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محتوى المداخلة
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تقديم عام

2

اإلتفاقيتين الخاصتين برخصتي ”نفزاوة“
و ”دويرات“

3

2

الملحق عدد  3الخاص برخصة البحث ”برج
الخضراء“

تقديم عام
يشمل هذا العرض ثالث مشاريع قوانين تتعلق :
* بالمصادقة على إتفاقيتي”دويرات ”و”نفزاوة“ وملحقاتها
* وعلى الملحق لالتفاقية الخاصة برخصة البحث ”برج الخضراء“.
-1اإلطار القانوني :
 اتفاقيتي ”دويرات“ و”نفزاوة“:صدور القانون عدد  41لسنة  2017المؤرخ في  30ماي 2017
والمتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات،حيث ينص الفصل ( 5-19جديد) منها على أنه ”تتم
الموافقة على االتفاقية الخاصة بمقتضى قانون ”
 الملحق عدد  3لالتفاقية الخاصة برخصة البحث برج الخضراء:
 المرسوم عدد  9لسنة  1985المؤرخ في  14سبتمبر 1985‐ األمر العلي المؤرخ في  13ديسمبر 1948
‐ األمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953
‐ الفصل  16من االتفاقية الخاصة برخصة البحث ”برج الخضراء“ الذي ينص على أن االتفاقية
المذكورة يصادق عليها بقانون.
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تعزيز الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب على التصرف في الثروات الطبيعية

الهدف من إستعجالية النظر:
شهد نشاط استكشاف وإنتاج المحروقات في السنوات األخيرة تراجعا ملحوظا نتيجة عدة
أسباب :
• اجتماعية  :تمثلت في إضطرابات وحراك إجتماعي بما في ذلك المطالب المجحفة
بالتشغيل الشيء الذي حال دون المواصلة الطبيعية لألشغال وتعطيلها وفي بعض
األحيان عدم إنجازها.
• تشريعية :عدم إسناد رخص جديدة بعد صدور الفصل  13من الدستور سنة
 .2014آخر رخصة تم إسنادها هي رخصة ”عريفة“ خالل سنة .2013
سجل عدد الرخص في قطاع المحروقات تراجعا من  52رخصة استكشاف
وبحث سنة  2010إلى  22رخصة الى موفى ماي .2017
تراجع عدد
الرخص
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تراجع نشاط
االستكشاف
والبحث

تراجع عدد
االكتشافات

تراجع حجم
االستثمارات

تراجع الطاقة
التشغيلية

إجراءات إسناد سندات المحروقات
تكريسا لمبدأ الشفافية ضبطت الوزارة المكلفة بالطاقة الئحة إجراءات تمت المصادقة عليها من
قبل اللجنة اإلستشارية للمحروقات تم نشرها لإلطالع عليها من قبل المستثمرين والعموم على
موقع المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية مرفقة بخريطة القطع الشاغرة.
و تتمثل المراحل المدرجة بالالئحة المذكورة في :
 المرحلة األولى  :إيداع العروض باإلدارة العامة للمحروقات في ظروف مغلقة يقع فتحها
بصفة دورية كل ثالثة أشهر،و تتضمن أساسا :
 -1التعريف بالشركة (معطيات حول القدرة المالية والكفاءة الفنية)
-2برنامج األشغال والمصاريف الدنيا
 -3النسبة المقترحة لمشاركة المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية (عقد شراكة)
أو شروط المقاسمة (عقد مقاسمة اإلنتاج)
 المرحلة الثانية  :دراسة وتقييم العروض حسب المعايير المتعلقة بموقع الرخصة والقدرات
الفنية والمالية للشركة الطالبة وااللتزامات باألشغال والمصاريف المقترحة وشكل ونسبة مشاركة
المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية.
 المرحلة الثالثة  :عرض الملف على اللجنة االستشارية للمحروقات التي يترأسها الوزير
المكلف بالطاقة أو من ينوبه وتتركب من جميع الوزارات المعنية (الداخلية-الدفاع-المالية-رئاسة
الحكومة -الصناعة – البنك المركزي  -أمالك الدولة) ويكون رأيها ملزم للوزير في حالة الرفض
واستشاري في صورة اإليجاب.
5

الرخصة

نفزاوة
 ”“YNG Energy Limitedي.أن.ج أنرجي المحدودة“ باالشتراك مع المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية

صاحب الرخصة

-تجدر اإلشارة إلى أن شركة "  "YNGهي شركة مسجلة بسنغفورة تنشط في مجال إستكشاف و إنتاج المحروقات

بأكرانيا و تتمتع في تونس برخصة البحث عن المحروقات المسماة "عريفة" باإلشتراك مع المؤسسة التونسية
لألنشطة البترولية (بصدد االنتهاء من أشغال المسح الزلزالي على الرخصة)

إجراءات
اإلسناد

إيداع عرض في ظرف مغلق بتاريخ  31جانفي 2014 فتح العرض ودراسته وتقييمه بتاريخ  21أفريل 2014عرضه على اللجنة االستشارية للمحروقات عدد  111بتاريخ  07أوت 2014الموافقة المبدئية مع التوصية بتحسين الكلفة التقديرية لألشغال وتخفيض في مدة الصلوحية األولى من  5إلى 4سنوات
تقديم مطلب رسمي مع األخذ بعين اإلعتبار توصيات اللجنة تم عرضه عليها خالل جلستها عدد  112بتاريخ 11أوت  2014والتي أبدت رأيها بتأجيل البت في المطلب نظرا للغموض على المستوى اإلجرائي الذي جاء به
الفصل  13من الدستور
إعادة عرض وضعية رخصة البحث "نفزاوة" على اللجنة اإلستشارية للمحروقات خالل جلستها عدد 113المنعقدة بتاريخ  5ماي  2016التي أوصت بدعوة شركة ""ي.أن.ج أنرجي المحدودة "YNG Energy Limited
إلى التنسيق مع المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية إلقتراح موعد لتوقيع الوثائق التعاقدية الخاصة برخصة
البحث "نفزاوة" مع العمل على المصادقة على اإلتفاقية الخاصة بمقتضى قانون تطبيقا ألحكام الفصل  13من
الدستور
توقع توفير  350موطن شغل من اليد العاملة غير المختصة وفي صورة العثور على اكتشاف سيتم توفير بين

الطاقة
التشغيلية
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 100و  300حسب حجم االكتشاف (أغلبيتها محددة المدة ومرتبطة بشركات الخدمات)

الرخصة

االلتزامات باألشغال

االستثمارات
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نفزاوة

مدة الصلوحية االولى 4 :سنوات
 إعداد دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية ومعالجة المعطيات السيزمية القديمة إنجاز  350كم 2من المسح الزلزالي ثالثي األبعاد حفر بئرين إستكشافيتينحفر بئر إستكشافية ثالثة (إختيارية) في صورة حاجة الرخصة لمزيد التقييم.مدد التجديد  3 :سنوات لكل مدة
 حفر بئر استكشافية.مدة الصلوحية األولى
حوالي  23.2مليون دوالر 6( .ماليين دوالر خاصة بالمسح و  8.6لكل بئر)
مدد التجديد
حوالي  8.6مليون دوالر خالل كل مدة.

الرخصة

دويرات
شركة "مازارين أنرجي تونس ب.ف  "Mazarine Energy Tunisia BVوالمؤسســة التونسيـة لألنشطــة البتروليـة

صاحب الرخصة

شركة "مازارين" هولندية الجنسية وتتوفر فيها القدرات الفنية والمالية خاصة وأنها متحصلة على حقوق وإلتزاماتبرخصة البحث "زعفران" أدت أشغال البحث عليها إلى العثور على إكتشاف "غريب" تم إسناده كإمتياز إستغالل.

إيداع عرض في ظرف مغلق بتاريخ  07أفريل 2016 فتح العرض ودراسته وتقييمه بتاريخ  22جوان 2016عرضه على اللجنة االستشارية للمحروقات عدد  114بتاريخ  18أوت 2016الموافقة المبدئية مع التوصية بإيداع مطلب رسميإجراءات اإلسناد -تقديم مطلب رسمي تم عرضه على اللجنة االستشارية للمحروقات خالل جلستها عدد  115بتاريخ  08نوفمبر 2016
والتي أبدت رأيها بالموافقة
دعوة شركة "مازارين أنرجي تونس ب.ف  "Mazarine Energy Tunisia BVإلى التنسيق مع المؤسسة التونسيةلألنشطة البترولية إلقتراح موعد لتوقيع الوثائق التعاقدية الخاصة برخصة البحث ”دويرات" مع العمل على المصادقة
على اإلتفاقية الخاصة بمقتضى قانون تطبيقا ألحكام الفصل  13من الدستور.
توقع توفير  350موطن شغل من اليد العاملة غير المختصة وفي صورة العثور على اكتشاف سيتم توفير بين 100
الطاقة التشغيلية
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و  200حسب حجم االكتشاف (أغلبيتها محددة المدة ومرتبطة بشركات الخدمات)

الرخصة

االلتزامات باألشغال

االستثمارات
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دويرات

رخصة االستكشاف :سنتان
 إعداد دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية ومعالجة المعطيات السيزمية القديمةإنجاز  200كم 2من المسح الزلزالي ثالثي األبعادفي حالة تحويلها لرخصة بحث 3.5 :سنوات
 حفر بئر إستكشافيةمدد التجديد  4 :سنوات لكل مدة
 حفر بئر استكشافيةرخصة االستكشاف
 2.5مليون دوالر
في حالة تحويلها لرخصة بحث
 5مليون دوالر
مدد التجديد
 5مليون دوالر خالل كل مدة

-2تعريف االتفاقية الخاصة

هي وثيقة تضبط العالقة التعاقدية بين الدولة والمؤسسة الوطنية والمستثمر في مجالاالستكشاف والبحث واستغالل المحروقات في إطار تطبيق أحكام مجلة المحروقات

و النصوص الترتيبية المتخذة لتطبيقها.
 يمكن أن تتخذ صيغة الشراكة أو اقتسام إنتاج.-3الوثائق المكونة لالتفاقية الخاصة
تحتوي االتفاقية الخاصة على :
-1االتفاقية
-2مالحق االتفاقية :تلحق باالتفاقية المالحق التالية
-الملحق أ :كراس الشروط

الملحق ب :اإلجراءات المتعلقة بمراقبة الصرف10

-الملحق ج :إحداثيات زوايا الرخصة ونسخة من الخارطة

محتوى االتفاقيتين الخاصتين برخصة البحث ”نفزاوة“ ورخصة
االستكشاف ”دويرات“
-Iاإلتفاقية
تحدد االتفاقية ما يلي :

أ-التزامات المستثمر
ب-التزامات السلطة المانحة وحقوقها.
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-1إلتزامات المستثمر:
 بالنسبة لرخصة ”نفزاوة“ الفصول من  3إلى  5والفصل 7
 بالنسبة لرخصة ”دويرات“ الفصول من  3إلى  7والفصل 9
• يلتزم المستثمر بدفع جميع األداءات من ضرائب وأتاوة وغيرها للسلطة المانحة،
• يلتزم المستثمر بإنجاز جميع أعمال اإلستكشاف والبحث واإلستغالل طبقا للتراتيب الفنية
الجاري بها العمل واإلجراءات المعمول بها في الصناعة البترولية والغازية العالمية،
• يلتزم المستثمر بإعالم السلطة المانحة بجميع برامجه المتعلقة بأعمال اإلستكشاف والبحث،

• يلتزم المستثمر بتسويق المحروقات،
-2إلتزامات السلطة المانحة:

 بالنسبة لرخصة ”نفزاوة“الفصل 6
 بالنسبة لرخصة ”دويرات“الفصل 8
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• منح المستثمر التجديدات لرخصة البحث حسب مقتضيات مجلة المحروقات،
• منح المستثمر حق تحويل رخصة االستكشاف إلى رخصة بحث مع الحق في تجديدها في حالة
إيفائه بالتزاماته باألشغال،
• منح المستثمر إمكانية الحصول على إمتياز إستغالل في حالة تحقيق إكتشاف،
• منح المستثمر عند بداية إنتاج المحروقات الحق في إسترجاع النفقات المرتبطة بأعمال
اإلستكشاف وكل أشغال البحث واإلستغالل.

كل خالف ناتج عن تطبيق أحكام االتفاقية ولم يتم حله بالتراضي يقع اللجوء إلى التحكيم
بغرفة التجارة العالمية بباريس( CCIالفصل  8بالنسبة لرخصة ”نفزاوة“ والفصل  10بالنسبة
لرخصة ”دويرات“ )
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حقوق السلطة المانحة
إلزام المستثمر بتمويل جميع أنشطة اإلستكشاف و البحث وأنشطة اإلستغالل على مسؤوليتهومخاطرته.
إلزام المستثمر في إطار إنجاز أشغاله على الرخصة وإمتيازات اإلستغالل المتأتية منها بتطبيقأحكام مجلة المحروقات واإلتفاقية وملحقاتها.
إلزام المستثمر بان يدفع للسلطة المانحة الضرائب واألداءات المنصوص عليها بمجلةالمحروقات و النصوص الترتيبية المتخذة لتطبيقها
 ممارسة السلطة المانحة حقها في الرقابة من خالل : إلزام المستثمر بتبليغ السلطة المانحة بكل ما لديه من معلومات ذات صبغة جيولوجية
وجيوفيزيائية .
 إلزام المستثمر بموافاة السلطة المانحة بتقرير كل ثالثة أشهر وآخر سنوي يتعلقان باألنشطة
والمصاريف المنجزة على رخصة اإلستكشاف في إطار البرامج والميزانيات السنوية وكذلك
توقعات السنة الموالية.
 إلزام المستثمر عند إنتهاء مدة صلوحية رخصة اإلستكشاف بتسليم السلطة المانحة نسخة من
التسجيالت السيزمية والتقارير والدراسات المنجزة وكل معلومة تتعلق بأعمال اإلستكشاف
14المنجزة في إطار تنفيذ هذه اإلتفاقية.

-IIمالحق االتفاقية
الملحق أ :كراس الشروط
هي وثيقة تعاقدية ممضاة بين أطراف االتفاقية تحدد:
• االلتزامات الدنيا باألشغال و بالمصاريف المحمولة على المستثمر في مختلف المراحل التي
تمر بها الرخصة (مرحلة االستكشاف،مدة الصلوحية األولى لرخصة البحث والتجديدات)
 بالنسبة لرخصة ”نفزاوة“ العنوان األول

 بالنسبة لرخصة ”دويرات“ العنوان األول والثاني
• التزام المستثمر باالستغالل في حالة اكتشاف حقل محروقات ذا مردودية اقتصادية

 بالنسبة لرخصة ”نفزاوة“ العنوان الثاني
 بالنسبة لرخصة ”دويرات“ العنوان الثالث

15

• العقوبات اإلدارية و المالية التي تطبق في صورة اإلخالل بااللتزامات
 بالنسبة لرخصة ”نفزاوة“ العنوان األول الفصل 3
 بالنسبة لرخصة ”دويرات“ العنوان األول الفصل ، 3العنوان الثاني الفصل 7
• كيفية احتساب اإلتاوة واستخالصها من إنتاج المحروقات
 بالنسبة لرخصة ”نفزاوة“ العنوان الثالث
 بالنسبة لرخصة ”دويرات“ العنوان الرابع

• التسهيالت التي تمنحها السلطة المانحة للمستثمر(منشآت اإلستغالل ،لوجستية ،إدارية )...
لضمان حسن سير األشغال على سندات المحروقات

 بالنسبة لرخصة ”نفزاوة“ العنوان الرابع
 بالنسبة لرخصة ”دويرات“ العنوان الخامس
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• ممارسة السلطة المانحة الرقابة والمتابعة على المستثمر

 بالنسبة لرخصة ”نفزاوة“ العنوان الخامس
 بالنسبة لرخصة ”دويرات“ العنوان السادس
• المسائل المتعلقة بتسويق المحروقات
 بالنسبة لرخصة ”نفزاوة“ العنوان السادس
 بالنسبة لرخصة ”دويرات“ العنوان السابع
• مسائل مختلفة (أعوان المستثمر،احترام االجراءات المتعلقة بالدفاع الوطني،حالة القوة
القاهرة)

 بالنسبة لرخصة ”نفزاوة“ العنوان السابع
 بالنسبة لرخصة ”دويرات“ العنوان الثامن
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الملحق ب :إجراءات الصرف المنطبقة على أعمال اإلستكشاف وأشغال البحث وأشغال اإلستغالل

• نظام الصرف المنطبق على عمليات الصرف المتعلقة بأعمال اإلستكشاف وأنشطة البحث عن
المحروقات وإستغاللها.
 الشركات غير المقيمة الشركات المقيمةالملحق ج :التعريف وخارطة الرخصة (إحداثيات زوايا الرخصة ونسخة من الخارطة)
• تحديد الموقع الجغرافي والمساحة الفعلية للرخصة بناء على إحداثيات مرتبطة بشبكات التثبت
والتسوية العامة للبالد التونسية.
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الملحق عدد  3الخاص برخصة البحث ”برج الخضراء“
-1الوضعية الحالية لرخصة البحث ”برج الخضراء“
• السند :االتفاقية الممضاة في  22سبتمبر  1990والمصادق عليها بالقانون عـــدد  5لسنة
 1991المؤرخ في  11فيفري .1991
• النظام القانوني :لمرسوم عدد 9لسنة  1985وللنصوص السابقة له.
• أصحاب الرخصة :المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية (OMV ،(%25) ENI ،)%50
))%5( MEDCO ،(%20
• اإلنجازات على الرخصة:
 حفر خمس ( )5آبار استكشافية
 إعادة معالجة  2979كم من المسح الزلزالي الثنائي األبعاد
 تسجيل  4456كم من المسح ثنائي األبعاد
 تسجيل  1888كم 2من المسح الزلزالي ثالثي األبعاد
•النتائج :إسناد إمتياز آدم وعدة اكتشافات أخرى
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التجديد الثالث:
 المدة األصلية :سنتين ونصف (من  2008-12-14إلى غاية )2011-06—13أنجز فيها صاحب الرخصة أكثر من االلتزامات المطلوبة:
التعهدات
حفر بئر استكشافية ( 7مليون دوالر)

اإلنجازات
حفر بئرين استكشافيتين وإنجاز  773كلم 2من المسح
الزلزالي ثالثي األبعاد ( 46مليون دوالر)

التمديد :سنتين طبقا للفصل  8من المرسوم عدد 9لسنة (1985من 2011 -6-14إلى )2013-6-13
التعهدات

اإلنجازات

ت ّم إنجاز المسح الزلزالي خالل الفترة األخيرةإلتزام مؤكد  :إنجاز  1000كلم 2من المسحمن التمديد ( 1ديسمبر  2012إلى غاية  1جوان
الزلزالي ثالثي األبعاد خالل السنة األولى
)2013
حسب نتائج تقييم المسح الزلزالي القيام بحفرالمكامن التي يتم تحديدها أو التخلي عن الرخصة -لم يتسن تقييم المسح والحفر حيث ت ّم خالل شهر
الكلفة الجملية 21( :مليون دوالر)أوت  2012تقديم طلب في تمديد استثنائي
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التمديد اإلستثنائي:تمديد إستثنائي بإعتبار أن الرخصة استوفت حقها في التمديد والتجديد طبقا للفصل  8من
المرسوم عدد  9لسنة .1985
مرده الصعوبات االجتماعية إذ تعرض المشغل على الرخصة إلى عدة صعوبات تمثلت فيإضطرابات وحراك إجتماعي الشيء الذي حال دون المواصلة الطبيعية لألشغال خالل الفترة
.2012-2011
  -المدة المتبقية غير كافية النجاز المسح وتحديد مكامن قابلة للحفر. أعتماد هذا الحل لتفادي اللجوء إلى اإلعالن عن القوة القاهرة وتجميد النشاط لمدة غيرمحدودة (مثال الشابة البحرية بخليج قابس منذ سنة  2000وجلمة وسمامة بالقصرين)
 المدة :سنتين. البرنامج المقترح: إنجاز  1250كلم 2من المسح الزلزالي ثالثي األبعاد (بإعتبار  1000كلم  2لم يستكملاستغالل نتائجها خالل التمديد)
-حفر بئرين :بئر مؤكدة خالل السنة األولى وبئر إختيارية خالل السنة الثانية
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مآل الطلب:
أبدت اللجنة اإلستشارية للمحروقات رأيها بالموافقة على أن يتم التمديد بمقتضى ملحقلإلتفاقية يصادق عليه بقانون.
ت ّم إمضاء الملحق وإحالته على السلطة التشريعية (المجلس الوطني التأسيسي)لقد تم في شانه عقد العديد من اإلجتماعات صلب اللجنة المكلفة بالطاقة بالمجلس الوطني
التأسيسي
 لم يتم البت فيه إلى حين إنتهاء مدة التمديد المطلوب خالل سنة .2015 -تم سحب مشروع القانون لمالءمته مع فترة التمديد الجديدة.
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-2التعديالت المقترحة (الملحق الجديد)
التمديد في مدة صلوحية الرخصة : التمديد في صلوحية االتفاقية البترولية ”برج الخضراء“ بثالثة سنوات يقع إحتسابها من
تاريخ نشر القانون المتعلق بالمصادقة على الملحق الجديد لإلتفاقية الخاصة برخصة
البحث (ملحق عدد)3
 التأكيد في مشروع الملحق المذكور على أن الرخصة تبقى سارية المفعول خالل الفترة
الممتدة من تاريخ إنتهاء مدة صلوحية التمديد األول أي  13جوان  2013إلى غاية نشر
قانون المصادقة على الملحق المعدل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
اإللتزامات باألشغال و بالمصاريف: حفر  3آبار إستكشافية
 الكلفة التقديرية 24 :مليون دوالر.
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-3اإلعتبارات المبنية على النواحي الفنية والمالية:
الوضعية

الوضعية في حالة التمديد (اإلختيار المقترح)
أصحاب الرخصة شركات عالمية ذات قدرة فنية ومالية ()MEDCO- Eni –OMV

الشركات
 03سنوات فقط إلنجاز  3آبار
المدة

خلق مواطن شغل

مباشر وغير مباشر (تشغيل حيني)  :توقع توفير  80موطن شغل من اليد العاملة غير المختصة
خالل مرحلة الحفر وفي صورة العثور على اكتشاف سيتم توفير حوالي  320حسب حجم االكتشافات
(أغلبيتها محددة المدة ومرتبطة بشركات الخدمات)
يتم إنجاز اآلبار الثالث خالل فترة التمديد وإسناد إمتياز في صورة إكتشاف.

وضعية السند

النتائج  :حفر أآلبار تتحقق خالل مدة التمديد أي  3سنوات
والتوصل إلى إكتشاف
وإمكانية إنتاج
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-4اإلعتبارات المبنية على عالقة الشراكة مع مجمع :ENI
 تنشط الشركة اإليطالية الجنسية "آني تونس" بالبالد التونسية في ميدان إستكشاف وإنتاج
المحروقات منذ الستينات.


تعتبر الشريك التاريخي واإلستراتيجي للبالد حيث قامت بأول إكتشاف بالبالد التونسية
والذي يعتبر أكبر حقل للمحروقات ("البرمة”) سنة  1964والذي دخل طور اإلنتاج سنة
.1966

 أنجزت أو ساهمت منذ ذلك التاريخ إلى حد اآلن في حفر حوالي  150بئرا إستكشافية

و  180بئرا تطويرية وتسجيل  8854كم من المسح الزلزالي ثنائي األبعاد و 3778

كم2

ثالثي األبعاد.
أدت األشغال المذكورة إلى العثور على العديد من اإلكتشافات أهمها حقول "البرمة"
و"لعريش" و "دبش" و "مخروقة" و "واد زار" و "معمورة" و "بركة" و "آدم".
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 تقوم الشركة المذكورة حاليا بدور المشغل في الخمس إمتيازات اإلستغالل التالية ("آدم" و "واد
زار" و "جبل قروز" و "بركة" و "معمورة”).
 تساهم في رأس مال شركة "سيتاب") (SITEPبنسبة  % 50بالشراكة مع الدولة التونسية
وبنسبة  % 50مع المؤسسة الوطنية لألنشطة البترولية في شركة ”سودابس“ ).(SODEPS
 يبلغ اإلنتاج الجملي لهذه الحقول:
17 910برميل من النفط (بنسبة  32 %من اإلنتاج الوطني الجملي)

•

•  1365ألف متر مكعب من الغاز (بنسبة % 18من اإلنتاج الوطني الجملي)
 وقد قامت الشركة بحفر أكثر من  4أبار خاصة وأنها في الفترة  2017-2016تعتبر من
الشركات القالئل التي تقوم بانجاز أشغال استكشافية.
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و شكرا
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