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 اإلدارة لدى 2018 سبتمبر 18 في المودعة المراسلة وعلى

  . أن.د "شركة بمقتضاها أعلنت والتي للمحروقات العامة

  . أن. د "عنها المتفرعة الشركة أسهم جميع بيع استكمال" أو

   ،"أ.أس.أ انرجي بانورو "شركة لفائدة" أس تونيزيا أو

 خالل للمحروقات االستشارية اللجنة جلسة محضر وعلى

 والذي 2018 ديسمبر 13 في المنعقدة 121 عدد جلستها

 تونيزيا أو. أن. د "شركة أسهم بيع بعملية علما بمقتضاه أخذت

          ،"أ.أس.أ انرجي بانورو "شركة لفائدة" أس

 22 في للمحروقات العامة اإلدارة لدى المودع المطلب وعلى

 التونسية المؤسسة بمقتضاه تلتمس والذي 2022 جويلية

" س.أ اكسبلوريشن تونيزيا بانورو "وشركات البترولية لألنشطة

 أوروغاز"و" المحدودة واردوايد اكسبلوريشن بتروليوم أطلس"و

 الثاني التجديد صلوحية مدة في التمديد" انك انترنشيونال

 تمتد بسنتين" البحرية صفاقس "لمحروقاتا عن البحث لرخصة

 طبقا وذلك 2024 ديسمبر 8 إلى 2022 ديسمبر 9 من

  المحروقات، مجلة من 30.1 الفصل لمقتضيات

 للمحروقات االستشارية اللجنة أبدته الذي بالموافقة الرأي وعلى

  ،2022 أكتوبر 7 في المنعقدة 135 عدد جلستها خالل

  .روقاتللمح العام المدير تقرير وعلى

 :يلي ما قررت

 التجديد صلوحية مدة في بسنتين تمديد يمنح  ـاألول الفصل

 صفاقس" برخصة تعرف التي المحروقات عن البحث لرخصة الثاني

 2024 ديسمبر 8 غاية إلى 2022 ديسمبر 9 من ابتداء" البحرية

 صاحب بصفتها البترولية لألنشطة التونسية المؤسسة لفائدة

" س.أ اكسبلوريشن تونيزيا بانورو" شركات من وكل الرخصة

 أوروغاز"و" المحدودة واردوايد اكسبلوريشن بتروليوم أطلس"و

  .المقاول مجمع بصفتهم" انك انترنشيونال

 صلوحية مدة خالل المقاول مجمع على يتعين  ـ2الفصل 

 الوفاء القرار هذا من األول بالفصل عليها المنصوص الرخصة

 وإعادة استكشافية بئر حفر في والمتمثلة اقديةالتع التزاماته بكافة

 دنيا بقيمة األبعاد ثالثية السيزمية المعطيات من 2كم 800 معالجة

  ).دوالر مليون 3,8 (دوالر ألف وثمانمائة ماليين ثالثة قدرها

 للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر  ـ3 الفصل

  .تونسيةال

  .2022 ديسمبر 6تونس في 
  

 

   الصناعة والمناجم والطاقةوزيرة

 نائلة نويرة القنجي

 

  

قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في بمقتضى 
  .2022 أكتوبر 24

يسمى السيد ياسر بن خليفة، متفقد عام للمراقبة االقتصادية، 
دارة متصرفا ممثال لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إ

الشركة التونسية ألسواق الجملة عوضا عن السيد محمد الهادي 
 .2022 أكتوبر 24اإلينوبلي وذلك ابتداء من تاريخ 

 
 

 

  
  .2023 جانفي 5مؤرخ في  2023لسنة  1بمقتضى أمر عدد 

مهام السيد بشير اإليرماني الرئيس المدير العام نهى ت
  .للصيدلية المركزية للبالد التونسية

  

  

 

  

  .2023 جانفي 6قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى 
يكلف السيد حاتم عمار، أستاذ مميز للمدارس االبتدائية، 

المرحلة االبتدائية باإلدارة العامة ببمهام مدير التربية والتدريس 
  .للمرحلة االبتدائية بوزارة التربية

  
  .2023 جانفي 6قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى 

يكلف السيد لطفي بولعابة، أستاذ أول مميز، بمهام مدير 
الحياة المدرسية بالمرحلة االبتدائية باإلدارة العامة للمرحلة 

  .بيةاالبتدائية بوزارة التر

  

  .2023 جانفي 6قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى 
ينهى تكليف السيد حزامي الحزامي، متفقد عام للمدارس 
االبتدائية، بمهام مدير المرحلة االبتدائية بالمندوبية الجهوية 

  .2022 ديسمبر 16للتربية بقابس ابتداء من 

 

  .2023 جانفي 6قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى 
يعفى السيد بودالي عسيلي، متفقد عام للمدارس االبتدائية، 
من مهام مدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التالميذ بالمرحلة 
االبتدائية بإدارة المرحلة االبتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية 

  .بالقصرين




