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        2022 جوان 17 في مؤرخ 2022 لسنة 38 عدد وممرس
 التونسية الجمهورية بين االتفاق على بالموافقة علقيت

 في التونسية الجمهورية مشاركة حول األوروبي واالتحاد
 للبحث اإلطاري البرنامج ـ اأوروب أفق االتحاد برنامج

  . 2022 مارس 29 في بتونس الموقع والتجديد،

  الجمهورية، رئيس إن

   الدستور، على االطالع بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى
  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

  الوزراء، مجلس مداولة وبعد

  :نصــه اآلتــي المرسوم يصـدر

 الجمهورية بين االتفاق على الموافقة تتم ـ األول الفصل
 في التونسية الجمهورية مشاركة حول األوروبي واالّتحاد التونسية
 والتجديد، للبحث اإلطاري البرنامج ـ أوروبا أفق االتحاد برنامج
  .2022 مارس 29 في بتونس الموقع

 وريةللجمه الرسمي بالرائد المرسوم هذا ينشر  ـ2 الفصل
  .التونسية

 .2022 جوان 17 في تونس
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

                 2022 جوان 17 في مؤرخ 2022 سنة ل39 عدد ـوممرس
 والمتعلقة وملحقاتها الخاصة االتفاقية على بالموافقة يتعلق
  ".  معمورة "بامتياز يعرف الذي المحروقات استغالل بامتياز
  ورية،الجمه رئيس إن

   الدستور، على االطالع بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى
  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

  .الوزراء مجلس مداولة وبعد

  :نصــه اآلتــي المرسوم يصـدر

 وملحقاتها الخاصة االتفاقية على الموافقة تتم ـ األول الفصل
 بامتياز يعرف الذي المحروقات تغاللاس بامتياز والمتعلقة

 جوان 14 في بتونس والممضاة المرسوم بهذا المرفقة" معمورة"
 لألنشطة التونسية والمؤسسة جهة من التونسية الدولة بين 2021

  .أخرى جهة من" ف ب تونس أني "وشركة البتروليـة

 للجمهورية الرسمي بالرائد المرسوم هذا ينشر  ـ2 الفصل
ةالتونسي.  

 .2022 جوان 17 في تونس
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 2022 جوان 17 في مؤرخ 2022 لسنة 40 عدد وممرسـ
 والمتعلقة وملحقاتها الخاصة االتفاقية على بالموافقة تعلقي

 جبل "بامتياز يعرف الذي المحروقات استغالل بامتياز
  ". طمسميدة

  الجمهورية، رئيس إن

   دستور،ال على االطالع بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى
  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

  .الوزراء مجلس مداولة وبعد

  :نصــه اآلتــي المرسوم يصـدر

 وملحقاتها الخاصة االتفاقية على الموافقة تتم ـ األول الفصل
 جبل "بامتياز فيعر الذي المحروقات استغالل بامتياز والمتعلقة
 24 فــي بتونــس والممضاة المرسوم بهذا المرفقة" طمسميدة

 التونسية والمؤسسة جهة من التونسية الدولة بين 2022 فيفري
 بالبالد واستغالله النفط عن البحث وشركة البتروليـة لألنشطة
  .أخرى جهة من التونسية

 ريةللجمهو الرسمي بالرائد المرسوم هذا ينشر ـ 2 الفصل
  .التونسية

 .2022 جوان 17 في تونس
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 2022 جوان 17 في مؤرخ 2022 لسنة 41 عدد مرســـوم
 والمتعلقة وملحقاتها الخاصة االتفاقية على بالموافقة علقيت

 جبل "بامتياز يعرف الذي المحروقات استغالل بامتياز
  ".قروز
  الجمهورية، رئيس إن

   الدستور، على عاالطال بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى
  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر
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  .الوزراء مجلس مداولة وبعد

  :نصــه اآلتــي المرسوم يصـدر

 وملحقاتها الخاصة االتفاقية على الموافقة تتم ـ األول الفصل
 جبل "بامتياز يعرف الذي المحروقات استغالل بامتياز والمتعلقة

 فيفري 24 فــي بتونــس والممضاة المرسوم بهذا المرفقة" قروز
 لألنشطة التونسية والمؤسسة جهة من التونسية الدولة بين 2022

  .أخرى جهة من" ف ب تونس أني "وشركة البتروليـة

 للجمهورية الرسمي بالرائد المرسوم هذا ينشر  ـ2 الفصل
  .التونسية

 .2022 جوان 17في  تونس
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 2022 جوان 17 في مؤرخ 2022 لسنة 42 عدد مرســـوم
 والمتعلقة وملحقاتها الخاصة االتفاقية على بالموافقة علقيت

 جبل "بامتياز يعرف الذي المحروقات استغالل بامتياز
  ". الدوالب

  الجمهورية، رئيس إن

   الدستور، على االطالع بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى
  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

  .الوزراء مجلس مداولة وبعد

  :نصــه اآلتــي المرسوم يصـدر

 وملحقاتها الخاصة االتفاقية على الموافقة تتم ـ األول الفصل
 جبل "زبامتيا يعرف الذي المحروقات استغالل بامتياز والمتعلقة
 جوان 14 فــي بتونــس والممضاة المرسوم بهذا المرفقة" الدوالب
 لألنشطة التونسية والمؤسسة جهة من التونسية الدولة بين 2021

 من التونسية بالبالد واستغالله النفط عن البحث وشركة البتروليـة
  .أخرى جهة

 للجمهورية الرسمي بالرائد المرسوم هذا ينشر  ـ2 الفصل
  .نسيةالتو

 .2022 جوان 17 في تونس
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

 2022 جوان 17 في مؤرخ 2022 لسنة 43 عدد مرســـوم
 والمتعلقة وملحقاتها الخاصة االتفاقية على بالموافقة تعلقي

  ".  قرمدة "بامتياز يعرف الذي المحروقات استغالل بامتياز
  الجمهورية، رئيس إن

   ستور،الد على االطالع بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى

  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

  .الوزراء مجلس مداولة وبعد

  :نصــه اآلتــي المرسوم يصـدر

 وملحقاتها الخاصة االتفاقية على الموافقة تتم ـ األول الفصل

 بامتياز فيعر الذي المحروقات استغالل بامتياز والمتعلقة

 جوان 14 فــي بتونــس والممضاة المرسوم بهذا المرفقة" قرمدة"

 لألنشطة التونسية والمؤسسة جهة من التونسية الدولة بين 2021

 من" ه. ب.أم. ج بروداكشن س. ب. ت بانورو "وشركة البتروليـة

  .أخرى جهة

 للجمهورية الرسمي بالرائد المرسوم هذا ينشر  ـ2 الفصل

ةالتونسي.  

 .2022 جوان 17 في تونس
  

 
  الجمهورية رئيس 

 قيس سعيد

  

                2022 جوان 17 في مؤرخ 2022 لسنة 44 عدد مرســـوم
 المتعلقة وملحقاتها الخاصة االتفاقية على بالموافقة يتعلق
  ".مسكار "بامتياز يعرف الذي المحروقات استغالل بامتياز

  الجمهورية، رئيس إن

   الدستور، على عاالطال بعد

 22 في المؤرخ 2021 لسنة 117 عدد الرئاسي األمر وعلى

  استثنائية، بتدابير المتعلق 2021 سبتمبر

  .الوزراء مجلس مداولة وبعد

  :نصــه اآلتــي المرسوم يصـدر

 وملحقاتها الخاصة االتفاقية على الموافقة تتم ـ األول الفصل

" مسكار "بامتياز يعرف لذيا المحروقات استغالل بامتياز المتعلقة

 بين 2022 ماي 25 في بتونس والممضاة المرسوم بهذا المرفقة

 البترولية لألنشطة التونسية والمؤسسة جهة من التونسية الدولة

  . أخرى جهة من

 للجمهورية الرسمي بالرائد المرسوم هذا ينشر ـ 2 الفصل
  .التونسية

 .2022 جوان 17 في تونس
  

 
  ة الجمهوريرئيس 

 قيس سعيد




