمديد األول للتجديد الثاني قبل أكثر من سنة من 
تاريخ نهاية فترة التجديد الثاني. حيث أودع مطلب التمديد في 19 فيفري 

2016 لدى اإلدارة العامة للطاقة. ولئن نص الفصل30.1 من مجلة المحروقات 

على أن مطلب التمديد يقدم قبل شهرين على األقل من انقضاء الرخصة فإنه 

يجب التأكد من من مدى احترام المستثمر اللتزاماته. 

التجديد الثاني

رقم وتاريخ الرائد الرسمي المساحة 
)كم2(

مدة التمديد 
في كل فترة تجديد آخر أجل بداية من المدة الفترة

عدد 32 2004/04/20 1992  2007/04/19 2004/04/20 3 سنوات  الفرتة األولية
عدد 56 2007/07/13   2008/04/19 2007/04/20 سنة التمديد األول
عدد 34 2008/04/25 سنتان  2009/04/19 2008/04/20 سنة التمديد الثاين
عدد 60 2011/08/12   2012/04/19 2009/04/20 3 سنوات  التجديد األول
عدد 12 2013/02/08   2013/04/19 2012/04/20 سنة التمديد األول

عدد 1 2014/01/03 سنتان  2014/04/19 2013/04/20 سنة التمديد الثاين
عدد 102 2014/12/19 1272  2017/04/19 2014/04/20 3 سنوات  التجديد الثاين

عدد 73 2016/09/06 سنتان  2019/04/19 2017/04/20 سنتان التمديد األول

خاضعة لمجلة المحروقات رخصة البحث جناين الجنوبية 

تاريخ إنقضاء الصلوحية

19042019

OMV             50%

ETAP             50%ك
مال

ال



الفهرسخفايا عقود المحروقات في تونس72

التوصية المخاطر المالحظة

 إصالح الخطإ الوارد في موقع المؤسسة.  تقديم المؤسسة لمعلومات مظللة حول تاريخ انقضاء الرخصة.
  تسجيل اختالف في تاريخ انقضاء صلوحية الرخصة بين الرائد الرسمي الذي 
نص على تاريخ 2 جوان 2018 وموقع المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية 

الذي نص على تاريخ 22 جوان 2018.

 توضيح وضعية الرخصة.
 إدراج الرخصة في المناطق الحرة في حالة عدم التمديد.

 إمكانية تهرب الشركة من التزاماتها دون دفع الغرامات.
 عدم وضوح وضعية الرخصة.

 عدم إمكانية تقديم عروض جديدة لالستثمار في الرخصة.

التمديد في  انتهاء مدة صلوحية الرخصة منذ تاريخ 02 جوان 2018 وعدم   
مدتها أو وضعها في المناطق الحرة. 

التجديد الثاني

رقم وتاريخ الرائد الرسمي المساحة 
)كم2(

مدة التمديد 
في كل فترة تجديد آخر أجل بداية من المدة الفترة

 4224  2010/06/02 2005/06/03 5 سنوات  الفرتة األولية
عدد 96 2010/11/30   2013/06/02 2010/06/03 3 سنوات  التجديد األول
عدد 01 2014/01/03 سنتان  2015/06/02 2013/06/03 سنتان التمديد األول

عدد 102 2015/12/22 2700  2018/06/02 2015/06/03 3 سنوات  التجديد الثاين

خاضعة لمجلة المحروقات رخصة البحث الجم 

تاريخ إنقضاء الصلوحية

02062018

Thani                %
ETAP            100%ك

مال
ال



73 خفايا عقود المحروقات في تونس الفهرس

التوصية المخاطر المالحظة

 توضيح وضعية الرخصة.
 إدراج الرخصة في المناطق الحرة في حالة عدم التمديد.

 إمكانية تهرب الشركة من التزاماتها دون دفع الغرامات.
 عدم وضوح وضعية الرخصة.

 عدم إمكانية تقديم عروض جديدة لالستثمار في الرخصة.

 انتهاء مدة صلوحية الرخصة منذ تاريخ 21 فيفري 2018 وعدم التجديد أو 
التمديد في مدتها أو وضعها في المناطق الحرة. 

	.احترام القانون
	.تمييز بين المستثمرين

	.عدم احترام القانون
 تمديد غير قانوني بـ5 أشهر للتجديد األّول.

و  أويل  ريقو  لشركة  المملوكة  األسهم  وضعية  توضيح   
التثبت من تسليط الغرامات المستوجبة عليها.

هذه  أسهم  مصير  و  للرخصة  الحقيقيون  المالكون  هم  من  وضوح  عدم   
الشركة.

 عدم ثبوت تسليط الغرامات المستوجبة على الشركة.

 إعالن شركة ريقو أويل كمباني المحدودة الشريكة في الرخصة طبقا لرسالة 
بتاريخ 23 مارس 2015 عن عدم قدرتها  للطاقة  العامة  اإلدارة  مودعة لدى 

على اإليفاء بإلتزاماتها باألشغال، إال أنه لم يتوفر ما يفيد إحالتها ألسهمها أو 

تسليط خطايا عليها أو ما يفيد خالصها لهذه الخطايا.

التجديد األول

رقم وتاريخ الرائد الرسمي المساحة 
)كم2(

مدة التمديد 
في كل فترة تجديد آخر أجل بداية من المدة الفترة

عدد 76 2005/09/23 4748  2008/09/22 2005/09/23 3 سنوات  الفرتة األولية
عدد 85 2008/10/21   2009/09/22 2008/09/23 سنة التمديد األول

عدد 103 2009/12/25   2010/09/22 2009/09/23 سنة التمديد الثاين
عدد 96 2010/11/30 3 سنوات  2011/09/22 2010/09/23 سنة التمديد الثالث
عدد 30 2012/04/17 3516  2014/09/22 2011/09/23 3 سنوات  التجديد األول

عدد 1 2014/01/03   2016/09/22 2014/09/23 سنتان التمديد األول
عدد 102 2015/12/22 3 سنوات  2017/09/22 2016/09/23 سنة  التمديد الثاين

عدد 19 2018/03/06 3 سنوات و 5 أشهر  2018/02/21 2017/09/22 5 أشهر  التمديد يف مدة 
الصلوحية

خاضعة لمجلة المحروقات رخصة البحث جنوب رمادة 

تاريخ إنقضاء الصلوحية

21022018

Medco             %
ETAP            100%ك

مال
ال



الفهرسخفايا عقود المحروقات في تونس74

التوصية المخاطر المالحظة

 احترام بنود االتفاقية ومجلة المحروقات.
احترام  عدم  حالة  في  المستوجبة  الغرامات  تسليط   

االلتزامات.

 التمييز بين المشغلين ومحاباة البعض منهم.
 عدم تسليط الغرامات المستوجبة بسبب عدم احترام االلتزامات التقنية.

 خسارة مالية لخزينة الدولة. 
 تشجيع المستثمرين على عدم احترام التزاماتهم.

 تمكين التعديل رقم 1 لالتفاقية المشغل من عدم احترام االلتزام المحمول 
استكشافي  بئر  حفر  في  والمتمثل  األولية  للفترة  األول  التمديد  في  عليه 

إضافي ليصل إلى الخزان البيرانو وتحويل هذا االلتزام إلى التزام جديد في 

التجديد األول، رغم عدم احترام المشغل لتعهداته خالل الفترة األولية. ودون 

تسليط الغرامات المستوجبة والمتمثلة في خالص مبلغ مالي يقدر بالقيمة 

األدنى لتكلفة للبئر. وهو ما يخالف ما جاء باالتفاقية وكراس الشروط والعقد 

األصليين ولمجلة المحروقات.

التجديد األول

رقم وتاريخ الرائد الرسمي المساحة 
)كم2(

مدة التمديد 
في كل فترة تجديد آخر أجل بداية من المدة الفترة

عدد 88 2005/11/04 4104  2009/12/08 2005/12/09 4 سنوات  الفرتة األولية
عدد 55 2009/07/10   2011/12/08 2009/12/09 سنتان التمديد األول
عدد 92 2011/12/02 3 سنوات  2012/12/08 2011/12/09 سنة التمديد الثاين
عدد 16 2014/02/25 3228  2015/12/08 2012/12/09 3 سنوات  التجديد األول

عدد 102 2015/12/22  2017/12/08 2015/12/09 سنتان التمديد األول
عدد 83 2017/10/17 3 سنوات 2018/12/08 2017/12/09 سنة التمديد الثاين

خاضعة لمجلة المحروقات رخصة البحث صفاقس البحرية 

تاريخ إنقضاء الصلوحية

08122018

DNO                %
Eurogas            %
APEX               %
ETAP            100%

ك
مال

ال



75 خفايا عقود المحروقات في تونس الفهرس

التوصية المخاطر المالحظة

 تطبيق التاريخ الصحيح النطالق احتساب مدة التمديد.  عدم احترام القانون.
 تاريخ انتهاء التمديد األول للفترة األولية هو نفس تاريخ بداية التمديد الثاني 

للفترة األولية )2011/11/22( وهو أمر مخالف للقانون.

 توضيح وضعية الرخصة.
 إدراج الرخصة في المناطق الحرة في حالة عدم التمديد.

 إمكانية تهرب الشركة من التزاماتها دون دفع الغرامات.
 عدم وضوح وضعية الرخصة.

 عدم إمكانية تقديم عروض جديدة لالستثمار في الرخصة.

 انتهاء صلوحية الرخصة منذ 21 نوفمبر 2016 وعدم التجديد أو التمديد في 
مدتها أو وضعها في المناطق الحرة. مع اإلشارة إلى أنه حسب موقع الوزارة 

تم االستغناء عن الرخصة دون إدراجها في المناطق الحرة.

التجديد األول

رقم وتاريخ الرائد الرسمي المساحة 
)كم2(

مدة التمديد 
في كل فترة تجديد آخر أجل بداية من المدة الفترة

عدد 41 2007/05/22 3116  2010/11/21 2007/05/22 3 سنوات ونصف الفرتة األولية
عدد 60 2011/08/12    2011/11/22 2010/11/22 سنة التمديد األول
عدد 95 2011/12/13 سنتان  2012/12/21 2011/11/22 سنة التمديد الثاين

عدد 6 2014/01/21 2492  2015/11/21 2012/11/22 3 سنوات  التجديد األول
عدد 73 2016/09/06 سنة  2016/11/21 2015/11/22 سنة التمديد األول

خاضعة لمجلة المحروقات رخصة البحث الفحص 

تاريخ إنقضاء الصلوحية

21112016

LARSEN      35%

PETROLIA     10%

SUPEX           5%

ETAP            50%

ك
مال

ال



الفهرسخفايا عقود المحروقات في تونس76

التجديد األول

رقم وتاريخ الرائد الرسمي المساحة 
)كم2(

مدة التمديد 
في كل فترة تجديد آخر أجل بداية من المدة الفترة

عدد 69 2008/08/26 3880  2012/06/07 2007/06/08 5 سنوات الفرتة األولية
عدد 12 2013/02/08   2013/06/07 2012/06/08 سنة التمديد األول
عدد 76 2013/09/20 سنتان  2014/06/07 2013/06/08 سنة التمديد الثاين

عدد 102 2014/12/19 3104  2017/06/07 2014/06/08 3 سنوات  التجديد األول

خاضعة لمجلة المحروقات رخصة البحث قبودية 

تاريخ إنقضاء الصلوحية

07062017

Numhyd             %
ETAP              100%ك

مال
ال

التوصية المخاطر المالحظة

 توضيح وضعية الرخصة.
 إدراج الرخصة في المناطق الحرة في حالة عدم التمديد. 

 إمكانية تهرب الشركة من التزاماتها دون دفع الغرامات.
 عدم وضوح وضعية الرخصة.

 عدم إمكانية تقديم عروض جديدة لالستثمار في الرخصة.

 انتهاء صلوحية الرخصة منذ 2017/06/07 وعدم التجديد أو التمديد في مدتها 
أو وضعها في المناطق الحرة.  



77 خفايا عقود المحروقات في تونس الفهرس

التوصية المخاطر المالحظة

التمديد طبقا لما نّصت عليه مجلة   احترام انطالق فترة 
المحروقات.

 مخالفة القانون. 
 التمييز بين المستثمرين وتمتيعهم بامتياز غير قانوني.

 ارتفاع مخاطر الفساد.

 عدم إصدار قرار للتمديد يلي التمديد األول وقبل التمديد الثاني خالل الفترة 
بين 30 أفريل 2014 إلى 6 أوت 2014.

مدد  بخصوص  المحروقات  مجلة  عليه  نصت  ما  احترام   
التمديد.

 التحقيق في مالبسات التمديد المخالف للمجلة.

 مخالفة القانون بالتنصيص على حالة تمديد غير قانونية.
 مخالفة القانون بتمكين المستثمر من مدة إضافية.

 شبهة تجاوزات وسوء تصرف.

الصادر في 02 جانفي 2015  الصناعة والطاقة والمناجم   تنصيص قرار وزير 
وهي   2014/08/6 إلى   2014/04/30 من  المنقضية  المدة  تعويض  على 

إمكانية غير منصوص عليها بمجلة المحروقات. وتم تعليل ذلك بتعليق سير 

أعمال اللجنة االستشارية للمحروقات أثناء السداسي األول لسنة 2014 وذلك 

لتسوية وضعية الرخصة خالل فترة االنقطاع في مدة التمديد األول. وبلغت 

بالتالي مدة التمديد للفترة األولية للرخصة أكثر من ثالث سنوات وهو أمر 

مخالف لمجلة المحروقات. 

الفترة األولية

رقم وتاريخ الرائد الرسمي المساحة 
)كم2(

مدة التمديد 
في كل فترة تجديد آخر أجل بداية من المدة الفترة

عدد 35 2010/04/30 416 (536(  2013/04/29 2010/04/30 3 سنوات الفرتة األولية
عدد 1 2014/01/03   2014/04/29 2013/04/30 سنة التمديد األول

   2014/08/06 2014/04/30 حوايل 3 أشهر ------
عدد 8 2015/01/27   2015/08/07 2014/08/07 سنة التمديد الثاين

عدد 102 2015/12/22 3 سنوات و3 أشهر  2016/08/07 2015/08/08 سنة التمديد الثالث

خاضعة لمجلة المحروقات رخصة البحث بوحجلة 

تاريخ إنقضاء الصلوحية

07082016

DUALEX           %
ETAP            100%ك

مال
ال



الفهرسخفايا عقود المحروقات في تونس78

التوصية المخاطر المالحظة

	.احترام القانون
	.إسناد يوم إضافي للمستثمر

	.عدم احترام القانون

	 الفترة أن  رغم   2018 مارس   14 في  األولية  للفترة  األول  التمديد  ابتداء 

األولية للرخصة انتهت يوم 14 أكتوبر 2014.

	.احترام القانون
	.تمييز بين المستثمرين

	.عدم احترام القانون
	.تمديد غير قانوني ب5 أشهر للفترة األولية

	.توضيح وضعية الرخصة

	 عدم حالة  في  الحرة  المناطق  في  الرخصة  إدراج 

التمديد.

	.إمكانية تهرب الشركة من التزاماتها دون دفع الغرامات

	.عدم وضوح وضعية الرخصة 

	 .عدم إمكانية تقديم عروض جديدة لالستثمار في الرخصة

	 انتهاء مدة صلوحية الرخصة منذ تاريخ 22 سبتمبر 2017 وعدم التجديد

أو التمديد في مدتها أو وضعها في المناطق الحرة. 

الفترة األولية

رقم وتاريخ الرائد الرسمي المساحة 
)كم2(

مدة التمديد 
في كل فترة تجديد آخر أجل بداية من المدة الفترة

عدد 35 2010/04/30 312  2014/10/14 2009/10/15 5 سنوات الفرتة األولية
عدد 102 2014/12/19   2016/10/15 2014/10/16 سنتان التمديد األول
عدد 102 2015/12/22   2017/10/15 2016/10/16 سنة التمديد الثاين

عدد 19 2018/03/06   2018/03/14 2017/10/16 5 أشهر التمديد يف مدة 
الصلوحية

خاضعة لمجلة المحروقات رخصة البحث جناين الوسطى 

تاريخ إنقضاء الصلوحية

14032018

Medco             %
ETAP            100%ك

مال
ال



79 خفايا عقود المحروقات في تونس الفهرس

التوصية المخاطر المالحظة

	 من الرخصة  سحب  وراء  األخرى  األسباب  توضيح 

المستثمر السابق.

	 بتحقيق البترولية  لألنشطة  التونسية  المؤسسة  قيام  عدم  إمكانية 

النتائج المطلوبة 

	.عدم احترام القانون

	 )Ecumed, Spim, Mitshibushi( سحب الرخصة من المستثمر السابق

نظرا ألنه تقدم بمطلب تمديد بعد األجل القانوني بيومين. مع اإلشارة أنه 

تم اكتشاف كميات من الغاز في هذه الرخصة.

	.احترام الفصل 14 من مجلة المحروقات

	.مخالفة القانون

	 عدم تعهد المستثمر بإنجاز أشغال مطابقة للقانون وكافية الستكمال

أعمال البحث وتحقيق نتيجة

	الجوراسي الخزان  تقييم  أعمال  على  تقتصر  أشغال  بإنجاز  التعهد 

الفترة  الزلزالي خالل  المسح  أن  كما   Tester le Réservoir jurassique

األولية وضع كبرنامج غير إجباري وهو أمر مخالف للفصل 14 من مجلة 

أن  البحث  رخصة  طالب  على  يجب   " أنه  على  ينص  الذي  المحروقات 

يلتزم بإنجاز برنامج أشغال بحث بالمحيط المطلوب خالل فترة صلوحية 

بها  القيام  الواجب  األعمال  طبيعة  البرنامج  هذا  يبين  وأن  الرخصة، 

كذلك  يبين  وأن  والحفر  بالجيوفيزياء  المتعلقة  منها  خاصة  وأهميتها، 

المبلغ األدنى للمصاريف الالزمة لتنفيذ هذا البرنامج. "

	 اآلجال في  التمديد  قرار  بإصدار  القانون  احترام 

المعقولة قبل انتهاء المدة األولية.
	.عدم وضوح وضعية الرخصة في الفترة السابقة التخاذ قرار التمديد

	 إصدار قرار التمديد في الرخصة لمدة سنتين بصفة متأخرة حيث صدر

القرار المؤرخ في 6 فيفري 2017 في حين أن انتهاء الفترة األولية كان 

في 28 نوفمبر 2016.

الفترة األولية

رقم وتاريخ الرائد الرسمي المساحة 
)كم2(

مدة التمديد 
في كل فترة تجديد آخر أجل بداية من المدة الفترة

عدد 91 2011/11/29 1200  2016/11/28 2011/11/29 5 سنوات الفرتة األولية
عدد 17 2017/02/28   2018/11/28 2016/11/29 سنتان التمديد األول

خاضعة لمجلة المحروقات رخصة البحث شعال 

تاريخ إنقضاء الصلوحية

28112018

ETAP            100%ك
مال

ال



الفهرسخفايا عقود المحروقات في تونس80

التوصية المخاطر المالحظة

	 احترم وهل  المساحة  في  الزيادة  سبب  توضيح 

المستثمر التزاماته.

	 إمكانية تمتع المستثمر بزيادة في المساحة دون احترامه لاللتزامات

المحمولة عليه.

	 الترفيع في مساحة الرخصة إلى 1012 كم2 بزيادة 24 كم2 إضافي طبقا

للرائد الرسمي عدد 17 بتاريخ 2017/02/28.

الفترة األولية

رقم وتاريخ الرائد الرسمي المساحة 
)كم2(

مدة التمديد 
في كل فترة تجديد آخر أجل بداية من المدة الفترة

عدد 103 2013/12/27 988 (1012(  2018/12/26 2013/12/27 5 سنوات الفرتة األولية

خاضعة لمجلة المحروقاترخصة البحث عريفة 

تاريخ إنقضاء الصلوحية

26122018

YNG Exploration  50%

ETAP               50%ك
مال

ال
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التوصية المخاطر المالحظة

	.نشر عقد الشراكة

	 المفتوحة للبيانات  الرسمي  بالموقع  االتفاقية  نشر 

لوزارة اإلشراف.
	.عدم التعرف على التزامات الشركاء

	 دون الرسمي  بالرائد  االتفاقية  بنشر  واالكتفاء  الشراكة  عقد  نشر  عدم 

نشرها في موقع الوزارة. 

	60- أبدت اللجنة االستشارية للمحروقات موافقتها على رخصة البحث نفزاوة في جلستها عدد 113 المنعقدة بتاريخ 5 ماي 2016، وهي أول اتفاقية يوافق عليها مجلس نواب الشعب وذلك بمقتضى القانون عدد

2017 مؤرخ في 24 أوت 2017 بمساحة 3032 كم2 بشراكة بين ي. أن. ج أنرجي المحدودة والمؤسسة التونسية لألنشطة البترولية لمدة أربع سنوات. التعهد بإنجاز 350 كم2 من مسح زلزالي ثالثي األبعاد بقيمة 6 

ماليين دوالر أمريكي وحفر بئرين استكشافيين بقيمة 8.6 مليون دوالر أمريكي لكل بئر مع حفر بئر ثالث اختياري في حال طلب سنة إضافية بقيمة 8.6 مليون دوالر أمريكي وإمكانية التجديد بثالث سنوات لكل 

مدة بالتزام حفر بئر استكشافي بقيمة 8.6 مليون دوالر أمريكي.

الفترة األولية

رقم وتاريخ الرائد الرسمي المساحة 
)كم2(

مدة التمديد 
في كل فترة تجديد آخر أجل بداية من المدة الفترة

عدد 72 2017/09/8 3032 2021/08/23 2017/08/24 4 سنوات  الفرتة األولية

خاضعة لمجلة المحروقاترخصة البحث نفزاوة 

تاريخ إنقضاء الصلوحية

23082021

YNG Energy Limited  50%

ETAP                 50%ك
مال

ال
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تعريف امتياز االستغالل معطيات إحصائية حول امتيازات االستغالل 

 11853
كم2

يغطي هذا الجزء من الدراسة موضوع امتيازات االستغالل، وسيتم التعرض خالله إىل عديد النقاط منها مدى احرتام النصوص القانونية املنظمة لها ومدى شمولية وصحة ودقة املعطيات املنشورة باإلضافة 

إىل طرح العديد من اإلشكاليات املتعلقة بتمديد صلوحية بعض االمتيازات وعمليات إحالة الحصص.  وتّم استكامل العديد من املعطيات )كمية اإلنتاج، انطالق اإلنتاج...( من موقع املؤسسة التونسية 

لألنشطة البرتولية و تجدر اإلشارة إىل أن العديد من املالحظات التي متت إثارتها يف هذا الجزء سبق تناولها ضمن تقارير دائرة املحاسبات حول الغاز الطبيعي وتقرير هياكل الرقابة العامة الثالث حول دعم 

املحروقات . كام أن كل املعطيات املستعملة هي معطيات منشورة ومل يتم اعتامد أية معلومات غري منشورة.

أنشطة  مبارشة  الحق يف  مينح  الذي  القانوين  السند  هو  االستغالل  امتياز 

استغالل املحروقات داخل محيط االمتياز. ويخّول لصاحبه حق الترصّف يف 

املحروقات املستخرجة داخله. 

مينح امتياز استغالل عند حصول اكتشاف حقل محروقات قابل لالستغالل 

يف  عليها  املنصوص  للرشوط  ويستجيب  الرخصة  محيط  داخل  اقتصاديا 

مجلة املحروقات وطبقا لخطة تطوير مصادق عليها.

عىل  بناء  باملحروقات  املكلف  الوزير  من  بقرار  االستغالل  امتياز  مينح 

الرسمي  بالرائد  للمحروقات وينرش  اللجنة اإلستشارية  باملوافقة من  رأي 

للجمهوريّة التونسيّة.

تتمتع املؤسسة الوطنية يف كل امتياز استغالل باختيار املشاركة فيه بنسبة 

تقررها هذه املؤسسة يف حدود النسبة القصوى املتفق عليها يف اإلتفاقية 

وذلك يف أجل 6 أشهر. و يف صورة وجود إتفاقية تقاسم إنتاج فإن اإلمتياز 

مينح للمؤسسة الوطنية و يقوم الرشيك بدور املقاول.

يسند االمتياز حسب مجلة املحروقات ملدة 30 سنة.

شركة مستثمرة
 حسب موقع وزارة اإلشراف 

برميل
 اإلنتاج اليومي

المساحة الجملية لالمتيازات

امتياز 
استغالل

30

39300

عقود إقتسام إنتاج

عقد مشاركة
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8
امتيازات تتطلب فتح تحقيق في التصرف 

فيها أو نشر نتائج التحقيق كاملة
ديدون / سيدي بحارة / البرمة / سيدي ليتيم / 

ودنة / الفرانيق / باقل وترفة / حلق المنزل 

5
بطريقة  االمتياز  مدة  في  تمديد  حاالت 

غير مشروعة
سيدي ليتيم / سيدي بحارة / الفرانيق / البرمة / 

باقل وترفة 

2
الرسمي  بالرائد  نشر  عدم  حاالت 
للجمهورية التونسية إلحالة ملكية حصص 

33
حالة نشر معطيات مغلوطة أو منقوصة 

حول كميات المحروقات المنتجة

2٦
التعاقدية  الوثائق  كافة  نشر  عدم  حالة 

المتعلقة باالمتيازات

9
حاالت عدم مشاركة المؤسسة التونسية 
من  العديد  في  البترولية  لألنشطة 
ذلك  في  الحق  لها  أن  رغم  االمتيازات 

ودون توضيح السبب

9
امتيازات تنتهي مدة صلوحيتها قبل نهاية 
سنة 2020 دون اتخاذ أي قرار في شأنها 

أو نشر القرار إذا تّم اتخاذه
ية / دوالب / طمسميدة / محرس / المعمورة  الزاو

/ ياسمين / زينية / قرمدة / ودنة 

20 مليون دينار
بسبب  بها  المحكوم  التعويضات  قيمة 

خسارة قضية تحكيمية في امتياز ودنة

7
امتيازات معلقة

بية /  يس/ سرسينة الجنو سمامة / محرس/ ايز
ودنة / بلي/ المنزة / زينية  

10
امتيازات لم يستكمل فيها تطوير الحقل 
رغم مرور مدة زمنية طويلة على إسناده 
بلغت في بعض الحاالت أكثر من 40 سنة 
درة / نوارة / راس البش / سيدي بحارة / بيرصة / 
زلفة / كوسموس / ياسمين / حلق المنزل / مزران   

أهم المالحظات 



الفهرسخفايا عقود المحروقات في تونس86

Amilcar أميلكار

2009

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

صدربعل

2009

260

انتـــاج

Shell

Etap 50%
TPS (Conctractant(  50%

2037/1/25 252037/1/25

1995

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج

Amilcar أميلكار

2009

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

المرسوم عدد9 لسنة 1985

القانون المنطبق

صدربعل

2007

عقد شراكة

  

260

إنتـــاج

APO

Shell 50%
Etap 50%

2007/1/26 82037/1/25

1975

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسطنوع العقد
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة: 3،082 مليون متر3 غاز مسال   5673 متر3 غاز

موقع الوزارة 2016: 5321 برميل نفط في اليوم   Ktep 123,69 غاز 
مسال    Ktep-pci 695  غــاز 

التوصياتالمخاطرالمالحظات

  عدم التنصيص يف موقع املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية عىل سنة 
اإلنتاج عند تقديم املعدل اليومي لإلنتاج.

اإلرشاف  وزارة  موقع  يف  املنشورة  اإلنتاج  كميات  مقارنة  إمكانية  عدم   
معطيات  أية  مقارنة  أو  البرتولية  لألنشطة  التونسية  املؤسسة  وموقع 

أخرى يقع نرشها من طرف الرشكات املنتجة وتحليلها.

 رضورة نرش سنة اإلنتاج يف موقع املؤسسة وكذلك تطور اإلنتاج من سنة 
إىل أخرى كام هو منشور يف موقع الوزارة.

لألنشطة  التونسية  املؤسسة  موقع  بني  اإلنتاج  متوسط  يف  إختالف   
البرتولية وموقع الوزارة.

 مغالطة حول كمية اإلنتاج.
 تحيني و توحيد كمية اإلنتاج اليومي املنشورة يف موقع الوزارة و موقع 

املؤسسة.

  التأخر لعدة سنوات من تاريخ تأسيس االمتياز يف تكوين رشكة مشرتكة 
بني املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية ورشكة بريتش غاز رغم أن عقد  

الرشاكة ينص عىل رضورة تكوين رشكة مشرتكة يف ظرف ال يتجاوز ثالثة 

أشهر وتقوم بدور املشغل وذلك بسعر التكلفة، كام مل يتم نرش االتفاقية 

املكونة للرشكة ومهامها.

  عدم معرفة مهام الرشكة املشرتكة وان كانت هذه املهام تشمل استغالل 
حقل صدربعل.

 نرش االتفاقية وكل املالحق التي تحدد مهام الرشكة يف حال ستتدخل يف 
حقل صدربعل.
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Amilcar أميلكار

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

المرسوم عدد 9 لسنة 1985 

القانون المنطبق

ميسكار

1992

352

إنتـــاج

Shell

Shell 100 %

1992/6/9 362022/6/8

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة: 

موقع الوزارة 2016: 1754 )برميل نفط في اليوم(

التوصياتالمخاطرالمالحظات
الوزارة   نرش عدد خاطئ للرائد الرسمي الذي أحدث االمتياز يف موقع 

)العدد 62( عوض العدد 36.
 إصالح الخطأ. عدم العثور عىل املرجع القانوين املؤسس لالمتياز.

 عدم مشاركة املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية يف أكرب حقل غاز يف 
تونس رغم أن لها الحق يف نسبة مشاركة بـ %50. ورغم متتيع املؤسسة 

التونسية لألنشطة البرتولية بامتيازات خاصة تتعلق بتغيري حصة املؤسسة 

حسب الحاصل "ح" من %20 إىل %50 يف عقد الرشاكة. مع العلم أنه تّم 

اكتشاف حقل ميسكار قبل إسناد رخصة أميلكار.

 تسبّب عدم املشاركة يف االمتياز يف فقدان مرابيح مالية هامة للمؤسسة 
موضوع  هو  حاليا  واإلشكال  الدينارات،  ماليني  مبئات  واملقدرة  والدولة 

تحقيق قضايئ وأسبابه معقدة.

مشاركة  لعدم  االقتصادية  الجدوى  دراسة  نتائج  بنرش  القيام  رضورة   
املؤسسة يف هذا االمتياز خصوصا مع اقرتاب تاريخ انقضائه يف سنة 2022 

وذلك من طرف خرباء مستقلني. 

يف  نهاية صالحيته  اقرتاب  مع  االمتياز  هذا  من  الدولة  موقف  تحديد   
2022. هل سريجع للدولة؟ وهل سيتم تأمني تكاليف الهجر؟

 عدم نرش نتائج دراسة الجدوى االقتصادية وعدم توضيح أسباب عدم 
مشاركة املؤسسة يف اإلمتياز عند تأسيسه.

طائلة  عنه خسائر  ترتبت  الذي  القرار  هذا  وراء  األسباب  معرفة  عدم   
للدولة واملؤسسة.

 نرش نتائج الدراسات حول مشاركة أو عدم مشاركة املؤسسة يف امتيازات 
أخذ  قبل  تونسيني  أو  دوليني  مستقلني  خرباء  آراء  عىل  وعرضها  اإلنتاج 

القرار.

عقد شراكة

نوع العقد
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Zarat زارات

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

خاضعة للفصل 2 من مجلة 
المحروقات )قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 14 فيفري 2002(

القانون المنطبق

ديـدون

1997

53

إنتاج

ETAP

PA RESSOURCES 1%
ETAP 99%

1997/12/12 992027/12/11

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة : 

موقع الوزارة 2016: 1272 )برميل نفط في اليوم(

التوصياتالمخاطرالمالحظات
 عدم مشاركة املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية يف امتياز ديدون عند 
بدء اإلنتاج رغم أن لها الحق يف املشاركة يف أي اكتشاف حسب االتفاقية 
عدم  ترّبر  التي  االقتصادية  الجدوى  دراسة  نرش  وعدم   ،%  55 بنسبة 

مشاركة املؤسسة يف هذا االمتياز.

 تسبب عدم املشاركة يف االمتياز يف فقدان مرابيح مالية كرشيك بالنسبة 
للمؤسسة والدولة تقدر مباليني الدينارات.

 عدم معرفة األسباب الحقيقية لعدم مشاركة املؤسسة.

 رضورة نرش نتائج دراسة الجدوى االقتصادية لعدم دخول املؤسسة يف أي 
امتياز ومراجعتها من طرف خرباء مستقلني قبل اتخاذ قرار عدم املشاركة.
 نرش نتائج الدراسات حول مشاركة أو عدم مشاركة املؤسسة يف امتيازات 

اإلنتاج وعرضها عىل آراء خرباء مستقلني قبل أخذ القرار.

رشكة  لحصص  البرتولية  لألنشطة  التونسية  املؤسسة  رشاء  رغم   
P.A.Resources إال أن هذه الرشكة بقيت متتلك ٪1 منها رغم اإلعالن يف 
موقع املؤسسة عن رشاء كل حصص الرشكة يف كل الرخص واالمتيازات، 
فلامذا واصلت الرشكة امتالك حصة %1 يف امتياز ديدون ورخصة زارات.

 مشاركة املساهمني يف رشكة PA Resources يف أخذ القرار ويف األرباح 
رغم هامشية مساهمتهم.

 ينبغي أن توضح املؤسسة السبب وراء بقاء رشكة PA Resources مالكة 
لحصة 1 % رغم رشاء 99 % من حصصها من طرف املؤسسة التونسية 

لألنشطة البرتولية.

 عدم نرش كمية اإلنتاج قي موقع املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية 
رغم أنها املشغل.

اإلرشاف  وزارة  موقع  يف  املنشورة  اإلنتاج  كميات  مقارنة  إمكانية  عدم   
وموقع املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية.

 نرش املؤسسة للكميات املنتجة بصفتها املشغل بصفة دورية.

 غياب معطيات حول الجدوى االقتصادية الحالية لحقل ديدون وحول 
رشاء  عند  االقتصادية  الجدوى  دراسة  يف  الحقل  غلق  تكاليف  إدماج 
تكاليف  يغطي  ال  الحقل  إنتاج  أن  خاصة  املؤسسة.  طرف  من  الحقل 

اإلنتاج مع العلم أن الحقل مغلق عند كتابة هذه الدراسة.

 تكاليف اإلنتاج والغلق ميكن أن تجعل من عملية الرشاء بدون جدوى 
اقتصادية وميكن ان تتكبد املؤسسة خسائر طائلة جراءها.

 عدم ثبوت الجدوى االقتصادية حاليا لرشاء حصص يف هذا الحقل وهو 
ما يستوجب النظر يف وقف اإلنتاج يف أرسع وقت وفتح تحقيق يف عملية 

P.A Resources.t رشاء حصص من رشكة

عقد شراكة

نوع العقد
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برج الخضراء
Borj El Khadra 

2003

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

المرسوم عدد 9 لسنة 1985

القانون المنطبق

آدم

2003

860

إنتاج

ENI Tunisia BV

ENI TUNISIA 25%
ETAP 50%
OMV  20%
MEDCO 5%

2003/7/1 522033/6/30

2002

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة : 6000 )برميل نفط في اليوم(

 Ktep-pci 334   )موقع الوزارة 2016 : 3807 )برميل نفط في اليوم

التوصياتالمخاطرالمالحظات
 نرش متوسط اإلنتاج اليومي لغاز الجنوب )الربمة، واد زار، جبل قروز، 

آدم، شوش السيدة، رشوق، درة، عناقيد الرشقية( بصفة إجاملية.

 عدم معرفة حصة كل امتياز من إنتاج الغاز وعدم إمكانية مقارنة إنتاج 
كل حقل من سنة إىل أخرى.

  نرش إنتاج الغاز لكل حقل عىل حدة.

 عدم تكوين رشكة مشرتكة لتشغيل الحقل بسعر التكلفة خالفا ملا نص 
عليه عقد الرشاكة.

 تأسيس رشكة مشرتكة للقيام بدور املشغل. صعوبة حفظ مصالح املؤسسة وعدم تحكمها يف التكلفة.

 حسب عقد الرشاكة املشغل هي رشكة سريبت يف حني أنه حاليا رشكة 
ENI هي املشغل وهو مايخالف االتفاقية وعقد رشاكة.

 تعديل االتفاقية وعقد رشاكة. صعوبة حفظ مصالح املؤسسة وعدم تحكمها يف التكلفة.

 عدم نرش كافة الوثائق التعاقدية املتعاق لهذا االمتياز. 
تجاوز مساحة االمتياز التي تبلغ 860 كم2 )مساحة كبرية جدا بالنسبة 

المتياز( مساحة االكتشاف وهو ما يتطلب توضيح السبب وراء ذلك. 

 عدم التعرف عىل إلتزامات كل األطراف.
 عدم وضوح األسباب وراء إسناد مساحة كبرية لإلمتياز.

 نرش الوثائق التعاقدية املربمة لتأسيس االمتياز.
 توضيح السبب وراء تجاوز مساحة االمتياز مساحة االكتشاف.

لألنشطة  التونسية  املؤسسة  موقع  بني  اإلنتاج  متوسط  يف  إختالف   
البرتولية وموقع الوزارة.

 مغالطة حول كمية اإلنتاج.
 تحيني و توحيد كمية اإلنتاج اليومي املنشورة يف موقع الوزارة و موقع 

املؤسسة.

عقد شراكة

نوع العقد
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Anaguid عناقيد

جويلية 2011

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

مجلة المحروقات لسنة 1999 
)قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 12 ديسمبر 2000(

القانون المنطبق

درة

2011

40

إنتاج

OMV

OMV 50%
ETAP 50%

2011/3/29 212041/3/28

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة: 400 )برميل نفط في اليوم(

 Ktep-pci 334  )موقع الوزارة 2016  162 )برميل نفط في اليوم

التوصياتالمخاطرالمالحظات
 نرش متوسط اإلنتاج اليومي لغاز الجنوب )الربمة، واد زار، جبل قروز، 

آدم، شوش السيدة، رشوق، درة، عناقيد الرشقية( 

 عدم معرفة حصة كل امتياز من إنتاج الغاز وعدم إمكانية مقارنة إنتاج 
كل حقل من سنة إىل أخرى.

 نرش إنتاج الغاز لكل حقل عىل حدة.

عىل  ينص  الذي  الرشاكة  عقد  من   4.3 الفصل  مقتضيات  احرتام  عدم   
تكوين رشكة مشرتكة يف ظرف ستة أشهر من طلب تأسيس امتياز لتقوم 

بتشغيل الحقل وذلك بسعر التكلفة.

 إمكانية تسجيل تجاوزات والتمييز يف التعامل بني املستثمرين.
 احرتام االلتزامات التعاقدية وتطبيقها أو تعديلها بعد مناقشة الجدوى 
من التعديل من طرف سلطة االرشاف والربملان لحامية مصلحة املؤسسة 

التونسية لألنشطة البرتولية والدولة التونسية.

يف  أنه  حني  يف  التقييم  مرحلة  يف  مايزال  الحقل  الوزارة  موقع  حسب   
مرحلة إنتاج.

 تحيني موقع الوزارة. تقديم معطيات مغلوطة.

عقد شراكة

نوع العقد
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Anaguid عناقيد

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

مجلة المحروقات لسنة 1999 
)قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 12 ديسمبر 2000(

القانون المنطبق

عناقيد الشرقية

2014

120

إنتاج

OMV

OMV 50%
ETAP 50%

2014/9/9 732044/9/8

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة : 

 Ktep-pci 334   )موقع الوزارة 2016 : 1223 )برميل نفط في اليوم

التوصياتالمخاطرالمالحظات
 عدم نرش معطيات حول إنتاج امتياز عناقيد الرشقية يف موقع املؤسسة 

التونسية لألنشطة البرتولية.
 عدم إمكانية مقارنة اإلنتاج بني موقعي الوزارة واملشغل أواملؤسسة.

 نرش معطيات اإلنتاج للتمكن من التحقق من املعطيات املنشورة والتأكد 
من مرابيح املؤسسة والدولة من هذا الحقل.

 نرش متوسط اإلنتاج اليومي لغاز الجنوب )الربمة، واد زار، جبل قروز، 
آدم، شوش السيدة، رشوق، درة، عناقيد الرشقية( يف موقع الوزارة.

 عدم معرفة حصة كل امتياز من إنتاج الغاز وعدم إمكانية مقارنة إنتاج 
كل حقل من سنة إىل أخرى.

  نرش إنتاج الغاز لكل حقل عىل حدة.

عىل  ينص  الذي  الرشاكة  عقد  من   4.3 الفصل  مقتضيات  احرتام  عدم   
تكوين رشكة مشرتكة يف ظرف ستة األشهر من طلب تأسيس امتياز لتقوم 

بتشغيل الحقل.

 عدم تطبيق العقود املربمة.
 إمكانية تسجيل تجاوزات يف حالة عدم تكوين الرشكة املشرتكة والتمييز 

يف التعامل بني املستثمرين.

 احرتام االلتزامات التعاقدية وتطبيقها أو تعديلها بعد مناقشة الجدوى 
من التعديل من طرف سلطة االرشاف والربملان لحامية مصلحة املؤسسة 

التونسية لألنشطة البرتولية والدولة التونسية.

عقد شراكة

نوع العقد
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الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

مجلة المحروقات لسنة 1999 
)قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 12 ديسمبر 2000(

القانون المنطبق

نــوارة

2010

528

تطوير

OMV

OMV 50%
ETAP 50%

2010/2/26 172040/2/25

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة : 

موقع الوزارة 2016 : 

جناين الجنوبية
JENEIN SUD 

التوصياتالمخاطرالمالحظات

سنة  منذ  التطوير  مرحلة  يف  الحقل  أن  رغم  اإلنتاج  يف  االنطالق  عدم   
.2010

 إمكانية فقدان طاقة إنتاجية تسمح بالحد من العجز الطاقي وتحقيق 
مداخيل مالية للدولة.

 نرش نتائج دراسة الجدوى االقتصادية لتطوير الحقل وعرضها عىل خرباء 
مستقلني للتأكد من أن املستثمر غري قادر عىل تطويره أو أن سعر بيع 

الربميل ال يغطي التكاليف أو أن هناك إشكاليات تعطّل دخوله يف اإلنتاج.

 للدولة الحق يف حال عدم استغالل الحقل يف ظرف سنتني إلغاء االمتياز 
من   52 للفصل  طبقا  تعويض  أّي  منح  دون  حريّة  بكّل  فيه  والترصف 

مجلة املحروقات.

 عدم إسناد دور املشغل إىل الرشكة املشرتكة TPS يف ظرف ستة أشهر 
من طلب تأسيس امتياز لتقوم بتشغيل الحقل ومتكني رشكة OMV بدور 

املشغل لوحدها.

 التمييز يف التعامل بني املستثمرين.
 إضعاف آليات الرقابة عىل املشغل

بدور  للقيام   OMV رشكة  اختيار  تم  أساسها  عىل  التي  الدراسة  نرش   
املشغل.

 عدم نرش االتفاقيات املربمة يف مرشوع غاز الجنوب الذي طالت مدة 
إنجازه.

 ارتفاع مخاطر سوء الترصف والفساد.
 التأخري يف إنجاز املرشوع ينجر عنه تأخري يف الدخول إىل مرحلة اإلنتاج 

ونقص يف العائدات املالية للمؤسسة وللدولة.

 نرش االتفاقيات املربمة يف مرشوع غاز الجنوب واإلرساع يف انجاز املرشوع

عقد شراكة

نوع العقد
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رمادة الجنوبية
SUD REMADA

2009

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

مجلة المحروقات لسنة 1999 
)قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 12 ديسمبر 2000(

القانون المنطبق

 بئر بن ترتر

2011

352

إنتاج

MEDCO

MEDCO %
ETAP CPP %

2011/10/25 812041/10/24

2008

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة 988 )برميل نفط في اليوم(

                       0.045 )مليون م3 من الغاز في اليوم(

موقع الوزارة 2016 1016 )برميل نفط في اليوم(

التوصياتالمخاطرالمالحظات
 عدم تأسيس رشكة مشرتكة حسب ما نّص عليه الفصل 6.2.2 من اتفاقية 
تقاسم اإلنتاج الذي ميكن من تأسيس رشكة مشرتكة الستغالل أي اكتشاف 

.)Cost oil( وتعمل بسعر التكلفة

 عدم احرتام إتفاقية تقاسم اإلنتاج.
 عدم تحكم املؤسسة يف تكاليف اإلنتاج.

 إمكانية تأسيس رشكة مشرتكة.

لألنشطة  التونسية  املؤسسة  موقع  بني  اإلنتاج  متوسط  يف  إختالف   
البرتولية وموقع الوزارة.

 مغالطة حول كمية اإلنتاج.
 تحيني و توحيد كمية اإلنتاج اليومي املنشورة يف موقع الوزارة و موقع 

املؤسسة.

عقد إقتسام إنتاج

نوع العقد
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الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

مجلة المحروقات لسنة 1999 
)قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 12 ديسمبر 2000(

القانون المنطبق

رأس البش

2008

68

مرحلة التقييم

DNO

APEX
PETROGAS
DNO

EUROGAZ
ETAP CPP

2008/9/5 722038/09/24

2005

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة :

موقع الوزارة 2016 : 

صفاقس البحرية
SFAX OFFSHORE

التوصياتالمخاطرالمالحظات
 التنصيص يف موقع املؤسسة عىل أن حقل رأس البش ال يتبع املؤسسة 
اإلنتاج عىل  تقاسم  عقد  التنصيص يف  رغم  البرتولية  لألنشطة  التونسية 

كون املؤسسة هي صاحبة االمتياز. 

 إصالح الخطأ يف موقع املؤسسة. نرش معلومات خاطئة.

 بقاء الحقل يف مرحلة التقييم حسب موقع الوزارة منذ 2008 دون أن 
يتم االنطالق يف اإلنتاج لحد التاريخ.

 عدم إمكانية مواصلة البحث عن املحروقات يف هذا الحقل وبقاؤه خارج 
املناطق الحرة.

 تواصل انتفاع الرشكة باالمتياز دون أن تتمكن من اإلنتاج اإلنتاج.

 نرش نتائج دراسة الجدوى االقتصادية لتطوير الحقل وعرضها عىل خرباء 
مستقلني للتأكد من أن املستثمر غري قادر عىل تطوير الحقل أو أن سعر 

بيع الربميل ال يغطى التكاليف.

 للدولة الحق يف حال عدم استغالل الحقل يف ظرف سنتني إلغاء االمتياز 
من   52 للفصل  طبقا  تعويض  أّي  منح  دون  حريّة  بكّل  فيه  والترصف 

مجلة املحروقات.

 إعادة الحقل إىل املناطق الحرة يف حالة عدم إمكانية التطوير.

عقد تقاسم إنتاج

نوع العقد
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Zarzis جرجيس

1990

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

خاضعة للفصل 2 من مجلة المحروقات 
لسنة 1999  )قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 14 فيفري 2002(

القانون المنطبق

الزاوية

1990

40

إنتاج

MARETAP

ETAP 55%
ECUMED  45%

1989/4/18 272019/12/31

1986

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة  50 متر3 نفط في اليوم

                             18 مليون قدم3 غاز في اليوم

موقع الوزارة 2016 432 )برميل نفط في اليوم(

التوصياتالمخاطرالمالحظات
 عدم نرش تعديالت االتفاقية وعقد الرشاكة للرخصة املنتهية الصالحية 

التي انحدر منها امتياز اإلنتاج واتفاقيات تكوين الرشكة املشرتكة.

احرتامها  مدى  من  والتأكد  للرشكاء  التعاقدية  االلتزامات  معرفة  عدم   
خالل فرتة اإلنتاج كنسبة األتاوة ومقدار األداءات عىل املرابيح.

 نرش تعديالت االتفاقية وعقد الرشاكة للرخصة واتفاقيات تكوين الرشكة 
املشرتكة.

 إقرتاب إنقضاء صالحية اإلمتياز يف 2019/12/31 وعدم صدور أي قرار 
لتوضيح وضعية اإلمتياز قبل إنقضاء الصالحية.

 إمكانية متتع املستثمر مبدة إضافية غري قانونية.
 متتع مبداخيل إضافية غري قانونية.

 توضيح وضعية اإلمتياز قبل إنقضاء مدة الصلوحية و إمكانية إرجاعه 
للدولة.

لألنشطة  التونسية  املؤسسة  موقع  بني  اإلنتاج  متوسط  يف  إختالف   
البرتولية وموقع الوزارة.

 مغالطة حول كمية اإلنتاج.
 تحيني و توحيد كمية اإلنتاج اليومي املنشورة يف موقع الوزارة و موقع 

املؤسسة.

عقد شراكة

نوع العقد



الفهرسخفايا عقود المحروقات في تونس96

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

األوامر العلية 1953-1948

القانون المنطبق

دوالب

1968

112

إنتاج

ETAP

ETAP 70%
SEREPT  30%

1968/11/29 512018/11/28

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة

موقع الوزارة 2016 394 )برميل نفط في اليوم(

الوسط الشمالي
Tunisie Centre Nord

التوصياتالمخاطرالمالحظات

 عدم نرش كميات إنتاج الحقل يف موقع املؤسسة رغم أنها املشغل.
 عدم معرفة املرابيح أو الخسائر يف حال بلوغ الحقل الحد األدىن الضامن 

للجدوى االقتصادية.
 نرش املؤسسة اإلنتاج اليومي لكل حقل عىل حدة.

 نرش متوسط اإلنتاج لكل من دوالب وصاممة وطمسميدة معا.
األدىن  الحد  بلغ  الحقل  كان  إن  والتعرف  كل حقل  معرفة حصة   عدم 

للجدوى االقتصادية حتى يقع إيقاف اإلنتاج ولو مؤقتا.

 نرش مدقق لإلنتاج اليومي لكل حقل عىل حدة واإلعالن عىل الحد األدىن 
لإلنتاج االقتصادي.

 عدم نرش تعديالت عقد الرشاكة للرخصة منتهية الصالحية التي انحدر 
منها امتياز اإلنتاج.

فرتة  خالل  احرتامها  مدى  من  والتأكد  الرشكاء  التزامات  معرفة  عدم    
اإلنتاج.

 نرش عقد الرشاكة للرخصة.

 عدم اتخاذ قرار بخصوص هذا االمتياز مع نهاية مدته يف 2018/11/28 
أن مدة  ينص عىل  االمتياز يف 1968/11/29  تأسيس  قرار  أن  العلم  مع 

االمتياز هي 50 سنة ال أكرث.

 احرتام ما نص عليه القانون ورجوع االمتياز إىل الدولة. إمكانية التمديد يف مدة االمتياز خالفا ملا نص عليه قرار التأسيس.

لألنشطة  التونسية  املؤسسة  موقع  بني  اإلنتاج  متوسط  يف  إختالف   
البرتولية وموقع الوزارة.

 مغالطة حول كمية اإلنتاج.
 تحيني و توحيد كمية اإلنتاج اليومي املنشورة يف موقع الوزارة و موقع 

املؤسسة.

عقد شراكة

نوع العقد
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الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

األوامر العلية 1953-1948

القانون المنطبق

سمامة

1976

16

معلق

ETAP

ETAP 70%
SEREPT  30%

1976/3/2 162025/12/31

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة

موقع الوزارة 2016 377 )برميل نفط في اليوم(

الوسط الشمالي
Tunisie Centre Nord

التوصياتالمخاطرالمالحظات
بقرار  منشور  ماهو  )حسب   1976/01/01 يف  االمتياز  تأسيس  تاريخ   
يف  الرسمي  بالرائد  النرش  لتاريخ  سابق  تاريخ  وهو  االمتياز(  تأسيس 

02/03/1976، يف حني ال ميكن البدء يف اإلنتاج االقتصادي إال بعد نرش 

القرار بصفة رسمية وال ينبغي أن يكون ذلك بقرار رجعي.

 التمييز بني مستغيل مختلف االمتيازات.
يف  العمل  به  جاري  هو  كام  النرش  بتاريخ  امتياز  تأسيس  تاريخ  ربط   

أغلب االمتيازات. 

 نرش متوسط اإلنتاج لكل من دوالب وصاممة وطمسميدة معا يف حني 
يجب نرش املعطيات لكل حقل عىل حدة خاصة أن هذا االمتياز معلق.

إنتاج كل حقل عىل حدة ال يسمح مبعرفة حصة كل   عدم نرش كمية 
حقل من اإلنتاج.

 نرش مدقق لإلنتاج اليومي لكل حقل عىل حدة واإلعالن عىل الحد األدىن 
لإلنتاج االقتصادي حتى يقع توقيف اإلنتاج ولو مؤقتا.

 عدم نرش كل الوثائق التعاقدية للرخصة املنتهية الصالحية والتي انحدر 
منها امتياز اإلنتاج

فرتة  خالل  احرتامها  مدى  من  والتأكد  الرشكاء  التزامات  معرفة  عدم   
اإلنتاج.

 نرش عقد الرشاكة للرخصة. 

الحقل  أن  العلم  مع  الوزارة،  موقع  سنوات حسب  منذ  معلق  الحقل   
موجود حاليا يف منطقة عسكرية مغلقة.

 ارتفاع املخاطر البيئية خاصة إذا تم ترك معدات ملوثة دون ازالتها. 
 متتيع املستثمر بامتياز دون القيام بأية عملية تطوير إضافية.

 ارتفاع مخاطر الفساد وخسارة مداخيل هامة للدولة.
 عدم وضوح الحالة القانونية لالمتياز )هل سيتم استغالله من جديد أو 

وضعه يف املناطق الحرة أو إعادته اىل صبغته األصلية(

 توضيح وضعية اإلمتياز و دراسة إمكانية إزالة املعدات وإعادة املنطقة 
إىل حالتها الطبيعية وإنهاء االمتياز.

 توضيح حالة االمتياز إما يف حالة إنتاج أو هجر أو إعادته اىل املناطق 
الحرة.

عقد شراكة

نوع العقد
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الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

األوامر العلية 1953-1948

القانون المنطبق

طمسميدة

1970

76

انتاج

ETAP

ETAP 95%
SEREPT  5%

1970/01/20 32020/01/19

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة

موقع الوزارة 2016 

الوسط الشمالي
Tunisie Centre Nord

التوصياتالمخاطرالمالحظات
 عدم نرش معطيات حول إنتاج الحقل يف موقع املؤسسة رغم أنها املشغل 

ورغم أن الحقل يف مرحلة اإلنتاج حسب موقع الوزارة.

 عدم معرفة قيمة املرابيح أو الخسارة يف حال بلوغ الحقل الحد األدىن 
للجدوى االقتصادية.

 نرش كمية اإلنتاج اليومي يف موقع املؤسسة باعتبارها املشغل.

األدىن  نرش متوسط اإلنتاج لكل من حقول دوالب وصاممة وطمسميدة معا. الحد  بلغ  الحقل  كان  إن  والتأكد  حقل  كل  حصة  معرفة  عدم   
للجدوى االقتصادية حتى يقع توقيف اإلنتاج ولو وقتيا

 نرش مدقق لإلنتاج اليومي لكل حقل عىل حدة واإلعالن عن الحد األدىن 
لإلنتاج االقتصادي

 إقرتاب إنقضاء صالحية اإلمتياز يف 2020/01/19 وعدم صدور أي قرار 
لتوضيح وضعية اإلمتياز قبل إنقضاء الصالحية.

 إمكانية متتع املستثمر مبدة إضافية غري قانونية.
 متتع مبداخيل إضافية غري قانونية.

إرجاعه  إمكانية  و  مدة صلوحية  إنقضاء  قبل  اإلمتياز  وضعية  توضيح   
للدولة.

عقد شراكة

نوع العقد
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الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

خاضعة للفصل 2 من مجلة 
المحروقات  )قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 14 فيفري 2002(

القانون المنطبق

سيدي ليتيم

1972

180

إنتاج

CFTP

CFTP 100%

1972/8/29 352048/12/31

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة

موقع الوزارة 2016 691 )برميل نفط في اليوم(

صفاقس قرقنة
Sfax Kerkennah

التوصياتالمخاطرالمالحظات
 متديد صلوحية امتياز سيدي ليتيم إىل تاريخ 2048/12/31 طبقا لألمر 
4582 لسنة 2014 مؤرخ يف 31 ديسمرب 2014 وهو يخالف قرار تأسيس 

االمتياز الذي ينص عىل أن رخصة استغالل سيدي ليتيم تنتهي حتميا ويف 

أقىص حد بعد خمسني سنة ابتداء من تاريخ منحها. وبالتايل فإن تاريخ 

االمتياز  ألن   2023/12/31 يف  يكون  أن  ينبغي  االمتياز  انقضاء صالحية 

صالح ملدة خمسني سنة ابتداء من1973/01/01.

 التمييز بني املستثمريني وعدم قانونية التجديد.
تطوير  بأية عملية  القيام  )مداخيل هامة( دون  بامتياز  املستثمر   متتع 

إضافية.

 مخالفة القانون.

 مواصلة الدولة استغالل الحقل كاملك وحيد لحسابها الخاص.
 فتح تحقيق يف عملية متديد صلوحية االمتياز املخالفة ملجلة املحروقات.

 عدم نرش نتائج الدراسة املربرة لتمديد صلوحية االمتياز خاصة أن الدولة 
كان بإمكانها اسرتجاع الحقل مجانا واستغالله لحسابها. 

 التمييز بني املستثمرين ومخالفة القانون.
تطوير  بأية عملية  القيام  )مداخيل هامة( دون  بامتياز  املستثمر   متتع 

إضافية.

 نرش الدراسة املربرة لتمديد صلوحية االمتياز. 

التأكد من قيام الرشكة بتأمني تكاليف هجر االمتياز قبل انقضاء   عدم 
مدة االمتياز.

 إمكانية تفيص الرشكة من مسؤولياتها عند الهجر نظرا لعدم وجود أموال 
مؤمنة للغرض عند وتسجيل كوارث بيئية يف املنطقة.

 رضورة تأمني تكاليف الهجر ونرش مايفيد قيام الرشكة بذلك.

 عدم نرش االتفاقيات املنظمة للرشكة املشرتكة للرخصة املنتهية الصالحية 
والتي انحدر منها امتياز اإلنتاج.

 نرش اتفاقيات عقود تشغيل العقد مع .CFTP عدم معرفة التزامات الرشكاء والتأكد من مدى احرتامها خالل فرتة اإلنتاج

عقد شراكة

نوع العقد



الفهرسخفايا عقود المحروقات في تونس100

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

خاضعة للفصل 2 من مجلة 
المحروقات  )قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 14 فيفري 2002(

القانون المنطبق

سيدي بحارة

1976

64

مرحلة التقييم

CFTP

CFTP 100%

1975/5/23 352041/12/31

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة

موقع الوزارة 2016 19 )برميل نفط في اليوم(

صفاقس قرقنة
Sfax Kerkennah

التوصياتالمخاطرالمالحظات

يتم  ومل  الوزارة  موقع  حسب   1975 منذ  التقييم  مرحلة  يف  الحقل   
االنطالق يف اإلنتاج لحد التاريخ.

 عدم إمكانية مواصلة البحث عن املحروقات يف هذا الحقل وبقاؤه خارج 
املناطق الحرة.

ثبوت  تكاليف تطوير حفر برئ رغم عدم  املؤسسة لحصتها يف    تحّمل 
إمكانية تطوير الحقل.

 تواصل انتفاع الرشكة باالمتياز وتحقيق أرباح عىل حساب الدولة.

 نرش نتائج دراسة الجدوى االقتصادية لتطوير الحقل وعرضها عىل خرباء 
مستقلني للتأكد من أن املستثمر غري قادر عىل تطوير الحقل أو أن سعر 

بيع الربميل ال يغطى التكاليف.
 إعادة الحقل إىل املناطق الحرة يف حالة عدم إمكانية التطوير.

تاريخ 2041/12/31 طبقا لألمر  امتياز سيدي بحارة إىل   متديد صلوحية 
بالتمديد يف  عدد 4581 لسنة 2014 مؤرخ يف 31 ديسمرب 2014 يتعلق 
مدة صلوحية لزمة استغالل مواد معدنية من املجمع الثاين تعرف بلزمة 
استغالل "سيدي بحارة"، وهو مخالف لقرار تأسيس االمتياز الذي ينص عىل 
أن رخصة استغالل سيدي ليتيم تنتهي حتميا ويف أقىص حد بعد خمسني 
سنة ابتداء من تاريخ منحها. وبالتايل فإن تاريخ انقضاء صالحية االمتياز 
ينبغي أن يكون يف 2025/12/31 ألن االمتياز صالح ملدة خمسني سنة ابتداء 

من01/01/1975. 

 التمييز بني املستثمريني وعدم قانونية التجديد.
تطوير  بأية عملية  القيام  )مداخيل هامة( دون  بامتياز  املستثمر   متتع 

اضافية.
 مخالفة القانون.

 مواصلة الدولة استغالل الحقل كاملك وحيد لحسابها الخاص.
لللقوانني  املخالفة  االمتياز  صلوحية  تمديد  عملية  يف  تحقيق  فتح   

املنظمة له.
 رجوع االمتياز لسلطة اإلرشاف طبقا لكراس الرشوط و النصوص القانونية 

املنظمة لإلمتياز.

عقد شراكة

نوع العقد
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1988

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

خاضعة للفصل 2 من مجلة 
المحروقات  )قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 14 فيفري 2002(

القانون المنطبق

محرس

1989

92

معلق

ETAP

ETAP 75.5%
ENI Tunisia BV 24.5%

1988/6/10 392018/12/31

1982

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة

موقع الوزارة 2016 377 )برميل نفط في اليوم(

صفاقس قرقنة
Sfax Kerkennah

التوصياتالمخاطرالمالحظات
املتعلقة  املبالغ  بتأمني  املشغل  قيام  حول  معطيات  أية  نرش  عدم   
باملدخرات قصد ترميم موقع االستغالل طبقا للفصول من 118 إىل 123 

من مجلة املحروقات خاصة أن البرئ مغلق حاليا. 

 امكانية عدم إعادة موقع اإلنتاج لصبغته األصلية )أرض صالحة للفالحة( 
والتسبب يف مشاكل بيئية خطرية.

لحالته  اإلنتاج  موقع  إلعادة  الالزمة  املبالغ  تأمني  عىل  املشغل  إجبار   
األصلية.

 عدم نرش عقد الرشاكة وملحقاته للرخصة منتهية الصالحية التي انحدر 
منها امتياز اإلنتاج.

األدءات عىل  ومقدار  األتاوة  نسبة  مثل  الرشكاء  التزامات  معرفة  عدم   
املرابيح والتأكد من مدى احرتامها خالل فرتة اإلنتاج.

 نرش عقد الرشاكة وملحقاته للرخصة 

التأكد من تأمني مصاريف  يتم  الوزارة ومل  الحقل معلق حسب موقع   
الهجر.

 عدم وضوح الحالة القانونية لالمتياز )هل سيتم استغالله من جديد أو 
وضعه يف املناطق الحرة أو إعادته اىل صبغته األصلية(.

 إمكانية تفيص الرشكة من مسؤولياتها عند الهجر نظرا لعدم وجود أموال 
مؤمنة للغرض ملجابهة الكوارث البيئية املحتملة.

املناطق  اىل  أوإعادته  أو هجر  إنتاج  إما يف حالة  االمتياز   توضيح حالة 
الحرة مع تأمني مصاريف الهجر.

الذي إنتهت مدة صلوحيته يف  اتخاذ قرار بخصوص هذا االمتياز   عدم 
2018/12/31 مع العلم أن قرار تأسيس االمتياز يف 1989/01/01 ينص 

عىل أن مدة االمتياز هي 30 سنة. 

 إمكانية التمديد يف مدة االمتياز خالفا ملا نص عليه قرار التأسيس.
 احرتام ما نص عليه القانون املنظم لإلمتياز وإمكانية رجوع االمتياز إىل 

الدولة.

 •

عقد شراكة

نوع العقد
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Médenine مدنين

1998

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

خاضعة للفصل 2 من مجلة 
المحروقات  )قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 14 فيفري 2002(

القانون المنطبق

الفرانيق

1984

220

إنتاج

PERENCO

ETAP 50%
PERENCO 50%

1983/6/10 432035/6/21

1981

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة 140 )برميل نفط في اليوم(      25970 م3 غاز

  Ktep 15,2   )موقع الوزارة 2016  1508 )برميل نفط في اليوم
غاز مسال    Ktep-Pci 146 غاز

التوصياتالمخاطرالمالحظات
  نرش معطيات كل حقل عىل حدة. عدم معرفة حصة كل حقل يف اإلنتاج. نرش متوسط إنتاج النفط لحقول الفرانيق وباقل وترفة معا.

  نرش معطيات كل حقل عىل حدة. عدم معرفة حصة كل حقل يف اإلنتاج. نرش متوسط اإلنتاج اليومي للغاز لحقول الفرانيق وباقل وترفة وصربية.

 التمديد يف صلوحية االمتياز ملدة 15 سنة خالفا للفصل عدد 9 من املرسوم 
عدد 9 لسنة 1985 الذي ينص عىل أن امتياز االستغالل مينح ملدة ثالثني 

سنة دون اإلشارة إىل إمكانية التمديد. وعللت الحكومة طلب التمديد 

يف االمتياز بعدم قدرة املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية عىل استغالل 

رخص  كل  املؤسسة  اقتنت  الفرتة  تلك  نفس  يف  أنه  العلم  مع  الحقل. 

وامتيازات رشكة PA RESOURCES وأكدت قدرتها التامة عىل استغالل 

الحقول والرخص، رغم ما تطرحه هذه الرخص واالمتيازات من إشكاليات 

البحر.وصوت  الحقول يف  باعتبار وجود بعض  تقنية  قانونية وصعوبات 

القانون عدد  االمتياز مبقتىض  التمديد يف  لفائدة  الشعب  نواب  مجلس 

50 لسنة 2016 مؤرخ يف 20 جويلية 2016 يتعلق باملوافقة عىل امللحق

 تسجيل الدولة واملؤسسة لخسائر مالية هامة نتيجة عدم قيام الدولة 
باسرتجاع االمتياز واستغالله من طرف املؤسسة.

تطوير  بأية عملية  القيام  )مداخيل هامة( دون  بامتياز  املستثمر   متتع 
اضافية.

 تطوير دور املؤسسة التونسية لالنشطة البرتولية لتصبح قادرة عىل القيام 
بدور املشغل وخصوصا عىل إثر انقضاء مدة االمتياز.

التمديد يف صلوحية االمتياز خالفا  التحقيق يف األسباب الحقيقية وراء   
ملا نص عليه القانون.

عقد شراكة

نوع العقد
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التوصياتالمخاطرالمالحظات
 عدد 3 املنقح لالتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن املحروقات 

التي تعرف برخصة »مدنني« املتأيت منها امتياز استغالل«الفرانيق«. ورغم 

دستورية  ملراقبة  الوقتية  الهيئة  فإن  القانون  هذا  دستورية  يف  الطعن 

 2016 جويلية   14 بتاريخ   2016/06 عدد  قرارها  يف  القوانني  مشاريع 

رفضت الطعن ألسباب شكلية تعود إىل انقضاء آجال الطعن.

التمديد  تاريخ تقديم مطلب  التمديد فإن  إمكانية  أنه عىل فرض   كام 
سبتمرب   20 يف  للطاقة  العامة  باالدراة  إيداعه  وقع  االمتياز  يف صلوحية 

2011 أي بعد املدة القانونية املسموح بها حسب الفصل 55 من األمر 

العيل املؤرخ يف 01 جانفي 1953 واملقدرة بـ 10 سنوات قبل انتهاء مدة 

صلوحية امتياز االستغالل سنة 2020 )أي قبل سنة 2010(.

لألنشطة  التونسية  املؤسسة  موقع  بني  اإلنتاج  متوسط  يف  إختالف   
البرتولية وموقع الوزارة.

 تحيني و توحيد كمية اإلنتاج املنشورة يف موقع الوزارة و موقع املؤسسة. مغالطة حول كمية اإلنتاج.
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الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

المرسوم عدد 9 لسنة 1985

القانون المنطبق

إيزيس

1980

408

معلق

COLOMBUS

ETAP 100%

1980/6/6 332030/6/5

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة

موقع الوزارة 2016

بحري وسط شرقي
Marin Centre Oriental

التوصياتالمخاطرالمالحظات
  رغم أن املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية متلك 100 % من االمتياز 

كام نرش يف موقع املؤسسة فإن املشغل هو رشكة كوملبوس.

 ميكن أن تتحمل املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية لكامل املسؤولية 
يف حالة وقوع طارئ وليس رشكة كوملبوس.

 تحيني املعطيات يف موقع املؤسسة بصفة دورية وآنية وصحيحة.

 عدم نرش االتفاقيات املربمة لتشغيل الحقل.
فرتة  خالل  احرتامها  مدى  من  والتأكد  الرشكاء  التزامات  معرفة  عدم   

اإلنتاج.
 نرش االتفاقيات املربمة.

 الحقل معلق منذ مدة ووضعيته القانونية غري واضحة.
 عدم وضوح الحالة القانونية لالمتياز )هل سيتم استغالله من جديد / 

وضعه يف املناطق الحرة / إعادة املوقع اىل صبغته األصلية(

املناطق  اىل  أوإعادته  أو هجر  إنتاج  إما يف حالة  االمتياز   توضيح حالة 
الحرة. 

عقد شراكة

نوع العقد

1989

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

القانون المنطبق

قرمدة

1989

44

إنتاج

TPS

ETAP 51%
OMV 49%
TPS (Conctractant(  0%

1988/8/23 552018/12/31

1982

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة  700 )برميل نفط في اليوم( 

موقع الوزارة 2016 324 )برميل نفط في اليوم(

قرقنة الغربية
Kerkennah Ouest

خاضعة للفصل 2 من مجلة 
المحروقات  )قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 14 فيفري 2002(

التوصياتالمخاطرالمالحظات

 عدم معرفة حصة إنتاج كل حقل عىل حدة. نرش متوسط إنتاج قرمدة والعني بصفة إجاملية.
 نرش مدقق لإلنتاج اليومي لكل حقل عىل حدة واإلعالن عىل الحد األدىن 

لإلنتاج االقتصادي.

 عدم نرش تعديالت االتفاقية وعقد الرشاكة للرخصة املنتهية الصالحية 
والتي انحدر منها االمتياز.

فرتة  خالل  احرتامها  مدى  من  والتأكد  الرشكاء  التزامات  معرفة  عدم   
اإلنتاج.

 نرش تعديالت االتفاقية وعقد الرشاكة للرخصة.

 إختالف يف متوسط اإلنتاج اليومي بني موقع املؤسسة التونسية لألنشطة 
البرتولية وموقع الوزارة.

 مغالطة حول كمية اإلنتاج.
 تحيني و توحيد كمية اإلنتاج اليومي املنشورة يف موقع الوزارة و موقع 

املؤسسة.

 إقرتاب إنقضاء صالحية اإلمتياز يف 2018/12/31 وعدم صدور أي قرار 
لتوضيح وضعية اإلمتياز قبل إنقضاء الصالحية.

 إمكانية متتع املستثمر مبدة إضافية غري قانونية.
 متتع مبداخيل إضافية غري قانونية.

إرجاعه  إمكانية  و  مدة صلوحية  إنقضاء  قبل  اإلمتياز  وضعية  توضيح   
للدولة.

عقد شراكة

نوع العقد
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1989

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

القانون المنطبق

قرمدة

1989

44

إنتاج

TPS

ETAP 51%
OMV 49%
TPS (Conctractant(  0%

1988/8/23 552018/12/31

1982

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة  700 )برميل نفط في اليوم( 

موقع الوزارة 2016 324 )برميل نفط في اليوم(

قرقنة الغربية
Kerkennah Ouest

خاضعة للفصل 2 من مجلة 
المحروقات  )قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 14 فيفري 2002(

التوصياتالمخاطرالمالحظات

 عدم معرفة حصة إنتاج كل حقل عىل حدة. نرش متوسط إنتاج قرمدة والعني بصفة إجاملية.
 نرش مدقق لإلنتاج اليومي لكل حقل عىل حدة واإلعالن عىل الحد األدىن 

لإلنتاج االقتصادي.

 عدم نرش تعديالت االتفاقية وعقد الرشاكة للرخصة املنتهية الصالحية 
والتي انحدر منها االمتياز.

فرتة  خالل  احرتامها  مدى  من  والتأكد  الرشكاء  التزامات  معرفة  عدم   
اإلنتاج.

 نرش تعديالت االتفاقية وعقد الرشاكة للرخصة.

 إختالف يف متوسط اإلنتاج اليومي بني موقع املؤسسة التونسية لألنشطة 
البرتولية وموقع الوزارة.

 مغالطة حول كمية اإلنتاج.
 تحيني و توحيد كمية اإلنتاج اليومي املنشورة يف موقع الوزارة و موقع 

املؤسسة.

 إقرتاب إنقضاء صالحية اإلمتياز يف 2018/12/31 وعدم صدور أي قرار 
لتوضيح وضعية اإلمتياز قبل إنقضاء الصالحية.

 إمكانية متتع املستثمر مبدة إضافية غري قانونية.
 متتع مبداخيل إضافية غري قانونية.

إرجاعه  إمكانية  و  مدة صلوحية  إنقضاء  قبل  اإلمتياز  وضعية  توضيح   
للدولة.

عقد شراكة

نوع العقد
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1993

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

القانون المنطبق

رمورة

1993

30

إنتاج

TPS

ETAP 51%
OMV 49%
TPS (Conctractant(  0%

1993/1/15 932023/1/14

1990

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة  

موقع الوزارة 2016 397 )برميل نفط في اليوم(

قرقنة الغربية
Kerkennah Ouest

خاضعة للفصل 2 من مجلة 
المحروقات  )قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 14 فيفري 2002(

التوصياتالمخاطرالمالحظات

 عدم وجود قرار يف الرائد الرسمي عدد 93 املؤرخ يف 1993/01/15 ينص 
عىل تأسيس امتياز رمورة كام ورد يف موقع الوزارة.

 عدم معرفة االلتزامات وتاريخ التأسيس ينجر عنه عدم التأكد من احرتام 
املشغل والرشكاء لتاريخ انطالق اإلمتياز وتاريخ انقضاء االمتياز.

 متتيع أصحاب االمتياز مبدة إضافية وبالتايل مداخيل إضافية.
 تصحيح املعطيات املتعلقة بالرائد الرسمي يف موقع الوزارة.

 عدم نرش تعديالت االتفاقية وعقد الرشاكة للرخصة املنتهية الصالحية 
والتي انحدر منها امتياز اإلنتاج.

 نرش تعديالت االتفاقية وعقد الرشاكة للرخصة. عدم معرفة التزامات الرشكاء ومدى التأكد احرتامها خالل فرتة اإلنتاج.

 إختالف يف متوسط اإلنتاج اليومي بني موقع املؤسسة التونسية لألنشطة 
البرتولية وموقع الوزارة.

 مغالطة حول كمية اإلنتاج.
 تحيني و توحيد كمية اإلنتاج اليومي املنشورة يف موقع الوزارة و موقع 

املؤسسة.

عقد شراكة

نوع العقد
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1994

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

القانون المنطبق

سرسينة

1994

144

إنتاج

ETAP

ETAP 51%
OMV 49%
TPS (Conctractant(  0%

1994/2/22 152024/2/21

1991

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة 2251 )برميل نفط في اليوم(      1346 مليون م3 غاز

موقع الوزارة 2016 1214 )برميل نفط في اليوم( 

قرقنة الغربية
Kerkennah Ouest

خاضعة للفصل 2 من مجلة 
المحروقات  )قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 14 فيفري 2002(

التوصياتالمخاطرالمالحظات 
 عدم نرش تعديالت االتفاقية وعقد الرشاكة للرخصة املنتهية الصالحية 

التي انحدر منها امتياز اإلنتاج
 نرش تعديالت االتفاقية وعقد الرشاكة للرخصة عدم معرفة التزامات الرشكاء ومدى التأكد من احرتامها خالل فرتة اإلنتاج

 إختالف يف متوسط اإلنتاج اليومي بني موقع املؤسسة التونسية لألنشطة 
البرتولية وموقع الوزارة.

 مغالطة حول كمية اإلنتاج.
 تحيني و توحيد كمية اإلنتاج اليومي املنشورة يف موقع الوزارة و موقع 

املؤسسة.

عقد شراكة

نوع العقد
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الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

القانون المنطبق

سرسينة الجنوبية

2004

16

مرحلة التقييم

ETAP

ETAP 51%
OMV 49%
TPS (Conctractant(  0%

2004/11/5 892034/11/4

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة

موقع الوزارة 2016 

قرقنة الغربية
Kerkennah Ouest

مجلة المحروقات لسنة 1999  
)قرار وزير الصناعة بتاريخ 12 

ديسمبر 2000(

التوصياتالمخاطرالمالحظات

يتم  الوزارة منذ 2004 لكن مل  التقييم حسب موقع  الحقل يف مرحلة   
االنطالق يف اإلنتاج لحد التاريخ.

 عدم إمكانية مواصلة البحث عن املحروقات يف هذا الحقل وبقاؤه خارج 
املناطق الحرة.

 تواصل انتفاع الرشكة باالمتياز وتحقيق أرباح عىل حساب الدولة.

خرباء  عىل  وعرضها  الحقل  لتطوير  االقتصادية  الجدوى  دراسة  نرش   
مستقلني للتأكد من أن املستثمر غري قادر عىل تطوير الحقل أو أن سعر 

بيع الربميل ال يغطى التكاليف.

 للدولة الحق يف حال عدم استغالل الحقل يف ظرف سنتني إلغاء االمتياز 
من   52 للفصل  طبقا  تعويض  أّي  منح  دون  حريّة  بكّل  فيه  والترصف 

مجلة املحروقات.

 إعادة الحقل إىل املناطق الحرة يف حالة عدم إمكانية التطوير.

 عدم نرش تعديالت االتفاقية وعقد الرشاكة للرخصة املنتهية الصالحية 
الجنوبية  إكتشاف رسسينا  وإتفاق ضم  اإلنتاج  امتياز  منها  انحدر  التي 

إىل إكتشاف رسسينا املشار إليه يف حيثيات قرار وزير الصناعة و الطاقة 

املؤرخ يف 27 أكتوبر 2004.

فرتة  خالل  احرتامها  من  التأكد  ومدى  الرشكاء  التزامات  معرفة  عدم   
اإلنتاج.

 نرش تعديالت االتفاقية وعقد الرشاكة للرخصة.

  تأسيس االمتياز سنة 2004 ضمن رخصة قرقنة الغربية الخاضعة ملجلة 
املحروقات إال أن هذا االمتياز بقي خاضعا للقوانني القدمية. 

 إخضاع االمتياز ملجلة املحروقات. مخالفة القوانني

عقد شراكة

نوع العقد
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2008

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

القانون المنطبق

شرقي

2001

168

إنــتـــاج

PETROFAC

ETAP 55%
PETROFAC 45%

2001/7/13 562031/7/12

1992

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة 350 )برميل نفط في اليوم(      850000 م3 غاز

 Ktep-Pci 75       )موقع الوزارة 2016 286 )برميل نفط في اليوم

قرقنة الغربية
Kerkennah Ouest

مجلة المحروقات لسنة 1999  
)قرار وزير الصناعة بتاريخ 12 

ديسمبر 2000(

التوصياتالمخاطرالمالحظات
 عدم إصدار قرار وزاري بخصوص إحالة أسهم رشكة PETRPOFAC إىل 

رشكة PERENCO رغم إعالن رشكة PETROFAC عىل إحالتها 

لـ45 % من أسهمها في جوان 2018.

الوزارة اإلرشاف  قرار  بعد نرش  إال  األسهم  إحالة  إستكامل عملية   عدم 
بقبول اإلحالة.

 توضيح عملية اإلحالة.
موافقة  بعد  اإلحالة  عملية  عىل  املوافقة  حالة  يف  الوزاري  القرار  نرش   

اللجنة اإلستشارية للمحروقات.

منها  انحدر  والتي  الصالحية  املنتهية  للرخصة  الرشاكة  عقد  نرش  عدم   
امتياز اإلنتاج.

 نرش عقد الرخصة. عدم معرفة التزامات الرشكاء ومدى التأكد من احرتامها خالل فرتة اإلنتاج

التونسية لألنشطة  اليومي بني موقع املؤسسة   إختالف متوسط اإلنتاج 
البرتولية وموقع الوزارة.

 مغالطة حول كمية اإلنتاج.
 تحيني و توحيد كمية اإلنتاج اليومي املنشورة يف موقع الوزارة و موقع 

املؤسسة.

 عدم قيام املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية مبامرسة حق الشفعة يف 
.PERENCO إىل رشكة PETROFAC عملية إحالة أسهم

 دراسة إمكانية مامرسة املؤسسة لحق الشفعة. خسارة املؤسسة أرباح مهمة يف حقل مهم.

عقد شراكة

نوع العقد
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الحاجب 1985 ـ قبيبة 2002

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

القانون المنطبق

الحاجب ـ قبيبة

1983

52

إنــتـــاج

ETAP

ETAP 51%
OMV 45%
TPS (Conctractant(  0%

1983/6/10 432033/6/9

1982 - 1981

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة 350 )برميل نفط في اليوم(      850000 م3 غاز

موقع الوزارة 2016 2298 )برميل نفط في اليوم( 

قرقنة الغربية
Kerkennah Ouest

خاضعة للفصل 2 من مجلة 
المحروقات  )قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 14 فيفري 2002(

التوصياتالمخاطرالمالحظات
الحد األدىن للجدوى  عدم نرش إنتاج كل حقل عىل حدة )الحاجب وقبيبة(. بلغ  الحقل  إنتاج كل حقل وإن كان   عدم معرفة 

االقتصادية حتى يقع توقيف اإلنتاج ولو وقتيا.

 نرش مدقق لإلنتاج اليومي لكل حقل عىل حدة واإلعالن عىل الحد األدىن 
لإلنتاج االقتصادي.

 عدم نرش تعديالت االتفاقية وعقد الرشاكة للرخصة املنتهية الصالحية 
والتي انحدر منها امتياز اإلنتاج.

فرتة  خالل  احرتامها  مدى  من  والتأكد  الرشكاء  التزامات  معرفة  عدم   
اإلنتاج.

 نرش تعديالت االتفاقية وعقد الرشاكة للرخصة.

لألنشطة  التونسية  املؤسسة  موقع  بني  اإلنتاج  متوسط  يف  إختالف   
البرتولية وموقع الوزارة.

 مغالطة حول كمية اإلنتاج.
 تحيني و توحيد كمية اإلنتاج اليومي املنشورة يف موقع الوزارة و موقع 

املؤسسة.

عقد شراكة

نوع العقد



111 خفايا عقود المحروقات في تونس الفهرس

1991

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

القانون المنطبق

سيدي الكيالني

1992

204

إنــتـــاج

CTKCP

ETAP 55%
Kufpec 22.5%
CNPCIT  22.5%

1992/12/25 862022/12/24

1989

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة 646 )برميل نفط في اليوم(      94 مليون قدم3 غاز

القيروان الشمالية
Kairouan Nord

موقع الوزارة 2016 692 )برميل نفط في اليوم( 

خاضعة للفصل 2 من مجلة 
المحروقات  )قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 14 فيفري 2002(

التوصياتالمخاطرالمالحظات
أن  ميكن  ال  املؤسسة حيث  مبوقع  اإلنتاج  خاطئة حول  معطيات  نرش   
يكون إنتاج الحقل 94 مليون قدم مكعب غاز ألن الحقل ينتج النفط مع 

كميات ضئيلة من الغاز.

 تقديم معطيات مغلوطة حول اإلنتاج وتظليل الرأي العام. 
لألنشطة  التونسية  املؤسسة  مبوقع  اإلنتاج  حول  املعطيات  إصالح   

البرتولية.

 عدم نرش تعديالت االتفاقية وعقد الرشاكة للرخصة املنتهية الصالحية 
والتي انحدر منها امتياز اإلنتاج.

 نرش تعديالت االتفاقية وعقد الرشاكة للرخصة عدم معرفة التزامات الرشكاء والتأكد من مدى احرتامها اإلنتاج

عقد شراكة

نوع العقد
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2007

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

مجلة المحروقات لسنة 1999  
)قرار وزير الصناعة بتاريخ 12 

ديسمبر 2000(

القانون المنطبق

الشروق

2008

756

إنتاج

OMV

Etap 50%
OMV  50%

2008/4/25 342038/4/24

2007

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة 4000 )برميل نفط في اليوم( 

 Ktep-pci 334      )موقع الوزارة 2016 912 )برميل نفط في اليوم

جناين الشمالية
Jenein Nord

التوصياتالمخاطرالمالحظات
 نرش متوسط اإلنتاج اليومي لغاز الجنوب )الربمة, واد زار, جبل قروز, 

آدم, شوش السيدة, رشوق, درة, عناقيد الرشقية( 

 عدم معرفة إنتاج كل حقل عىل حدة ومعرفة إن كان الحقل بلغ الحد 
األدىن لإلنتاج املجدي إقتصاديا حتى يقع توقيف اإلنتاج ولو وقتيا.

 نرش مدقق لإلنتاج اليومي للغاز لكل حقل عىل حدة واإلعالن عىل الحد 
األدىن لإلنتاج االقتصادي.

 تجاوز مساحة االمتياز التي تبلغ 756 كم2 مساحة االكتشاف )مساحة 
كبرية جدا بالنسبة المتياز(. 

 إمكانية حفر ابار اكتشاف داخل االمتياز بدون أي التزامات أشغال وال 
تحديد لفرتة االستكشافات كام هو جاري به العمل يف رخص البحث ويف 

مناطق خارج مساحة الحقل 

 عدم السامح بتجاوز مساحة االمتياز مساحة االكتشاف كام ينص عليه 
القانون.

منها  انحدر  والتي  الصالحية  املنتهية  للرخصة  الرشاكة  عقد  نرش  عدم   
امتياز اإلنتاج. 

فرتة  خالل  احرتامها  مدى  من  والتأكد  الرشكاء  التزامات  معرفة  عدم   
اإلنتاج.

 نرش عقد الرشاكة للرخصة ميكن من التأكد من احرتام الرشكاء بالتزاماتهم 
التعاقدية. 

لألنشطة  التونسية  املؤسسة  موقع  بني  اإلنتاج  متوسط  يف  إختالف   
البرتولية وموقع الوزارة.

 مغالطة حول كمية اإلنتاج.
 تحيني و توحيد كمية اإلنتاج اليومي املنشورة يف موقع الوزارة و موقع 

املؤسسة.

عقد شراكة

نوع العقد
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2007

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

مجلة المحروقات لسنة 1999  
)قرار وزير الصناعة بتاريخ 12 

ديسمبر 2000(

القانون المنطبق

أوتيك

2001

168

إنتاج

ETAP

Etap 100%

2001/2/16 142031/2/15

1992

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة 100 ثاني أكسيد الكربون

موقع الوزارة 2016 

جبل الوسط
Jebel Oust

عقد شراكة

نوع العقد
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الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

األوامر العلية 1948 - 1953

القانون المنطبق

بيرصة

1980

220

مرحلة التقييم

TOP ENERGY

ETAP 20%
TOP ENERGY  80%

1980/10/31 572029/12/31

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة

موقع الوزارة 2016 

الحمامات العميق
Hammamet Grands Fonds

التوصياتالمخاطرالمالحظات

لحد  اإلنتاج  االنطالق يف  يتم  ومل  منذ 1980  التقييم  الحقل يف مرحلة   
التاريخ.

 عدم إمكانية مواصلة البحث عن املحروقات يف هذا الحقل وبقاؤه خارج 
املناطق الحرة.

 نرش نتائج دراسة الجدوى االقتصادية لتطوير الحقل وعرضها عىل خرباء 
مستقلني للتأكد من أن املستثمر غري قادر عىل تطوير الحقل أو أن سعر 

بيع الربميل ال يغطى التكاليف.

 إعادة الحقل إىل املناطق الحرة يف حالة عدم إمكانية التطوير.

 تاريخ انقضاء صالحية االمتياز ينبغي أن يكون يف 2029/12/31 وليس 
2030/12/31 كام نرش يف موقع الوزارة ألن االمتياز صالح ملدة خمسني 

سنة ابتداء من 1980/01/01. مع العلم أن تاريخ تأسيس االمتياز سابق 

لعملية النرش.

 إمكانية متتيع صاحب االمتياز بسنة إضافية الستغالل االمتياز.

 يجب أن يكون تاريخ التأسيس موافقا لتاريخ النرش وينبغي نرش تاريخ 
التأسيس يف موقع الوزارة يف خانة خاصة عىل حدة يف حال مل يكن تاريخ 

التأسيس هو نفس تاريخ النرش.

 إصالح الخطأ مبوقع الوزارة.

 عدم نرش كل الوثائق التعاقدية وتعديالتها للرخصة املنتهية الصالحية 
التي انحدر منها امتياز اإلنتاج.

 نرش كافة الوثائق التعاقدية وتعديالتها. عدم امكانية معرفة التزامات الرشكاء والتأكد من مدى احرتامها.

عقد شراكة

نوع العقد
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2006

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

مرسوم عدد 9 لسنة 1985

القانون المنطبق

ودنة

1989

420

معلق

LUNDEN

ETAP 20%
LUNDIN 40%
ATLANTIS 40%

1988/8/23 552018/12/31

1978

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة

موقع الوزارة 2016 

الحمامات العميق
Hammamet Grands Fonds

التوصياتالمخاطرالمالحظات
الصالحية  املنتهية  للرخصة  اإلنتاج  االتفاقية وعقد  تعديالت   عدم نرش 

والتي انحدر منها امتياز اإلنتاج
 نرش تعديالت االتفاقية وعقد الرشاكة للرخصة. عدم معرفة التزامات الرشكاء ومدى احرتامها خالل فرتة اإلنتاج.

 خسارة الدولة' لقضية يف التحكيم الدويل ضد الرشكة السويدية لندين 
تقارير صحفية  دينار حسب  مليون   22 بـ  تقدر  بغرامة  عليها  والحكم 

https://www.italaw.com/ طويلة.  مدة  منذ  توقف  اإلنتاج  أن  رغم 

 cases/2268

عدم اعداد ملف جيد للتحكيم الدويل.

 عدم إمكانية االستثامر يف هذا الحقل.
املنجرة عن خسارة  الغرامات  الدولة لخسائر مالية بسبب دفع   تكبيد 

القضية التحكيمية خصوصا وأن االمتياز حاليا معلق. 

املسؤوليات  وتحميل  التحكيمية  القضية  خسارة  أسباب  يف  التحقيق   
للمتسببني مع التأكيد عىل أن الحقل انتهت صلوحيته.

حالة  عىل  لالمتياز  املنظمة  القانونية  النصوص  ضمن  التنصيص  عدم   
تعليق اإلنتاج واالستغالل باالمتياز.

 عدم وضوح الحالة القانونية لالمتياز )هل سيتم استغالله من جديد أو 
وضعه يف املناطق الحرة أو إعادته لصبغته األصلية(.

 توضيح حالة االمتياز إما يف حالة إنتاج أو هجر أوإعادته اىل اللمناطق 
الحرة.

عقد شراكة

نوع العقد
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Grombalia قرمبالية

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

خاضعة للفصل 2 من مجلة 
المحروقات  )قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 14 فيفري 2002(

القانون المنطبق

بلي

1992

44

معلق

EDUMED

ETAP 50%
ECUMED  50%

1992/9/18 622022/9/17

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة

موقع الوزارة 2016

التوصياتالمخاطرالمالحظات
موقع  ترميم  قصد  املدخرات  ملبالغ  املشغل  تأمني  من  التأكد  عدم   
االستغالل طبقا للفصول من 118 إىل 123 من مجلة املحروقات خصوصا 

أن االمتياز حاليا معلق حسب موقع الوزارة.

 إمكانية عدم إعادة موقع اإلنتاج لصبغته األصلية )أرض صالحة للفالحة( 
وميكن أن يتسبب يف انعكاسات بيئية خطرية.

لحالته  اإلنتاج  موقع  إلعادة  الالزمة  املبالغ  تأمني  عىل  املشغل  إجبار   
األصلية.

 عدم نرش عقد الرشاكة واالتفاقيات املربمة عند تكوين الرشكة املشرتكة 
للرخصة املنتهية الصالحية والتي انحدر منها امتياز اإلنتاج

 عدم االطالع عىل التزامات الرشكاء والتأكد من مدى احرتامها خالل فرتة 
اإلنتاج

املشرتكة  الرشكة  تكوين  عند  املربمة  واالتفاقيات  الرشاكة  عقد  نرش   
للرخصة.

حالة  عىل  لالمتياز  املنظمة  القانونية  النصوص  ضمن  التنصيص  عدم   
تعليق اإلنتاج بامتياز محروقات.

 عدم وضوح الحالة القانونية لالمتياز )هل سيتم استغالله من جديد أو 
وضعه يف املناطق الحرة و إعادته لصبغته األصلية(

املناطق  اىل  أوإعادته  أو هجر  إنتاج  إما يف حالة  االمتياز   توضيح حالة 
الحرة. 

عقد شراكة

نوع العقد
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Grombalia قرمبالية

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

مجلة المحروقات لسنة 1999 
)قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 12 ديسمبر 2000(

القانون المنطبق

المنــزه

2000

28

معلق

Ecumed

EXXOIL 25%
ECUMED 75%

2037/11/28 952030/12/27

1989

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة

موقع الوزارة 2016 

التوصياتالمخاطرالمالحظات
 عدم التأكد من تأمني املبالغ املتعلقة بالهجر قصد ترميم موقع االستغالل 
طبقا للفصول من 118 إىل 123 من مجلة املحروقات خصوصا أن االمتياز 

معلق حاليا حسب موقع الوزارة.

 عدم إعادة موقع اإلنتاج لصبغته األصلية )أرض صالحة للفالحة( وميكن 
أن يتسبب ذلك يف انعكاسات بيئية خطرية

لحالته  اإلنتاج  موقع  إلعادة  الالزمة  املبالغ  تأمني  عىل  املشغل  إجبار   
األصلية.

 عدم مشاركة املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية يف امتياز املنزه رغم 
أن لها الحق يف املشاركة يف أي اكتشاف حسب عقود الرشاكةمع العلم 

أن قرار تأسيس اإلمتياز بتاريخ 18 نوفمرب 2000 نص عىل أن املؤسسة 

التونسية لألنشطة البرتولية رشيكة يف هذا اإلمتياز.

 فقدان املؤسسة والدولة ملرابيح هامة باعتبارهام رشكاء.
 عدم وضوح مآل مساهمة املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية.

 القيام بدراسة الجدوى االقتصادية لعدم مشاركة املؤسسة يف هذا االمتياز 
من طرف خرباء مستقلني قبل املصادقة عىل التقرير النهايئ.

 توضيح مآل مساهمة املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية.

 عدم نرش دراسة الجدوى االقتصادية التى عىل أساسها تم اتخاذ قرار عدم 
مشاركة املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية.

 عدم معرفة صحة هذا القرار الذي ميكن أن يرتتب عنه خسائر طائلة 
للدولة واملؤسسة.

 نرش نتائج الدراسة حول مشاركة أو عدم مشاركة املؤسسة يف امتيازات 
اإلنتاج وعرضها عىل آراء الخرباء املستقلني دوليني أو تونسيني. 

 نرش موقع الوزارة لتاريخ خاطئ للرائد الرسمي الذي ينص عىل تأسيس 
االمتياز )2000/12/28 عوض 2000/11/28(

 تصحيح الخطأ يف موقع الوزارة. امكانية تقديم معطيات مغلوطة حول تاريخ انقضاء صالحية االمتياز

 عدم نرش عقد الرشاكة واالتفاقيات املربمة عند تكوين الرشكة املشرتكة 
للرخصة املنتهية الصالحية املنحدر منها امتياز اإلنتاج.

فرتة  خالل  احرتامها  مدى  من  والتأكد  الرشكاء  التزامات  معرفة  عدم   
اإلنتاج.

املشرتكة  الرشكة  تكوين  عند  املربمة  واالتفاقيات  الرشاكة  عقد  نرش   
للرخصة

 عدم التنصيص صلب مجلة املحروقات عىل حالة تعليق امتياز االستغالل. 
 عدم وضوح الحالة القانونية لالمتياز )هل سيتم استغالله من جديد أو 

وضعه يف املناطق الحرة أو إعادته لصبغته األصلية(
 توضيح حالة االمتياز إما يف حالة إنتاج أو هجر أوإعادته للمناطق الحرة 

عقد شراكة

نوع العقد
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1974

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

خاضعة للفصل 2 من مجلة 
المحروقات 1999

القانون المنطبق

عشتروت

1974

380

إنتاج

SEREPT

ETAP 50%
PERENCO  50%

1973/7/10 262023/12/31

1971

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة 5604 )برميل نفط في اليوم(      72240 م3 غاز

موقع الوزارة 2016 5754 )برميل نفط في اليوم(  

خليج قابس
Golde de Gabès

التوصياتالمخاطرالمالحظات
 عدم تعديل نسب مساهمة الرشكاء يف موقع الوزارة بعد القيام باالحالة 

 PERENCO إىل رشكة O.M.V الكلية للحصص من رشكة
 تحيني موقع الوزارة  بصفة دورية. إمكانية عدم تحمل املالك الحقيقي ملسؤوليته يف حالة وجود اخالالت.

 عدم نرش االتفاقية وملحقاتها للرخصة املنتهية الصالحية والتي انحدر 
منها امتياز اإلنتاج.

فرتة  خالل  احرتامها  مدى  من  والتأكد  الرشكاء  التزامات  معرفة  عدم   
اإلنتاج.

 نرش االتفاقية وملحقاتها.

 إختالف يف متوسط اإلنتاج اليومي بني موقع املؤسسة التونسية لألنشطة 
البرتولية وموقع الوزارة.

 مغالطة حول كمية اإلنتاج.
 تحيني و توحيد كمية اإلنتاج اليومي املنشورة يف موقع الوزارة و موقع 

املؤسسة.

 عدم توفر معطيات حول تأمني مصاريف الهجر وتحديد املبلغ املؤمن 
خاصة يف حقل بحري دخل مرحلة اإلنتاج يف 1974 وإقرتاب أجل إنقضاء 

صلوحيته يف 2023/12/31 وإحالة حصص رشكة PERENCO يف 2018.

 نرش ما يفيد قيام رشكة PERENCO بتأمني مصاريف الهجر. إمكانية تهرب الرشكة من القيام بإعادة الحقل إىل وضعيته األصلية.

عقد شراكة

نوع العقد
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الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

القانون المنطبق

البيبان

1984

228

إنتاج

ECUMED

ECUMED 100%

1983/4/22 312033/12/31

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة

موقع الوزارة 2016 98 )برميل نفط في اليوم(  

قابس جربة بن قردان
Golde de Gabès

خاضعة للفصل 2 من مجلة 
المحروقات  )قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 14 فيفري 2002(

التوصياتالمخاطرالمالحظات
 عدم االطالع عىل التزامات الرشكاء والتأكد من مدى احرتامها خالل فرتة  عدم نرش كل الوثائق التعاقدية.

اإلنتاج

 نرش كل الوثائق التعاقدية.

عقد شراكة

نوع العقد
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الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

خاضعة للفصل 2 من مجلة 
المحروقات 1999

القانون المنطبق

ربانـة

2004

48

إنتاج

ECUMED

ECUMED 100%

2034/11/5 892037/11/04

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة

موقع الوزارة 2016  22 )برميل نفط في اليوم(  

قابس جربة بن قردان
Golde de Gabès

التوصياتالمخاطرالمالحظات
 نرشكل الوثائق التعاقدية. عدم معرفة التزامات الرشكاء والتأكد من مدى احرتامها خالل فرتة اإلنتاج عدم نرش كل الوثائق التعاقدية. 

 إختالف يف متوسط اإلنتاج اليومي بني موقع املؤسسة التونسية لألنشطة 
البرتولية وموقع الوزارة.

 مغالطة حول كمية اإلنتاج.
 تحيني و توحيد كمية اإلنتاج اليومي املنشورة يف موقع الوزارة و موقع 

املؤسسة.

عقد شراكة

نوع العقد
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Enfidha النفيضة

2010

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

المرسوم عدد 9 لسنة 1985

القانون المنطبق

البركة

2001

188

إنتاج

ENI Tunisia BV

ETAP 51%
ENI TUNISIA BV  49%

2001/8/24 682031/8/23

1998

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة 1500 )برميل نفط في اليوم(  

 Ktep 2,18      )موقع الوزارة 2016 1298 )برميل نفط في اليوم

التوصياتالمخاطرالمالحظات

 عدم نرش عقد الرشاكة للرخصة منتهية الصلوحية التي انحدر منها امتياز 
اإلنتاج

فرتة  خالل  احرتامها  مدى  من  والتأكد  الرشكاء  التزامات  معرفة  عدم   
اإلنتاج.

 نرش كل الوثائق التعاقدية.

 إختالف يف متوسط اإلنتاج اليومي بني موقع املؤسسة التونسية لألنشطة 
البرتولية وموقع الوزارة.

 مغالطة حول كمية اإلنتاج.
 تحيني و توحيد كمية اإلنتاج اليومي املنشورة يف موقع الوزارة و موقع 

املؤسسة.

عقد شراكة

نوع العقد
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Enfidha النفيضة

2009

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

خاضعة  للقوانين القديمة 1985

القانون المنطبق

المعمورة

1991

148

إنتاج

ENI Tunisia BV

ETAP 51%
ENI TUNISIA BV  49%

1990/8/24 542020/12/31

1987

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة 1000 )برميل نفط في اليوم( 

موقع الوزارة 2016 716 )برميل نفط في اليوم(    Ktep 3,76 غاز 
مسال 

التوصياتالمخاطرالمالحظات
منها  انحدر  والتي  الصالحية  املنتهية  للرخصة  الرشاكة  عقد  نرش  عدم   

امتياز اإلنتاج.
 نرش عقد الرخصة  عدم معرفة التزامات الرشكاء والتأكد من مدى احرتامها خالل فرتة اإلنتاج 

 إختالف يف متوسط اإلنتاج اليومي بني موقع املؤسسة التونسية لألنشطة 
البرتولية وموقع الوزارة.

 مغالطة حول كمية اإلنتاج.
 تحيني و توحيد كمية اإلنتاج اليومي املنشورة يف موقع الوزارة و موقع 

املؤسسة.

 إقرتاب إنقضاء صالحية اإلمتياز يف 2020/12/31 وعدم صدور أي قرار 
لتوضيح وضعية اإلمتياز قبل إنقضاء الصالحية.

 إمكانية متتع املستثمر مبدة إضافية غري قانونية.
 متتع مبداخيل إضافية غري قانونية.

إرجاعه  إمكانية  و  مدة صلوحية  إنقضاء  قبل  اإلمتياز  وضعية  توضيح   
للدولة.

عقد شراكة

نوع العقد
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El Borma البرمة

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

األوامر العلية 1953-1948

القانون المنطبق

البرمة

1968

792

إنتاج

SITEP

SITEP 100%

1968/11/29 512043/11/28

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة

Ktep- 334     )موقع الوزارة 2016 5131 )برميل نفط في اليوم

التوصياتالمخاطرالمالحظات
 التمديد يف مدة صلوحية امتياز استغالل الربمة حسب األمر عدد 2000 
إضافية  لسنة 2010 مؤرخ يف 2010/08/16 ملدة خمس وعرشين سنة 

القصوى  املدة  أن  عىل  ينص  لالمتياز  املؤسس  القانوين  النص  أن  رغم 

أن  ينبغي  االمتياز  انقضاء صالحية  تاريخ  أن  أي  سنة   50 هي  لالمتياز 

يكون 2018/11/28. 

 متكني املستثمر من تجديد االمتياز خالفا للقانون.
 التفرقة بني املستثمرين. 

 التنازل عن مداخيل هامة للدولة لفائدة املستثمر.
 ملف قد يخفي شبهات فساد

 انهاءاالمتياز يف التاريخ الذي يضبطه القانون أو تعديل القانون لتحديد 
الحاالت االستثنائية التي يسمح فيها بتجديد االمتياز.

 فتح تحقيق يف املتسببني يف التمديد غري القانوين لالمتياز.

 مخالفة الفصل 55 من األمر العيل املؤرخ يف 01 جانفي 1953 الذي ينص 
عىل إمكانية متديد امتيازات االستغالل ملدة أقصاها 25 سنة عىل أن يقدم 

مطلب التمديد قبل 10 سنوات من انتهاء مدة صلوحية االمتياز، إال أنه 

تم تقديم املطلب من طرف "الرشكة اإليطالية التونسية الستغالل النفط" 

يف 2 مارس 2009 أي بعد املدة القانونية وهي 28 نوفمرب 2008 يف حني 

أنه يف رخصة أشغال تم سحب الرخصة نظرا ألن املستثمر تقدم مبطلب 

التمديد بعد األجل القانوين بيومني فقط.

 مخالفة القوانني و التمييز بني املستثمرين.
 متتيع املستثمر مبدة إضافية الستغالل االمتياز )25 سنة(.

 تسجيل الدولة لخسائر مالية.
  شبهة فساد.

 التحقيق يف خلفيات التمديد ونرش نتائج التحقيق.

 نرش متوسط اإلنتاج اليومي لغاز الجنوب بصفة اجاملية )الربمة، واد زار, 
جبل قروز, آدم, شوش السيدة, رشوق, درة, عناقيد الرشقية( 

 عدم معرفة حصة كل حقل عىل حدة ومعرفة إن كان الحقل بلغ الحد 
األدىن للجدوى االقتصادية حتى يقع توقيف اإلنتاج ولو وقتيا

للغاز يف كل حقل عىل حدة واإلعالن عىل  اليومي   نرش مدقق لإلنتاج 
الحد األدىن لإلنتاج االقتصادي

عقد شراكة

نوع العقد
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Douz دوز

باقل 1998 طرقة 2000

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

القانون المنطبق

باقل ـ ترفة

1988

308

إنتاج

PERENCO

Etap 51%
PERENCO  49%

1987/6/12 242035/6/21

1983

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج

موقع المؤسسة باقل: 1653،6 )برميل نفط في اليوم(      21794 م3 غاز
                            ترفة: 90 )برميل نفط في اليوم(      149565 م3 غاز

  Ktep 9,82      )موقع الوزارة 2016 1508 )برميل نفط في اليوم
غاز مسال      Ktep-Pci 146 غاز

خاضعة للفصل 2 من مجلة 
المحروقات  )قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 14 فيفري 2002(

التوصياتالمخاطرالمالحظات

 نرش متوسط إلنتاج النفط الفرانيق وباقل وترفة بصفة إجاملية 
 عدم معرفة إنتاج كل حقل عىل حدة وعدم التأكد إن كان الحقل بلغ 

الحد األدىن للجدوى االقتصادية حتى يقع توقيف اإلنتاج ولو وقتيا

 نرش مدقق لإلنتاج اليومي للنفط يف كل حقل عىل حدة واإلعالن عىل 
الحد األدىن لإلنتاج االقتصادي.

 نرش متوسط اإلنتاج اليومي للغاز لحقول الفرانيق وباقل وترفة وصربية 
معا.

  عدم معرفة إنتاج كل حقل عىل حدة ومعرفة إن كان الحقل بلغ الحد 
األدىن للجدوى االقتصادية حتى يقع توقيف اإلنتاج ولو وقتيا.

للغاز يف كل حقل عىل حدة واإلعالن عىل  اليومي   نرش مدقق لإلنتاج 
الحد األدىن لإلنتاج االقتصادي.

 إختالف يف متوسط اإلنتاج اليومي بني موقع املؤسسة التونسية لألنشطة 
البرتولية وموقع الوزارة.

 مغالطة حول كمية اإلنتاج.
 تحيني و توحيد كمية اإلنتاج اليومي املنشورة يف موقع الوزارة و موقع 

املؤسسة.

عقد شراكة

نوع العقد
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التوصياتالمخاطرالمالحظات
 51 عدد  القانـون  مبقتىض  سنة   15 ملدة  االمتياز  صلوحية  يف  التمديد   
لسنة 2016 مؤرخ يف 20 جويلية 2016 خالفا للفصل عدد 9 من املرسوم 

عدد 9 لسنة 1985 الذي ينص عىل أن امتياز االستغالل مينح ملدة ثالثني 

سنة دون اإلشارة إىل إمكانية التمديد. وعللت الحكومة طلب التمديد 

يف االمتياز بعدم قدرة املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية عىل استغالل 

الحقل رغم أن الحقل مر مبرحلة اإلنتاج و موجود عىل األرض. مع العلم 

رشكة  وامتيازات  رخص  كل  املؤسسة  اقتنت  الفرتة  تلك  نفس  يف  أنه 

الحقول  استغالل  التامة عىل  قدرتها  وأكدت عىل   PA RESOURCES

والرخص، رغم ما تطرحه هذه الرخص واالمتيازات من إشكاليات قانونية 

البحر.وصوت مجلس  الحقول يف  بعض  باعتبار وجود  تقنية  وصعوبات 

نواب الشعب لفائدة التمديد يف االمتياز مبقتىض القانـون عدد 51 لسنة 

2016 مؤرخ يف 20 جويلية 2016 الذي يتعلق باملوافقة عىل امللحق عدد 

4 املنقح لالتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن املحروقات التي 

الطعن  "باقل". ورغم  استغالل  امتياز  منها  املتأيت  "دوز"  برخصة  تعرف 

مشاريع  دستورية  ملراقبة  الوقتية  الهيئة  فإن  القانون  هذا  دستورية  يف 

رفضت   2016 جويلية   14 بتاريخ   07/2016 عدد  قرارها  يف  القوانني 

الطعن ألسباب شكلية تعود إىل انقضاء آجال الطعن.

 كام أنه عىل فرض إمكانية التمديد يف صلوحية االمتياز فإن تاريخ تقديم 
مطلب التمديد يف صلوحية االمتياز وقع إيداعه باالدراة العامة للطاقة يف 

20 سبتمرب 2011 أي بعد املدة القانونية املسموح بها حسب الفصل 55 

من األمر العيل املؤرخ يف 01 جانفي 1953 واملقدرة بـ 10 سنوات قبل 

انتهاء مدة صلوحية امتياز االستغالل أي يف 2010.

 تسجيل الدولة واملؤسسة لخسائر مالية هامة نتيجة عدم قيام الدولة 
باسرتجاع االمتياز واستغالله من طرف املؤسسة.

تطوير  بأية عملية  القيام  )مداخيل هامة( دون  بامتياز  املستثمر   متتع 
اضافية.

 تطوير دور املؤسسة التونسية لالنشطة البرتولية لتصبح قادرة عىل القيام 
بدور املشغل وخصوصا عىل إثر انقضاء مدة االمتياز.

التمديد يف صلوحية االمتياز خالفا  التحقيق يف األسباب الحقيقية وراء   
ملا نص عليه القانون.
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الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

المرسوم عدد 9 لسنة 1985

القانون المنطبق

زلفة

2004

100

مرحلة التقييم

TOPIC

ETAP 50%
TOPIC  43,75%
ATLANTIS 22,75%
KLUBZUBA 3,50%

2004/4/20 322034/4/19

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة

موقع الوزارة 2016

الوطن القبلي البحري
Cap Bon Marin

التوصياتالمخاطرالمالحظات

 االمتياز يف مرحلة التقييم منذ 2004 حسب موقع الوزارة اال أنه مل يتم 
االنطالق يف اإلنتاج لحد التاريخ.

 عدم تطوير أي حقل ينجر عنه فقدان طاقة إنتاجية تساهم يف الحد من 
العجز يف الطاقي يف تونس.

 تكبيد املؤسسة والدولة لخسائر مالية.

 نرش نتائج دراسة الجدوى االقتصادية لتطوير الحقل وعرضها عىل خرباء 
سعر  أن  أو  تطويره  عىل  قادر  غري  املستثمر  أن  من  للتأكد  مستقلني 

الربميل ال يسمح بتحقيق جدوى اقتصادية.

 الدولة لها الحق يف حال عدم االستغالل يف ظرف سنتني أن تسحب 
الرخصة لتقوم باإلنتاج لحسابها.

إىل  تصل  أن  وميكن   %30 بني  املؤسسة  ترتاوح حصة  االتفاقية   حسب 
موقعها  يف  املنشورة  املؤسسة  أن حصة  "ح"  إال  الحاصل  50% حسب 

وموقع الوزارة  بلغت 30%  فقط. 

 إصالح املعلومات املنشورة. إمكانية تنازل املؤسسة عن جزء من حصتها قبل بدء اإلنتاج.

 عدم نرش عقد الرشاكة للرخصة املنتهية الصالحية والتي انحدر منها 
امتياز اإلنتاج.

فرتة  خالل  احرتامها  مدى  من  والتأكد  الرشكاء  التزامات  معرفة  عدم   
اإلنتاج .

 نرش عقد الرشاكة املتعلق بالرخصة.  

عقد شراكة

نوع العقد
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الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

المرسوم عدد 9 لسنة 1985

القانون المنطبق

كوسموس

1986

440

مرحلة التقييم

MEDCO

ETAP 20%
MEDCO 80%

1985/7/30 562035/12/31

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة

موقع الوزارة 2016 

الوطن القبلي خليج الحمامات
Cap Bon - Golfe de Hammamet

التوصياتالمخاطرالمالحظات

يتم  ومل  الوزارة  موقع  حسب   1985 منذ  التقييم  مرحلة  يف  الحقل   
االنطالق في اإلنتاج لحد التاريخ.

 فقدان طاقة إنتاجية ميكنها أن تساهم في الحد من العجز الطاقي في 
تونس وتوفير مداخيل مالية لميزانية الدولة.

خرباء  عىل  وعرضها  الحقل  لتطوير  االقتصادية  الجدوى  دراسة  نرش   
مستقلني للتأكد من أن املستثمر غري قادر عىل تطويرالحقل أو أن سعر 

الربميل ال يسمح بتطويرالحقل اقتصاديا. 

املنتهية  للرخصة  الرشاكة  وعقد  لالتفاقية   1 رقم  التعديل  نرش  عدم   
الصالحية التي انحدر منها امتياز اإلنتاج.

 نرش كل الوثائق التعاقدية. عدم معرفة التزامات الرشكاء والتأكد من مدى احرتام التزاماتهم

عقد شراكة

نوع العقد
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الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

المرسوم عدد 9 لسنة 1985

القانون المنطبق

ياسمين

1991

   موقع الوزارة 2016

96

مرحلة التقييم

MEDCO

MEDCO 100%

1990/7/24 492020/12/31

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة

الوطن القبلي خليج الحمامات
Cap Bon - Golfe de Hammamet

التوصياتالمخاطرالمالحظات

 1990 منذ  التقييم  مرحلة  يف  أنه  رغم  اإلنتاج  يف  الحقل  انطالق  عدم   
حسب موقع الوزارة.

  لتونس  الطاقي  العجز  من  الحد  في  تساهم  إنتاجية  طاقة  فقدان   
فقدان مداخيل مالية لميزانية الدولة.

 نرش نتائج دراسة الجدوى االقتصادية لتطوير الحقل وعرضها عىل خرباء 
مستقلني للتأكد من أن املستثمر غري قادر عىل تطويره أو أن سعر الربميل 

ال يسمح بتطويره اقتصاديا

تسحب  أن  سنتني  ظرف  يف  االستغالل  عدم  حال  يف  الحق  لها  الدولة   
اإلمتياز الستغالل الحقل لحسابها

 عدم مشاركة املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية يف امتياز ياسمني رغم 
التعديل  اكتشاف حسب  أي  يف  بحصة 20%  املشاركة  يف  الحق  لها  أن 

رقم 2 لالتفاقية

 فقدان املؤسسة والدولة ملرابيح مالية كرشيك 
 القيام بدراسة الجدوى االقتصادية لعدم دخول املؤسسة يف هذا االمتياز 
من طرف خرباء مستقلني عند تاريخ البدء يف اإلنتاج وقبل املصادقة عىل 

تقرير فريق العمل.

 عدم نرش كل الوثائق التعاقدية للرخصة املنتهية الصالحية التي انحدر 
منها امتياز اإلنتاج

 نرش كل الوثائق التعاقدية. عدم معرفة التزامات الرشكاء ومدى احرتامها خالل فترة اإلنتاج

 إقرتاب إنقضاء صلوحية اإلمتياز يف 2020/12/31 وعدم صدور أي قرار 
لتوضيح وضعية اإلمتياز قبل إنقضاء الصالحية.

 إمكانية متتع املستثمر مبدة إضافية غري قانونية.
 متتع مبداخيل إضافية غري قانونية.

إرجاعه  إمكانية  و  مدة صلوحية  إنقضاء  قبل  اإلمتياز  وضعية  توضيح   
للدولة.

عقد شراكة

نوع العقد
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الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

القانون المنطبق

زينية

1991

725

معلق

WINSTAR

WINSTAR TUNISIA 100%

1990/11/23 762020/12/31

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة

موقع الوزارة 2016 

الوطن القبلي خليج الحمامات
Cap Bon - Golfe de Hammamet

خاضعة للفصل 2 من مجلة 
المحروقات  )قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 14 فيفري 2002(

التوصياتالمخاطرالمالحظات
 عدم مشاركة املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية يف حقل زينية رغم أن 

لها الحق حسب التعديل رقم 2 لالتفاقية بالدخول بحصة 20 %

قرار  اتخاذ  تم  أساسها  التى عىل  االقتصادية  الجدوى   عدم نرش دراسة 
عدم مشاركة المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية

 فقدان المؤسسة والدولة لمرابيح قانونية كشريك. 
 تحمل الدولة والمؤسسة لخسائر مالية

أي  يف  املؤسسة  لدخول  ونرشها  االقتصادية  الجدوى  بدراسة  القيام   
امتياز عن طريق خرباء مستقلني عند تاريخ البدء يف اإلنتاج لتاليف تقلب 

املعطيات االقتصادية وأسعار املحروقات وقبل املصادقة عىل تقرير فريق 

العمل املكون من اطارات المؤسسة.

 عدم نرش كل الوثائق التعاقدية للرخصة املنتهية الصالحية والتي انحدر 
منها امتياز اإلنتاج.

 نرشكل الوثائق التعاقدية. عدم معرفة التزامات الرشكاء والتأكد من مدى احرتامها خالل فرتة اإلنتاج

 عدم التنصيص يف النصوص القانونية املنظمة لالمتياز عىل تعليق اإلنتاج 
واالستغالل وعدم التأكد من تأمني مصاريف الهجر.

 عدم وضوح الوضعية القانونية لالمتياز.
 عدم امكانية تقديم عروض جديدة الستغالل االمتياز.

 تسجيل خسائر مالية ناتجة عن عدم استغالل االمتياز.
 إمكانية تفيص الرشكة من مسؤولياتها عند الهجر نظرا لعدم وجود أموال 
مؤمنة للغرض وعدم التعويض يف حالة حصول كوارث بيئية في المنطقة.

 توضيح حالة االمتياز )يف حالة إنتاج أو هجر وبالتايل إعادته للمناطق 
الحرة(.

 نشر معطيات حول تأمين مصاريف الهجر.

 إقرتاب إنقضاء صلوحية اإلمتياز يف 2020/12/31 وعدم صدور أي قرار 
لتوضيح وضعية اإلمتياز قبل إنقضاء الصالحية.

 إمكانية متتع املستثمر مبدة إضافية غري قانونية.
 متتع مبداخيل إضافية غري قانونية.

إرجاعه  إمكانية  و  مدة صلوحية  إنقضاء  قبل  اإلمتياز  وضعية  توضيح   
للدولة.

عقد شراكة

نوع العقد
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Cap Bon الوطن القبلي

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

مجلة المحروقات لسنة 1999  
)قرار وزاري الصناعة بتاريخ 12 

ديسمبر 2000(

القانون المنطبق

بني خالد

2001

60

إنتاج

EXXOIL

EXXOIL 70%
CIRCLE OIL  30%

2001/5/11 382031/5/10

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة 

موقع الوزارة 2016 32 )برميل نفط في اليوم(  

التوصياتالمخاطرالمالحظات

 فقدان املؤسسة والدولة للمرابيح القانونية كرشيك.  عدم مشاركة املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية في حقل بني خالد.
 القيام بدراسة الجدوى االقتصادية لدخول املؤسسة يف هذا االمتياز من 
الداخيل  العمل  فريق  تقرير  عىل  املصادقة  قبل  مستقلني  خرباء  طرف 

للمؤسسة.

 عدم نرش نتائج دراسة الجدوى االقتصادية التي عىل أساسها تم اتخاذ 
قرار عدم مشاركة املؤسسة.

 عدم نرش دراسة الجدوى االقتصادية يف عدم مشاركة املؤسسة يف االمتياز 
ال متكن من معرفة مدى صواب هذا القرار الذي قد  يرتتب عنه خسائر 

طائلة للدولة واملؤسسة.

املؤسسة يف  أو عدم مشاركة  الدراسة حول مشاركة  نتائج  ينبغي نرش   
امتيازات اإلنتاج وعرضها عىل آراء الخرباء املستقلني دوليني أو تونسيني 

قبل أخذ القرار.

 عدم نرش كل الوثائق التعاقدية للرخصة منتهية الصالحية والتي انحدر 
منها امتياز اإلنتاج.

فترة  خالل  احترامها  مدى  من  والتأكد  الرشكاء  التزامات  معرفة  عدم   
اإلنتاج.

 نرش كل الوثائق التعاقدية. 

عقد شراكة

نوع العقد
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Bir Aouine بئر عوين

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

القانون المنطبق

صنغر

1992

144

إنتاج

WINSTAR

WINSTAR 100%

1991/12/31 442021/12/31

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة 

موقع الوزارة 2016 12 )برميل نفط في اليوم(  

خاضعة للفصل 2 من مجلة 
المحروقات  )قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 14 فيفري 2002(

التوصياتالمخاطرالمالحظات
 عدم مشاركة املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية يف حقل صنغر رغم أن 
لها الحق يف حصة. مع العلم أنه مل يتم التعرف عىل نسبة حصة املؤسسة 

ألنه مل يتم نشر الصفحات التي توضح هذه النقطة في االتفاقية.

 خسارة املؤسسة والدولة ملرابيح مالية كرشيك. 
املؤسسة  تقرر  أساسها  عىل  التي  االقتصادية  الجدوى  بدراسة  القيام   
عىل  املصادقة  قبل  مستقلني  خرباء  طرف  من  االمتياز  هذا  يف  الدخول 

تقرير فريق العمل الداخيل.

 عدم نرش دراسة الجدوى االقتصادية لعدم مشاركة املؤسسة.
مالية  عنه خسائر  يرتتب  القرار  كان هذا  إذا  معرفة  التمكن من   عدم 

للدولة واملؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية.

 امكانية تسجيل خسائر مالية بسبب عدم املشاركة .

امتيازات  املؤسسة يف  أو عدم مشاركة  الدراسة يف مشاركة  نتائج   نرش 
اإلنتاج وعرضها عىل آراء الخرباء املستقلني دوليني أو تونسيني قبل أخذ 

القرار.

.)13b عدم نرش كافة صفحات االتفاقية)من الصفحة 12 إىل الصفحة .عدم معرفة كافة بنود االتفاقية  .نرش كافة صفحات اإلتفاقية 

 عدم نرش عقد الرشاكة للرخصة املنتهية الصالحية التي انحدر منها امتياز 
اإلنتاج.

فترة  خالل  احرتامها  مدى  من  والتأكد  الرشكاء  التزامات  معرفة  عدم   
اإلنتاج.

 نرش عقد الشراكة الرخصة.

عقد شراكة

نوع العقد
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Bir Aouine بئر عوين

2005

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

المرسوم عدد 9 لسنة 1985

القانون المنطبق

جبل قروز

1991

144

إنتاج

ENI Tunisia BV

ETAP 50%
ENI TUNISIA BV

1994/11/4 872037/12/31

1981

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة 200 )برميل نفط في اليوم(

 Ktep-pci 334     )موقع الوزارة 2016 221 )برميل نفط في اليوم

التوصياتالمخاطرالمالحظات

 االمتياز صالح ملدة ثالثني سنة ابتداءا من 1991/01/1 وليس ابتداءا من 
سنة 1994 كام نرش يف موقع الوزارة أي قبل تاريخ النشر بثالث سنوات.

 تطبيق قواعد جبائية مختلفة خالل مرحلة اإلنتاج تختلف عن الجباية 
خالل رخصة البحث.

تاريخ  وضع  وينبغي  النرش  بتاريخ  يكون  أن  ينبغي  التأسيس  تاريخ   
بنفس  يكن  مل  إن  حال  يف  منفصلة  خانة  يف  الوزارة  موقع  يف  التأسيس 

تاريخ النشر.

 نرش متوسط اإلنتاج اليوميلغاز الجنوب بصفة اجاملية )الربمة، واد زار, 
جبل قروز،آدم، شوش السيدة، شروق، درة، عناقيد الشرقية(

 عدم معرفة حصة كل حقل عىل حدة وبذلك معرفة إن كان الحقل بلغ 
الحد األدىن للجدوى االقتصادية حتى يقع توقيف اإلنتاج ولو مؤقتا ؟؟

للغاز يف كل حقل عىل حدة واإلعالن عىل  اليومي   نرش مدقق لإلنتاج 
الحد األدىن لإلنتاج االقتصادي.

منها  انحدر  والتي  الصالحية  املنتهية  للرخصة  الرشاكة  عقد  نرش  عدم   
امتياز اإلنتاج

فترة  خالل  احترامها  مدى  من  والتأكد  الرشكاء  التزامات  معرفة  عدم   
اإلنتاج

 نرش عقد الرشاكة الخاص للرخصة.

عقد شراكة

نوع العقد
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Kebili قبلي

1998

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

القانون المنطبق

صبرية

1998

104

إنتاج

WINSTAR

Etap 55%
WINSTAR  45%

1998/11/27 952028/11/26

1978

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة 1047 )برميل نفط في اليوم(      72000 م3 غاز

 Ktep-Pci 146      )موقع الوزارة 2016 935 )برميل نفط في اليوم

خاضعة للفصل 2 من مجلة 
المحروقات  )قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 14 فيفري 2002(

التوصياتالمخاطرالمالحظات

معا  وصربية  وترفة  وباقل  الفرانيق  لحقول  للغاز  اإلنتاج  متوسط  نرش   
بصفة إجمالية. 

 عدم معرفة إنتاج كل حقل عىل حدة.
 عدم معرفة إن كان الحقل بلغ الحد األدنى للجدوى االقتصادية حتى 

يقع توقيف اإلنتاج ولو وقتيا.

 نرش مدقق لإلنتاج اليومي للغاز يف كل حقل عىل حدة واإلعالن عن الحد 
األدنى لإلنتاج االقتصادي.

 إختالف يف متوسط اإلنتاج اليومي بني موقع املؤسسة التونسية لألنشطة 
البرتولية وموقع الوزارة.

 مغالطة حول كمية اإلنتاج.
 تحيني و توحيد كمية اإلنتاج اليومي املنشورة يف موقع الوزارة و موقع 

املؤسسة.

عقد شراكة

نوع العقد
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الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

القانون المنطبق

شوش السيدة

1978

212

إنتاج

WINSTAR

WINSTAR 100%

1977/1/21 62027/12/31

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة

رخصة الجنوب
Permis du Sud

خاضعة للفصل 2 من مجلة 
المحروقات  )قرار وزير الصناعة 

موقع الوزارة 2016 1605 )برميل نفط في اليوم(     Ktep- 334بتاريخ 14 فيفري 2002(

التوصياتالمخاطرالمالحظات

 نرش متوسط اإلنتاج لغاز الجنوب )الربمة، واد زار، جبل قروز، آدم، شوش 
السيدة، رشوق، درة، عناقيد الشرقية(. 

 عدم معرفة إنتاج كل حقل عىل حدة.
 عدم معرفة إن كان الحقل بلغ الحد األدنى للجدوى االقتصادية حتى 

يتم توقيف اإلنتاج ولو مؤقتا.

 نرش مدقق لإلنتاج اليومي للغاز لكل حقل عىل حدة واإلعالن عىل الحد 
األدنى لإلنتاج االقتصادي.

 عدم مشاركة املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية يف االمتياز رغم أن لها 
الحق يف املشاركة يف أي اكتشاف حسب بنود االتفاقية.

 فقدان املؤسسة والدولة ملرابيح هامة باعتبارهام رشكاء.
هذا  يف  املؤسسة  مشاركة  لعدم  االقتصادية  الجدوى  بدراسة  القيام   
االمتياز من طرف خرباء مستقلني قبل املصادقة عىل تقرير فريق العمل 

املكون من كوادر املؤسسة.

 حسب الفصل 6 من اتفاقية 1975 لرخصة الجنوب عندما يصل اإلنتاج 
الجميل اىل 6,5 مليون برميل يف امتياز شوش السيدة يحق للدولة مامرسة 

خيار املشاركة بـ %50 يف االمتياز لصالح مؤسسة يقع تكوينها من طرف 

الدولة. إال أنه ال يمكن التأكد من ممارسة الدولة لهذا الخيار نظرا لغياب 

معطيات حول اإلنتاج الجملي للحقل منذ دخوله في مرحلة اإلنتاج. 

 عدم التأكد من بلوغ هذا الحد مناإلنتاج الجميل للحقل ميكن أن يكبد 
الدولة خسائر مالية نظرا لعدم مشاركتها في الحقل.

 نرش معطيات حول إجاميل اإلنتاج بهذا الحقل منذ دخوله حيز اإلنتاج.
تاريخ  ويكون  الحد  لهذا  الجميل  اإلنتاج  وصل  إذا  االتفاقية  تطبيق   
التطبيق رجعيا وتحويل تشغيل الحقل لشركة مشتركة كما نصت عليه 

اتفاقية 1975.

عقد شراكة

نوع العقد
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1983

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

القانون المنطبق

مخروقة

1982

576

إنتاج

SODEPS

ENI TUNISIA BV 50%
ETAP  50%

1981/2/3 62031/12/31

1983

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة  24.6  مليون برميل

موقع الوزارة 2016 1231 )برميل نفط في اليوم(  

رخصة الجنوب
Permis du Sud

خاضعة للفصل 2 من مجلة 
المحروقات  )قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 14 فيفري 2002(

التوصياتالمخاطرالمالحظات
 حسب موقع املؤسسة تاريخ تأسيس االمتياز هو )1982( أي قبل تاريخ 

االكتشاف )1983(.
 تعديل تاريخ االكتشاف في موقع المؤسسة. امكانية تظليل العديد من األطراف.

 24,6 بلغت  التي  اليومي  اإلنتاج  معدل  حول  خاطئة  معلومات  نرش   
مليون برميل كام نرش يف موقع املؤسسة.

 إصالح كمية اإلنتاج اليومي للحقل يف موقع املؤسسة. تضليل ومغالطة حول كمية اإلنتاج.

موقع  يف  إجاملية  بصفة  ودبش  ولعريش  مخروقة  إنتاج  متوسط  نرش   
الوزارة.

األدىن  الحد  بلغ  الحقل  كان  إن  ومعرفة  حقل  كل  حصة  معرفة  عدم   
للجدوى االقتصادية حتى يقع توقيف اإلنتاج ولو مؤقتا.

 نرش مدقق لإلنتاج اليومي لكل حقل عىل حدة واإلعالن عىل الحد األدنى 
لإلنتاج االقتصادي في موقع الوزارة.

 إختالف يف متوسط اإلنتاج اليومي بني موقع املؤسسة التونسية لألنشطة 
البرتولية وموقع الوزارة.

 مغالطة حول كمية اإلنتاج.
 تحيني و توحيد كمية اإلنتاج اليومي املنشورة يف موقع الوزارة و موقع 

املؤسسة.

عقد شراكة

نوع العقد
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القانون المنطبق

الرخصة

1983

تاريخ بدء اإلنتاج

لعريش

1982

388

إنتاج

Shell

Etap 50%
ENI Tunisia BV 50%

1981/3/24 192031/12/31

1979

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة 7،8 مليون )برميل نفط في اليوم(

موقع الوزارة 2016 1231 )برميل نفط في اليوم(

رخصة الجنوب
Permis du Sud

خاضعة للفصل 2 من مجلة 
المحروقات  )قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 14 فيفري 2002(

التوصياتالمخاطرالمالحظات
موقع  في  برميل  مليون   7,8 بلغت  اليومي  لإلنتاج  خاطئة  كمية  نرش   

المؤسسة.
 إصالح كمية اإلنتاج اليومي للحقل في موقع المؤسسة.تضليل ومغالطة حول كمية اإلنتاج.

موقع  يف  إجاملية  بصفة  ودبش  ولعريش  مخروقة  إنتاج  متوسط  نرش   
الوزارة.

 عدم معرفة حصة كل حقل عىل حدة وبالتايل عدم معرفة إن كان الحقل 
بلغ الحد األدىن للجدوى االقتصادية حتى يقع توقيف اإلنتاج ولو مؤقتا

 نرش مدقق لإلنتاج اليومي لكل حقل عىل حدة واإلعالن عىل الحد األدىن 
لإلنتاج االقتصادي.

 إختالف يف متوسط اإلنتاج اليومي بني موقع املؤسسة التونسية لألنشطة 
البرتولية وموقع الوزارة.

 مغالطة حول كمية اإلنتاج.
 تحيني و توحيد كمية اإلنتاج اليومي املنشورة يف موقع الوزارة و موقع 

املؤسسة.

عقد شراكة

نوع العقد
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الرخصة

1980

تاريخ بدء اإلنتاج

دبش

1982

316

إنتاج

SODEPS

ETAP 50%
ENI TUNISIA BV 50%

1981/2/3 62031/12/31

1980

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة 0،71 مليون )برميل نفط في اليوم(

موقع الوزارة 2016 1231 )برميل نفط في اليوم(

رخصة الجنوب
Permis du Sud

القانون المنطبق

خاضعة للفصل 2 من مجلة 
المحروقات  )قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 14 فيفري 2002(

التوصياتالمخاطرالمالحظات
يوميا في موقع  برميل  مليون  اليومي 0.71  لإلنتاج   نرش كمية خاطئة 

المؤسسة .
 اصالح كمية اإلنتاج اليومي الحقيقية للحقل في موقع المؤسسة.تضليل ومغالطة حول كمية اإلنتاج.

 متوسط إنتاج مخروقة ولعريش ودبش وينبغي نرش املعطيات لكل حقل 
عىل حدةيف موقع الوزارة.

 عدم نرش اإلنتاج لكل حقل ال يسمح من معرفة حصة كل حقل وبذلك 
يقع  حتى  االقتصادية  للجدوى  األدىن  الحد  بلغ  الحقل  كان  إن  معرفة 

توقيف اإلنتاج ولو وقتا.

 نرش مدقق لإلنتاج اليومي لكل حقل عىل حدة واإلعالن عىل الحد األدىن 
لإلنتاج االقتصادي.

 إختالف يف متوسط اإلنتاج اليومي بني موقع املؤسسة التونسية لألنشطة 
البرتولية وموقع الوزارة.

 مغالطة حول كمية اإلنتاج.
 تحيني و توحيد كمية اإلنتاج اليومي املنشورة يف موقع الوزارة و موقع 

املؤسسة.

عقد شراكة

نوع العقد



الفهرسخفايا عقود المحروقات في تونس138

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

الشوش

1992

136

إنتاج

WINSTAR

WINSTAR  100%

1992/6/9 362022/6/8

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة

موقع الوزارة 2016  

رخصة الجنوب
Permis du Sud

القانون المنطبق

خاضعة للفصل 2 من مجلة 
المحروقات  )قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 14 فيفري 2002(

التوصياتالمخاطرالمالحظات
الحقل  المؤسسة والوزارة رغم أن  اإلنتاج في موقعي   عدم نرش كمية 

في مرحلة اإلنتاج.
 نرش كمية اإلنتاج الجميل يف موقعي المؤسسة والوزارة. ال ميكن احتساب كمية اإلنتاج الجميل الصحيحة للحقل وحصة الدولة. 

عقد شراكة

نوع العقد
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الرخصة

1996

تاريخ بدء اإلنتاج

واد زار

1992

96

إنتاج

ENI Tunisia BV

ETAP 50%
ENI TUNISIA BV  50%

1992/8/21 552022/8/20

1980

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة 1844 )برميل نفط في اليوم(      77000 م3 غاز

Ktep- 334      )موقع الوزارة 2016 1911 )برميل نفط في اليوم

رخصة الجنوب
Permis du Sud

القانون المنطبق

خاضعة للفصل 2 من مجلة 
المحروقات  )قرار وزير الصناعة 

بتاريخ 14 فيفري 2002(

التوصياتالمخاطرالمالحظات
جبل  زار،  واد  )الربمة،  الجنوب  لغاز  السنوي  اإلنتاج  متوسط  نرش   

قروز،آدم، شوش السيدة، شروق،درة، عناقيد الشرقية( .

األدنى  الحد  الحقل  علىبلوغ  والتعرف  حقل  كل  حصة  معرفة  عدم   
للجدوى االقتصادية حتى يقع توقيف اإلنتاج ولو وقتيا.

للغاز يف كل حقل عىل حدة واإلعالن عىل  اليومي   نرش مدقق لإلنتاج 
الحد األدنى لإلنتاج االقتصادي.

 إختالف يف متوسط اإلنتاج اليومي بني موقع املؤسسة التونسية لألنشطة 
البرتولية وموقع الوزارة.

 مغالطة حول كمية اإلنتاج.
 تحيني و توحيد كمية اإلنتاج اليومي املنشورة يف موقع الوزارة و موقع 

املؤسسة.

التونسية   عدم تأسيس رشكة مشرتكة لتشغيل الحقل أو قيام املؤسسة 
لألنشطة البرتولية بدور املشغل.

 عدم إمكانية التحكم يف تكاليف التشغيل.
إمكانية  يف  والنظر  مشرتكة  رشكة  تأسيس  عدم  وراء  السبب  توضيح   

تأسيسها.

عقد شراكة

نوع العقد
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الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

مجلة المحروقات لسنة 1999 )قرار 
وزير الصناعة بتاريخ 12 ديسمبر 

)2000

القانون المنطبق

حلق المنزل

1979

560

تطوير

TOPIC

TOPIC  100%

1979/1/30 82028/12/31

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة

موقع الوزارة 2016

بحري خليج الحمامات
Marin Golfe de Hammamet

التوصياتالمخاطرالمالحظات

 عدم نرش كل االتفاقيات املتعلقة برخصة البحث منذ اسنادها.
 عدم معرفة الحصة املخصصة للمؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية يف 

االمتياز.
 نرش كل االتفاقيات المتعلقة بالرخصة.

التطوير  مرحلة  االمتياز يف  أن  رغم  اآلن  لحد  اإلنتاج  االنطالق يف   عدم 
منذ 2008.

 عدم تطوير الحقل ودخوله مرحلة اإلنتاج ينجر عنه فقدان طاقة إنتاجية 
من النفط ميكنها أن تساهم يف الحد من العجز يف ميزان الطاقة يف تونس.

 فقدان مداخيل مالية للدولة.

خرباء  عىل  وعرضها  الحقل  لتطوير  االقتصادية  الجدوى  دراسة  نرش   
مستقلني للتأكد من أن املستثمر غري قادر عىل تطوير الحقل أو أن سعر 

برميل النفط ال يسمح بتطويره اقتصاديا.

 الدولة لها الحق يف حال عدم استغالل االمتياز يف ظرف سنتني أن تسحب 
الرخصة لتقوم باستغالل الحقل لحسابها.

 عدم مشاركة املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية يف حقل حلق املنزل 
ملكية  إنتقال  عند  الشفعة  لحق  مامرستها  إمكانية  يف  النظر  وعدم 

. TOPIC الحصص إىل رشكة

 إمكانية خسارة املؤسسة والدولة لمرابيح مالية كشريك.
هذا  يف  املؤسسة  لدخول  االقتصادية  الجدوى  دراسة  مبراجعة  القيام   
االمتياز من طرف خرباء مستقلني قبل املصادقة عىل تقرير فريق العمل.

عقد شراكة

نوع العقد
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التوصياتالمخاطرالمالحظات

 نرش نتائج دراسة الجدوى االقتصادية لعدم مشاركة المؤسسة المؤسسة 
التونسية لألنشطة البترولية.

واملؤسسة  الدولة  عىل  القرار  هذا  معرفةإنعكاسات  من  التمكن  عدم   
التونسية لألنشطة البرتولية.

 امكانية تسجيل خسائر مالية بسبب عدم المشاركة 

 نرش أية دراسة يف مشاركة أو عدم مشاركة املؤسسة يف امتيازات اإلنتاج 
وعرضها عىل آراء الخرباء املستقلني دوليني أو تونسيني قبل أخذ القرار

العديد من اإلشكاليات حول مدة االمتياز، حيث تأسس االمتياز   وجود 
االمتياز  مدة  وبلغت   1953 لسنة  العيل  لألمر  وكان خاضعا   1979 سنة 

املنزل  امتياز حقل حلق  آنذاك 50 سنة. ويف سنة 2001 اختار أصحاب 

متت  ثم   OMV رشكة  إىل  الحقا  إحالتها  متت  والتي   Preussag )رشكة 

بأحكام مجلة  التمتع   )TOPIC( التونسية الرشكة  إىل  إحالتها يف 2006 

امتياز  أنه مينح  الفصل 48.2 عىل  التي تنص يف  املحروقات لسنة 1999 

استغالل ملدة أقصاها 30 سنة. 

 وطرح االشكال حول مدة االمتياز بالخصوص يف 2006، هل هي 30 سنة 
للمستثمر  بالنسبة  الحقل  لتطوير  املتبقية  املدة  أن  خاصة  سنة   50 أو 

الجديد غري كافية. مع العلم أن هذا امللف طرح مؤخرا عىل أساس وجود 

شبهات سوء ترصف فيه وتم فتح تحقيق إداري فيه.

 عدم وضوح الوضعية القانونية لالمتياز ومدته.

 عدم وضوح وضعية االستثامرات يف الحقل وخاصة االستثامرات التي قام 
بها املستثمر بعد سنة 2009.

الدولة  قبول  الدويل يف حالة عدم  التحكيم  إىل  املستثمر  إمكانية لجوء   
أن تواصل رشكة TOPIC  إستغالل اإلمتياز وهو ما قد ينجر عنه خسائر 

مواصلة  ميكنه  أنه  تفيد  إدارية  وثائق  لتوفر  نظرا  للدولة  كربى  مالية 

إستغالل اإلمتياز ملدة 50 سنة حسب الوثائق التي تم نرشها مؤخرا عىل 

موقع منظمة أنا يقظ.

اللجنة االستشارية للمحروقات ورئاسة  التي متت مع   نرش االستشارات 
الحكومة حول مدة االمتياز.

 اتخاذ موقف قانوين واضح حول مدة االمتياز واستشارة املحكمة اإلدارية 
يف هذا اإلطار ونشر رأيها.

 نرش نتائج التحقيق اإلداري كاملة.

خيار  مامرسة  من  البرتولية  لألنشطة  التونسية  املؤسسة  موقف  تحيني   
املشاركة يف االمتياز من عدمه نظرا لطول مدة التطوير )منذ 1979( وتغري 

املعطيات االقتصادية وخصوصا منها أسعار المحروقات.
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الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

مجلة المحروقات لسنة 1999 )قرار 
وزير الصناعة بتاريخ 12 ديسمبر 

)2000

القانون المنطبق

جنــان

2017

16

تطوير

OMV

ETAP  50%
OMV 50%

2017/5/30 432047/5/29

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة

موقع الوزارة 2016

جناين الشمالية
Jenein Nord

عقد شراكة

نوع العقد
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الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

المرسوم عدد 9 لسنة 1985

القانون المنطبق

مزران

2017

24

تطوير

ETAP

2017/2/28 172047/2/27

2003

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة

موقع الوزارة 2016 4 )برميل نفط في اليوم(

مدنين الشمالية
Nord Médenine

ETAP CPP %
HBS %

التوصياتالمخاطرالمالحظات
 إمكانية إسترجاع الدولة للحقل . شبهات محاباة لبعض المستثمرين. الحقل يف مرحلة التطوير منذ 2003.

عقد تقاسم إنتاج

نوع العقد
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Zaafrane زعفران

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

مجلة المحروقات

القانون المنطبق

غريب

2016

120

تطوير

MAZARINE

ETAP 50%
MAZARINE 45%
BIZERTE ENERGY 5%

2016/9/6 732046/9/5

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة

موقع الوزارة 2016 

التوصياتالمخاطرالمالحظات
 عدم تطبيق عقد الرشاكة بخصوص كيفية تشغيل الحقل والذي ينص 
عىل أنه يقع التطوير يف مرحلة اوىل من طرف فريق عمل مشرتك بني 

املؤسسة والرشكة ثم من طرف شركة مشتركة في مرحلة ثانية.

 عدم ترشيك املؤسسة رغم ان لها أغلبية الحصص.
 تكبد المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية لخسائر مالية.

املؤسسة  بني  مشرتك  عمل  فريق  طرف  من  اوىل  مرحلة  يف  التطوير   
والرشكة وتكوين رشكة مشرتكة في أقرب وقت.

رشكة  احالة    إثر  عىل  واملؤسسة  الوزارة  مبوقع  املعطيات  تعديل  عدم   
MEDEX لكل حصصها اىل رشكةBizerte Energy   طبقا لقرار وزير 

الطاقة 27 سبتمرب 2017 .

 تعديل اسم الرشيك الحقيقي يف موقع الوزارة واملؤسسة. عدم معرفة املالكيني الحقيقيني للحصص لتحديد املسؤوليات.

عقد شراكة

نوع العقد
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Anaguid عناقيد

الرخصة

تاريخ بدء اإلنتاج

القانون المنطبق

سندس

2017

16

تطوير

ETAP

ETAP  50%
THANI TUNISIA ANAGUID  10%
OMV 40%

2017/10/17 832047/10/16

امتياز االستغالل

تاريخ التأسيس

 متوسط
 اإلنتاج
اليومي

مساحة االمتياز (كم2)

وضع االمتياز

ل المشغّ

انقضاء صالحية االمتيازعدد وتاريخ الرائد الرسمي

تاريخ االكتشاف

مالكو امتياز االستغالل 
ونسبة المساهمة فـي اإلنتاج موقع المؤسسة

موقع الوزارة 2016  28 )برميل نفط في اليوم(

مجلة المحروقات لسنة 1999 )قرار 
وزير الصناعة بتاريخ 12 ديسمبر 

)2000

التوصياتالمخاطرالمالحظات

 عدم تطبيق عقد الرشاكة بخصوص تأسيس رشكة مشرتكة مكلّفة بعملية 
تطوير الحقل يف ظرف 6 أشهر من طلب تأسيس االمتياز.

 عدم احرتام عقد الرشاكة و صعوبة التحكم يف التكاليف.

 عدم ترشيك املؤسسة رغم أن لها أغلبية الحصص.

 تكبيد المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية لخسائر مالية.

 تكوين رشكة مشرتكة في أقرب األجال.

عقد شراكة

نوع العقد





الفهرس

الجباية البترولية
أنظمة جبائية متعّددة ومعلومات منقوصة
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تتمثل األشغال التي تم القيام بها لتحليل الوضعية الجبائية لسندات املحروقات طبقا للوثائق املنشورة يف:

فحص الجوانب الجبائية لعقود املحروقات.	 

استشارة خرباء يف مجال الجباية البرتولية واملحروقات.	 

إعداد تقرير جزيئ حول مدى احرتام عقود املحروقات للقوانني والترشيعات الجاري بها العمل.	 

وتجدر اإلشارة إىل أنه تم التطرق إىل مدى احرتام وتطبيق البنود الجبائية فعليا نظرا لعدم توفر معطيات تتعلق باملداخيل الجبائية الفعلية لكل حقل.

تخضع سندات املحروقات يف تونس لثالث أنظمة جبائية كربى تتلخص فيام ييل:

النصوص  أساس  عىل  واملبنية  الخاصة  االتفاقيات  نظام   ➤

القانونية التالية:

األمر العيل الصادر بتاريخ 13 ديسمرب 1948  	

األمر العيل الصادر بتاريخ 01 جانفي 1953  	

القانون عدد 36 لسنة 1958 املنقح لألمر العيل بتاريخ 13   	

ديسمرب 1948

ويشمل نظام اإلتفاقيات الخاصة:

قبل  وتطويرها  تأسيسها  تم  التي  االستغالل  امتيازات   	

سبتمرب   14 يف  املؤرخ   1985 لسنة   9 عدد  املرسوم  دخول 

1985 حيز التنفيذ.

رخص البحث واالستكشاف التي وقع إسنادها قبل دخول   	

املرسوم عدد 9 لسنة 1985 

 رخص البحث واالستكشاف التي وقع إسنادها قبل دخول 	 

املرسوم عدد 9 لسنة 1985 حيز التنفيذ والتي مل متارس حق 

اختيار التمتع باملرسوم عــــــدد 9 لسنة  1985) أنظر قرار 

وزير الطاقة املؤرخ يف 5 جانفي 1985 املتضمن لقامئة رخص 

البحث واإلستكشاف التي تم قبولها للتمتع بتطبيق أحكام 

املرسوم عـــــدد 9 لسنة 1985(.

نظام املرسوم عـــــدد 9 لسنة 1985   ➤

بالقانون  عليه  واملصادق   1985 سبتمرب   14 يف  املؤرخ 

 1985 نوفمرب   22 يف  املؤرخ   1985 لسنة   93 عـــــــــــدد 

مارس   6 يف  املؤرخ   1985 لسنة   9 عـــــدد  بالقانون  واملنقح 

يف  املؤرخ   1990 لسنة   56 عــــــدد  بالقانون  واملكّمل   1987

الهيدروكربونية  املوارد  عن  بالبحث  املتعلق   1990 جوان   18

السائلة والغازية. وتنطبق أحكام هذا املرسوم عىل:

بعد  تطويرها  أو  تأسيسها  تم  التي  املحروقات  سندات   	

دخول املرسوم عــــــــــدد 9 لسنة 1985 حيز التنفيذ.

رخص البحث واالستكشاف التي تم إسنادها قبل صدور   	

 9 عـــــــدد  املرسوم  بأحكام  للتمتع  رقبولها  وتم  املرسوم 

جانفي    05 يف  املؤرخ  الوزاري  القرار  مبوجب   1985 لسنة 

1987و القرار املؤرخ يف 4 سبتمرب 1987.

بالقانون  إصدارها  تم  التي  املحروقات  مجلة  منظومة   ➤

والتي  لها  املنقحة  والنصوص   1999 لسنة   93 عــــــــــدد 

تنطبق عىل:

املجلة 	  دخول  بعد  تأسيسها  تم  التي  املحروقات  سندات 

حيز التنفيذ وذلك يف 15 فيفري 2000.

سندات املحروقات )رخص البحث واالستكشاف وامتيازات 	 

قبل  تأسيسها  وقع  التي  تطويرها(  يقع  مل  التي  االستغالل 

بأحكام  للتمتع  قبولها  تم  والتي  التنفيذ  املجلة حيّز  دخول 

املجلة مبوجب الفصل 3 من القانون عـــــــــدد 93 لسنة 

 2000 ديسمرب   12 يف  املؤرخ  الصناعة  وزير  وقرار   1999

والذي ضبط قامئة الرخص واالمتيازات التي تم قبولها للتمتع 

بأحكام مجلة املحروقات.

كام تجدر اإلشارة أن الفصل 2 من القانون عــــــــدد 93 لسنة 

وتطويرها  تأسيسها  تّم  التي  االستغالل  امتيازات  مكن   1999

التمتّع ببعض  التطبيق من  قبل دخول مجلة املحروقات حيّز 

أحكام املجلة املتعلقة بــــ: 

تكوين احتياطي الهجر وإعادة موقع االستغالل إىل حالته 	 

األولية.

أتواة الخدمات الديوانية.	 

تكوين احتياطي إلعادة االستثامر.	 

منح لزمة إلنتاج الكهرباء ألصحاب امتياز االستغالل.	 

وقد تم إصدار قرار لوزير الصناعة مؤرخ يف 14 فيفري 2002 

للتمتع  قبولها  تم  التي  االستغالل  امتيازات  لقامئة  متضمنا 

بأحكام الفصل 2 من قانون عـــــــــــدد 93 لسنة 1999.

تقديم األنظمة الجبائية لسندات المحروقات   1
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تتمثل عائدات الدولة من امتيازات االستغالل خاصة يف :

االتاوة النسبية : حصة من اإلنتاج ترتاوح من 2% إىل % 15 حسب مردودية الحقل.	 

الرضائب عىل األرباح : بني 50 % إىل %75 بالنسبة للنفط وبني 50 % إىل 65 % بالنسبة للغاز الطبيعي.	 

تزويد السوق املحلية :20 % من إنتاج النفط يتم ّرشاؤها بسعر تفاضيّل أقّل بـ10 % من األسعار املتعامل بها ويتم الدفع بالدينار التونيس.	 

عائدات الرشاكة : عائدات الدولة بعنوان مشاركة املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية يف امتيازات االستغالل.	 

رضائب ومعاليم أخرى أهمها الرضيبة عىل إشغال األرايض ومعاليم تسجيل العقود الخ...	 

 استنادا عىل ما سبق تم القيام بجرد امتيازات االستغالل وتبويبها حسب النظام الجبايئ الذي ينطبق عليها كام هو مبني بالجدول التايل:

عائدات الدولة من قطاع المحروقات   2

قائمة  تصنيفية المتيازات االستغالل حسب النظام الجبائي   3

نظام األوامر العلية 1953-1948 تظام مجلة املحروقات  نظام املرسوم عـــــدد 9 لسنة 1985  تاريخ قرار التأسيس إمتياز اإلستغالل

  ● 2016/06/27 غريب

  ● 2014/09/03 عناقيد الرشقية

  ● 2011/03/24 درة 

  ● 2010/02/20 نوارة

  ● 2008/09/03 رأس البش

  ● 2008/04/19 رشوق 

  ● 2011/10/25 برئ بن طرطر

 ● 2007/01/18 صدر بعل

  ● 2004/10/27  رسسينة الجنوبية 

 ● 2004/10/27 ربانة

● 2017/05/30 جنان

● 2017/10/17 سندس

● 2017/02/28 مزران
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نظام األوامر العلية 1953-1948  نظام املرسوم عـــــدد 9 لسنة 
 1985 تظام مجلة املحروقات  تاريخ قرار التأسيس إمتياز اإلستغالل

 ●  1992/05/22 ميسكار

 ●  1991/05/27 صنغر

 ●  1990/12/25 زينية

 ●  1990/08/07 معمورة

 ●  1990/07/13 ياسمني

 ●  1989/03/16 الزاوية 

●  1992/12/25 سيدي الكيالين

 ●  1988/07/26 قرمدة

 ●  1988/07/26 أودنة

 ●  1988/05/31 املحرص

 ●  1987/06/03 باقل

●  1983/07/30 كوسموس

●   1983/05/24  الحاجب/قبيبة

●  1983/05/24 الفرانيق

●  1983/04/14 البيبان

  ● 2004/04/08 زلفة

 ● 2003/06/24 آدم

 ● 2001/08/15 بركة

  ● 2001/07/04 الرشقي

  ● 2001/05/07 بني خالد

  ● 2001/02/12 أوتيك

  ● 2000/12/28 املنزه
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نظام األوامر العلية 1953-1948  نظام املرسوم عـــــدد 9 لسنة 
 1985 تظام مجلة املحروقات  تاريخ قرار التأسيس إمتياز اإلستغالل

 ●  1998/11/17 صربية

 ●  1997/12/02 ديدون

● 1994/11/04 جبل قروز

●  1994/02/10 رسسينة

●  1992/12/30 رمورة

●  1992/08/25 واد زار

 ●  1992/08/22 بيل

 ●  1992/06/09 الشوش

●   1981/03/10 لعريش 

●   1981/01/24 مخروقة 

●   1981/01/24 دبش 

●   1980/09/30 بريصة

●   1980/05/26 إزيس

  ● 1979/01/20 حلق املنزل 

●   15/01/1977 شوش السيدة

●   1976/02/23 صاممة

●   1975/05/21 سيدي بحارة

●   30/06/1973 عشرتوت

●   1972/07/27 سيدي ليتيم 

●   1969/11/13 طمسميدة

●   1968/11/18 دوالب

●   1968/11/18 الربمة
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للقوانين  المحروقات  عقود  مطابقة 
والتشاريع الجاري بها العمل

توصيات لدعم الحوكمة الرشيدة ومزيد تكريس الشفافية في قطاع المحروقات

إضفاء مزيد من النجاعة عىل املراقبة الجبائية للمؤسسات    1

البرتولية:
 1985 لسنة   9 عـــــدد  للمرسوم   40 عــــــــدد  الفصل  نص 

مجلة  بإصدار  املتعلق   1999 لسنة   93 عــــــدد  والفصل 

مع  تتالئم  ال  التي  الخاصة  االتفاقيات  أحكام  أن  املحروقات 

املرسوم املذكور أو مجلة املحروقات تعترب ملغاة متى متتعت 

سندات املحروقات املعنية بأحكام املرسوم أو املجلة.

املجلة،  أو  املرسوم  أحكام  علوية  مبدأ  املرشع  كرّس  وبذلك 

االتفاقية  مع  تالؤمها  عدم  أو  تعارضها  عند  الحالة،  حسب 

الخاصة. 

تم  التي  لالمتيازات  الجبايئ  املرجع  الخاصة  االتفاقيات  تعترب 

لسنة   9 عــــــــدد  املرسوم  دخول  قبل  وتطويرها  تأسيسها 

المتيازات  الجبايئ  املرجع  يبقى  والذي  التطبيق  حيز   1985

االستغالل التي تأسست وتطورت قبل دخول مجلة املحروقات 

بالنسبة  الجبايئ  املرجع  األخرية  هذه  لتصبح  التطبيق  حيز 

التنفيذ  حيز  دخولها  بعد  وتطورت  تأسست  التي  لالمتيازات 

املجلة  صدور  قبل  تأسس  الذي  املنزل  حلق  امتياز  باستثناء 

لكنه اختار التمتع بأحكام املجلة ووقع تضمينه بالقرار الوزاري 

املؤرخ يف 12 ديسمرب 2000 . 

 9 عـــــدد  للمرسوم   40 عــــــــــدد  الفصلني  إىل  وبالرجوع 

لسنة 1985 وعــــــــدد 4 للقانون عـــــــدد 93 لسنة 1999 

فإن أحكام املرسوم أو املجلة تلغي كل األحكام املتناقضة معها 

مبا يف ذلك أحكام االتفاقيات الخاصة .

باملراقبة  املالية  لوزارة  التابعة  الجبائية  املراقبة  مصالح  تقوم 

الرشكات  بقية  غرار  عىل  البرتولية  الرشكات  ألنشطة  الجبائية 

مجلة  سيام  وال  العمل  بها  الجاري  والرتاتيب  للقوانني  طبقا 

قطاع  لخصوصية  ونظرا  أنه  إال  الجبائية.  واإلجراءات  الحقوق 

املراقبة  موضوع  واألداءات  الرضائب  وأهمية  املحروقات 

الجبائية فيتم تقديم بعض التوصيات إلضفاء مزيد من النجاعة 

عىل املراقبة الجبائية للمؤسسات الناشطة بهذا القطاع. 

يف 	  الجبائية السيام  املراقبة  أعوان  بتكوين  العناية  مزيد   
املجاالت التي تساعدهم عىل اإلملام بخصوصية بعض املشاريع 

كمشاريع الحفر والتطوير إىل جانب النظم املعلوماتية للترصف 

يف األنشطة البرتولية.

 إنشاء فرق مراقبة مختصة يف قطاع املحروقات لالستفادة 	 
من خربتهم مع إرساء مخطط دوري لرتشيد توزيع مهام الفرق 

املتدخلة عىل املؤسسات الخاضعة للمراقبة.

املجاالت  	  بعض  يف  مختصني  خرباء  إىل  اللجوء  تفعيل   
أو  الجيولوجيا  مهندسون يف  الحفر،  قانونيني، خرباء يف  )خرباء 

الجيوفيزياء، مهندسون يف اإلعالمية( ملساندة املراقبة الجبائية  

إن اقتىض األمر ذلك.

تضبط 	  إجراءات  بوضع  وذلك  املراقبة  مسار  ترشيد   
واجبات املرشفني عىل أعامل املراقبة وتضمن التواصل الدوري 

املراقبة لضامن اإلستغالل األمثل  املتدخلني طيلة فرتة  بني كل 

أكرب  ملخاطر  الحاملة  للمجاالت  األعامل  وتوجيه  املراقبة  ملدة 

أو  الوهمية  األعباء  الصلة،  ذات  املؤسسات  بني  الفوترة  مثل 

املضخمة، أعامل وقرارات الترصف غري العادية.

إىل 	  حاليا  سنوات  أربع  من  املراقبة  دورية  يف  التقليص   
سنتني وإرساء املراقبة اآللية للمؤسسات املنتجة لتجنب سقوط 

بعض الديون يف التقادم بعد أربع سنوات.

تحسني تبويب ميزانية الدولة لتقديم صورة حقيقية    2

للموارد الجبائية املتأتية من قطاع املحروقات:

تتضمن بنود امليزانية الرضائب عىل الرشكات البرتولية وكذلك 

اإلتاوة النسبية عىل اإلنتاج إن تم دفعها نقدا واإلتاوة عىل الغاز 

الجزائري. إال أن اإلتاوة النسبية عىل اإلنتاج العينية التي تترصف 

فيها املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية لفائدة الدولة ال يقع 

تضمينها يف البنود الخاصة باملوارد الجبائية املتأتية من القطاع . 

ميزانية  يف  املعطيات  هذه  تقديم  تحسني  يتطلب  ما  وهو 

فيها معطيات  تقدم  للميزانية  الدولة. وتقديم مالحق مكملة 

مفصلة حول األنشطة البرتولية وعائداتها عىل االقتصاد.
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التشجيع عىل تطبيق املسؤولية االجتامعية للرشكات:   4 نرش املعطيات املتعلقة بالحاصل » ح » والخاص بتحديد    3

نسبة اإلتـاوة النسبية عىل إنتاج املحـروقـات والرضيبة عـىل 

عىل إثر صدور القانون عدد 35 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 جوان األرباح:

نص  الذي  للمؤسسات  املجتمعية  باملسؤولية  واملتعلق   2018

األوىل  بالفقرة  عليها  املنصوص  املؤسسات  عىل   «  2 فصله  يف 

)مؤسسات عمومية وخاصة( تخصيص اعتامدات لتمويل برامج 

املسؤولية املجتمعية.

للمؤسسات  املجتمعية  املسؤولية  إطار  يف  املشاريع  تنجز 

خصوصا يف املجاالت التالية :

البيئة والتنمية املستدامة	 

ترشيد استعامل املوارد الطبيعية وتثمينها	 

تنمية املهارات والتشغيل	 

الحوكمة الرشيدة «	 

 ومن بني اإلجراءات املمكنة نذكر :

يف 	  واملواطن  الناشطة  املؤسسات  بني  الثقة  مناخ  بناء 

والشفافية  التشاور  آليات  بتفعيل  املنتجة وذلك  الجهات 

السنوات  يف  القطاع  عرفها  التي  املتوترة  األجواء  وتنقية 

األخرية.

واإلجرايئ 	  الفني  املستوى  عىل  املؤسسات  اإلحاطة 

ملساعدتها عىل تصميم وتنفيذ برامج املسؤولية االجتامعية.

تخصيص نسبة من االستثامرات ملساعدة تنفيذ الربامج 	 

املحلية للتنمية املحلية يف الجهة املنتجة.

املرصودة 	  امليزانية  السنوي عن  اإلفصاح  إرساء وجوبية 

املحققة  اإلنجازات  وكذلك  االجتامعية  املسؤولية  لربامج 

مقارنة بامليزانية.

الصغرى 	  املؤسسات  لتمكني  إيجايب  متييز  قواعد  وضع 

عىل  الحصول  من  املنتجة  الجهة  يف  املنتصبة  واملتوسطة 

عقود متوين وخدمات يقع إبرامها مع املؤسسات البرتولية 

الناشطة بالجهة.

إدخال معيار املسؤولية املحدودة ضمن املعايري املعتمدة 	 

الختيار املؤسسات عند إسناد سندات املحروقات. 

إال أن هذا القانون مل يجرب الرشكات عىل تخصيص نسبة من 

يتم  الطبيعية، ومل  للرثوات  املنتجة  املناطق  لفائدة  مداخيلها 

االستخراجية  الصناعات  ميدان  يف  الناشطة  الرشكات  إفراد 

بهذا الواجب رغم أنها كانت املعنية باملرشوع يف البداية. ومل 

باملسؤولية  املتعلقة  استثامراتها  يهم  فيام  مالية  حوافز  يوفّر 

االجتامعية.كام يتطلب املوضوع تعميق دراسة طرق وأدوات 

إدماج األبعاد البيئية واالجتامعية يف أنشطة التنمية مبا يناسب 

واقع القطاع.

بالرجوع إىل املرسوم عــــدد 1322 املؤرخ يف 13 جوان 2000 

الذي ميثل   « » ح  الحاصل  احتساب وتطبيق  واملتعلق بطرق 

الجملية  واملصاريف  مجمعة  الصافية  املداخيل  قسمة  خارج 

املحروقات  كميات  عىل  اإلتاوة  نسبة  تحدد  والتي  مجّمعة 

املنتجة وكذلك نسبة الرضيبة عىل األرباح التي يحققها صاحب 

امتياز االستغالل فإنه يجب عىل هذا األخري أن ميّد وزارة الطاقة 

بالقيمة النهائية للحاصل » ح » املحتسب عىل نتائج اإلمتياز 

السنة  أقصاه 31 مارس من  مالية معينة وذلك يف أجل  لسنة 

املوالية.

وتتضمن هذه املعطيات :

 مجموع أرقام املعامالت املجمعة لكل السنوات الجبائية مبا 	 

يف ذلك السنة املعنية. 

مجموع األداءات واملعاليم املستوجبة أو املدفوعة بعنوان 	 

السنوات السابقة.

واالستكشاف 	  البحث  بأنشطة  املتعلقة  املصاريف  مجموع 

وكل مصاريف التطوير واالستغالل املتعلقة بامتياز االستغالل

وهو ما يستوجب نرش هذه املعطيات عىل موقع وزارة اإلرشاف 

يف خطوة نحو مزيد من الشفافية يف القطاع. 
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استراتيجية جديدة ومتكاملة لقطاع الطاقة     1

تدقيق شامل لقطاع المحروقات وتعزيز    2
الرقابة البرلمانية

تدقيق شامل لقطاع المحروقات   2 شفافية المداخيل   5

نشر كل الوثائق المتعلقة بالمحروقات   6

دور واضح للمؤسسة التونسية لألنشطة    4
البترولية

تدعيم اإلدارة العامة للمحروقات واللجنة    3
االستشارية للمحروقات

صياغة خطة اسرتاتيجية جديدة وشاملة يف مجال الطاقة تُحّدد فيها الدولة التونسية 

خياراتها الكربى يف هذا املجال. تغطّي هذه االسرتاتيجية كافة املصادر الطاقية سواء 

منها التقليدية أو املتجّددة وتشمل كامل سلسلة القرارات يف هذا املجال بدءا من 

استكشاف املوارد الطبيعية إىل إدارة املداخيل املالية املتأتية منها. يستوجب إعداد 

هذه الخطة ترشيك كل األطراف من مجتمع مدين وخرباء، والتنسيق بني مختلف 

الهياكل والوزارات املتدخلة. ويتم ترجمة هذه االسرتاتيجية الحقا بإعداد إطار قانوين 

يتجّسد إما يف إصدار مجلة محروقات جديدة أو إجراء تنقيح جذري عىل املجلة 

الحالية لتكريس مبادئ الحوكمة الجيدة لهذا القطاع املبنية أساسا عىل الشفافية 

ودفع االستثامرات وضامن التوافق الكيل مع بنود الدستور التونيس.

فريق  ينجزها  املحروقات،  قطاع  يف  الترصف  حول  شاملة  تدقيق  مهمة  إنجاز 

القانون واملحاسبة  تدقيق مستقل ومتنوع االختصاصات يشمل خاصة خرباء يف 

واملالية والجيولوجيا والجيوفزياء واملعلوماتية.  عىل أن ينرش هذا التقرير كامال 

ويتم العمل بالتوصيات الواردة فيه. يقرتح أيضا تعزيز الرقابة الربملانية عىل هذا 

القطاع ومتكني اللجان الربملانية املختصة من املوارد البرشية واملادية واالستعانة 

بالخربات الالزمة ملساندة هذا الدور الرقايب املهم. 

نرش كافة املداخيل املتأتية من الرشكات البرتولية بصفة تفصيلية وتعزيز الرقابة 

بنرش  القيام  منها  يُستوجب  التي  املالية  وزارة  باألساس  يهّم  تعّهد  وهو  عليها. 

مختلف  نرش  إىل  باإلضافة  بالتفصيل.  البرتولية  الرشكات  لكل  الجبائية  املداخيل 

للرشكات  املجتمعية  املسؤولية  إطار  يف  االستثامر  برامج  حول  املالية  املعطيات 

البرتولية.

التنصيص عىل إلزامية نرش العقود يف القانون املنظّم للمحروقات واستكامل نرش 

الوثائق املنقوصة وخاصة منها محارض اللجنة االستشارية للمحرقات والدراسات 

املتعلقة  العقود  بقية  وكذلك  املشاريع  إلنجاز  واالجتامعية  واالقتصادية  البيئية 

لكافة  الدائم  التحيني  عىل  والعمل  املحروقات،  قطاع  يف  البرتولية  بالخدمات 

املعطيات املنشورة يف املواقع الرسمية.

توضيح دور املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية يف مجال املحروقات باعتبارها 

مؤسسة حكومية رشيكة يف البحث عن املحروقات وإنتاجها. ويكون ذلك بإعادة 

هيكلتها لرتكّز عىل الدور التشغييل يف تطوير واستغالل الحقول النفطية متاشيا مع 

املعايري الدولية يف هذا املجال، ومتكينها من مرونة أكرب يف الترصّف لتحقيق هذه 

املهام. يتطلب ذلك تخيّل املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية نهائيا عن الدور 

التعدييل والرقايب الذي متارسه بصفة مبارشة أو غري مبارشة والذي أثّر سلبيا عىل 

عالقتها بالرشكات وعىل قدرتها اإلنتاجية للمحروقات. مع التأكيد عىل أّن الدور 

التعدييل لقطاع املحروقات هو دور حرصي لسلطة اإلرشاف عىل القطاع. 

تطوير دور اإلدارة العامة للمحروقات واللجنة االستشارية للمحروقات بتعزيزها 

جميع  عىل  الرقايب  بدورها  تقوم  حتى  االختصاصات  متنوعة  برشية  بإطارات 

أنشطة البحث واالستغالل ومتكينها من الوسائل املادية واللوجستية الكافية آلداء 

هذا الدور بكامل الحرفية واالستقاللية والنزاهة. 
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التحكم في حاالت تضارب المصالح واإلفصاح    7
عن هوية المالكين الحقيقين للشركات 

االنضمام الرسمي لمبادرة الشفافية في    8
الصناعات االستخراجية

االلتزام بمبادئ التعاقد المفتوح    9

تعزيز دور المجتمع المدني   10

التثبت يف حاالت تضارب املصالح التي يعرفها قطاع املحروقات واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة للحد منها باملتابعة املدقّقة لكل حاالت إلحاق موظفني عموميني برشكات 

برتولية ومتابعة ملكية كبار املسؤولني ألسهم أو حصص يف رشكات أو إدارة رشكات 

خاصة لها عالقة بقطاع املحروقات، والتقيد بأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 

وتضارب  املرشوع  غري  اإلثراء  ومبكافحة  واملصالح  باملكاسب  بالترصيح  املتعلق 

املصالح. إضافة إىل اإلفصاح عن هوية املالكني الحقيقيني لهذه الرشكات وهو ما 

سيساهم يف الحّد من حاالت تضارب املصالح ويحول دون استغالل هذا القطاع 

لتبييض األموال.

االلتزام بتعهدات الحكومة التونسية باالنضامم إىل مبادرة الشفافية يف الصناعات 

االستخراجية واستكامل تركيبة مجلس أصحاب املصلحة يف هذه املبادرة )ممثيل 

الحكومة والرشكات(، وذلك بعد أن اختار املجتمع املدين ممثليه يف هذا املجلس، 

إليها وفقا  االنضامم  بتقديم ملف  املبادرة واإلرساع  العمل إلرساء  وإعداد خطة 

للتعهدات. باإلضافة إىل التنسيق بني وزارة املالية والوزارة املكلفة باإلرشاف عىل 

قطاع املحروقات لتوفري كافة املعطيات وخاصة منها املتعلقة باإليرادات.

تكريس مبادئ التعاقد املفتوح يف مجال املحروقات طبقا لاللتزام عدد 7 يف خطة 

أكرث  يضمن  املفتوح  التعاقد  أن  باعتبار  املفتوحة 2018-2020.  الحكومة  رشاكة 

اختيار  ومعايري  تنافسية  أكرث  إجراءات  باعتامد  املستثمرين  اختيار  يف  شفافية 

واضحة ونرش العقود وكافة الوثائق يف صيغة مفتوحة.

الرثوات  يف  الترصف  الرقابة عىل  يف  األساسية  األطراف  أحد  املدين  املجتمع  ميثّل 

هذا  حوكمة  عىل  فاعلة  مساءلة  منظومة  بناء  يف  محوريا  ومساهام  الطبيعية 

ابتداء  املحروقات  استغالل  مراحل  كافة  املدين  املجتمع  تدخل  يغطّي  القطاع.  

من وضع االسرتاتيجيات الكربى وإعداد القوانني وصوال إىل إسناد الرخص وإدارة 

موارد الرثوات الطبيعية ومتابعة احرتام التزامات الرشكات وخصوصا منها البيئية 

واالجتامعية. ويساهم املجتمع املدين إذا قام بدوره كامال يف بناء ثقة املواطنني 

يف حوكمة الدولة لهذا القطاع ويخّفف من االحتجاجات املتواصلة. وحتى يقوم 

املجتمع املدين بدوره كامال عليه أن يعّزز قدراته ومعارفه بهذا القطاع وميارس 

مهمته بكل حياد وحرفية.
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