
العدد العدد 02
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اGطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد أوأوّل ربيع األول ربيع األّول عام  عام  1434 هـهـ
اGوافـق اGوافـق 13 يناير يناير  سنة سنة 2013 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



أوأوّل ربيع األول عام ل ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 202
13 يناير  سنة  يناير  سنة 2013  م م

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسي رقم 13 - 01 مؤرخ في 24 صفـر عام 1434 اGوافق 7 يـنـاير سـنة q2013  يـتـضمن تـعيـX أعـضاء في مـجلس
األمة.......................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسي رقم 13 - 02 مؤرخ في 24 صفـر عام 1434 اGوافق 7 يـنـاير سـنة q2013  يـتـضمن تـعيـX أعـضاء في مـجلس
األمة.......................................................................................................................................................
مـرســوم رئـاسي رقم 13 - 03 مـؤرخ في أول ربــيع األول عـام 1434 اGـوافـق 13 يــنـايـر سـنـة q2013 يـعــدل ويــتـمـم اGــرســوم
الــرئـاسـي رقم  10- 236  اGـؤرخ  في 28  شـوال عام 1431 اGـوافق 7 أكـتـوبر سـنة 2010 واGـتضـمن تـنـظيم الـصـفـقات
العمومية.................................................................................................................................................
مـــرســـوم رئـــاسي رقم 13 - 04 مـــؤرخ في أول ربـــيـع األول عــام 1434 اGـــوافـق 13 يــنـــايـــر ســـنــة q2013 يــــرخــص {ــســـاهــــمـــة
الـجــزائــر في إعادة التكوين التاسع Gوارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية...............................................
مـرســوم رئـاسي رقم 13 - 05 مـؤرخ في أول ربــيع األول عـام 1434 اGـوافـق 13 يـنــايـر ســنـة q2013 يـتــضـمن اGــوافــقـــة عـلى
اGـلـحق رقـم 4 بـالـعــقد اGـؤرخ في 19 ديـسـمـبـر سـنـة 1998 لـلـبـحث عن احملــروقـات واسـتـغاللـهـا في اGـسـاحـة اGـسـمــاة
"الــواعـر 2" (الــكـتل : 212 و 221 أ  و 222 أ  و243)  اGـبـــرم {ـديــنـة اجلــزائــر في 26  نــوفـمــبـر ســنـة 2007 بـX الـشـركـة
الــوطنـيـة سـونـاطراكq شـركـة ذات أسـهم وشـركتـي "إنـي أجلـيـريــا لـيـمـيـتـد ش ذ م م" و "تـيكـوكي أويـل (ألــجــيــريا)
كوq ل. ت. د".............................................................................................................................................
مـرســوم رئـاسي رقم 13 - 06 مـؤرخ في أول ربــيع األول عـام 1434 اGـوافـق 13 يــنـايـر سـنـة q2013 يــتــضـمن اGــوافــقــة عـلـى
اGـلحق رقم 8 بـالـعــقــد اGـؤرخ في 13 مـارس ســنـة 1990 لـلبـحــث عن احملــروقـات الـسائـلــة واسـتـغاللهـا في اGسـاحة
Xـبـــرم {ـديــنــة اجلـــزائــر في 26  نــوفـمــبــر ســـنــة 2007 بـGـســمـاة "الــواعـر" (الــكـتل : 212  و221 أ  و222 أ  و243)  اGا
الـشـركـة الـوطـنـيـــة سونــاطـراكq شـركة ذات أسـهــم وشـركـتـي "إنـي أجلـيــريــا لـيـمـيـتــــد ش ذ م م" و"تـيـكوكي أويـل
(أجليريا) كوq ل. ت. د"...............................................................................................................................
مـرســوم رئـاسي رقم 13 - 07 مـؤرخ في أول ربــيع األول عـام 1434 اGـوافـق 13 يــنـايـر سـنـة q2013 يــتــضـمن اGــوافــقــة عـلـى
اGـلحق رقم 9 بـالـعــقــد اGـؤرخ في 13 مـارس ســنـة 1990 لـلبـحــث عن احملــروقـات الـسائـلــة واسـتـغاللهـا في اGسـاحة
Xــبـــرم {ـديــنــــة اجلـــزائـــر فـي أول غــشــت ســـنــة 2012 بـGــســمـاة "الــواعــر" (الــكـتل : 212  و221 أ  و222 أ  و243)  اGا
الـشركــة الــوطـنـيــة سـونـاطـراكq شـركـــة ذات أسهـــم وشركـتـي "إنـي أجلـيــريــا لـيمـيــتــد ش ذ م م" و"تـيـكوكي أويـل
(أجليريا) كوq ل. ت. د"...............................................................................................................................
مرسوم رئاسي رقم 13 - 08 مؤرخ في أول ربيع األول عام 1434 اGوافـق 13 يناير سنة q2013 يتـضمن اGـوافقـة على عقـد
استغـالل احملــروقات في مسـاحة االستـغالل اGسـماة "إن أمجـان جنوب" اGـبرم {ديـنـة اجلـزائــر في 21 غـشــت سـنـة
2012 بـX الـوكـالـة الـوطنيـة لتثمX مـوارد  احملروقات (ألنفط)  والشركة الوطنية سوناطراكq شركة ذات أسهـم.

مـرســوم رئـاسي رقم 13 - 09 مـؤرخ في أول ربــيع األول عـام 1434 اGـوافـق 13 يـنــايـر ســنـة q2013 يـتــضـمـن اGــوافـقـــة عـلى
اGـلـحـق رقـم 2 بـالـعــقد اGـؤرخ في 18 سـبـتـمـبـر سـنة 2006 لـلـبـحث عن احملـروقـات واسـتـغاللـهـا في اGسـاحـة اGـسـمـاة
Xالوكالـة الــوطنية لتثم Xبرم {ـدينـة اجلزائـر فـي 10 أكتــوبـر سنـة 2012 بـGغـورد يعــقـوب" (الكتلة : 406 أ)  ا"
مـوارد احملـروقـات (ألـنـفـط) والـشـركـة الــوطنــيـة سـونـاطــراكq شــركــة ذات أسـهــم وشـركــة "إ.أون أ وب أجليريا
ج م ب ح"................................................................................................................................................

مراسيم فرديةمراسيم فردية
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 29 مـحـرّم عـام 1434 اGـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنـة q2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر مـركـز الـفـنـدقـة
والسياحة ببوسعادة..................................................................................................................................
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 29 محرّم عام 1434 اGوافق 13 ديسمبر سنة q2012 تتضمّن تعيX قضـاة............................
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3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 02 أوأوّل ربيع األول عام ل ربيع األول عام 1434 هـ هـ
13 يناير  سنة  يناير  سنة 2013  م م

فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محـرّم عام 1434 اGوافق 13 ديـسمـبر سـنة q2012 يـتضـمّن تعـيX نـائب مديـر بوزارة الـطاقة
واGناجم.................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 25 صــفــر عــام 1434 اGـوافق 8 يــنــايــر ســنـة q2013 يــتـضــمّن تــعـيــX رئــيس ديـوان وزيــر الــسـكن
والعمران.............................................................................................................................................. 
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25 صـفـر عـام 1434 اGـوافق 8 يـنـايـر سـنة q2013 يـتـضـمّن تـعـيـX اGـديـر الـعـام لـلـوكـالـة الـوطـنـية
لتحسX السكن وتطويره........................................................................................................................ 
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 محرّم عام 1434 اGوافق 13 ديسمبر سنة q2012 يتضمّن تعيX مـدير اGعهد الوطني للفندقة
والسياحة ببوسعادة................................................................................................................................

إعالناتإعالنات
اجمللس الداجمللس الدّستوريستوريّ

إعالن رقم 01/ إ. م د/13  مؤرّخ في 18  صفـر عام 1434 اGـوافق أوّل ينـاير سـنة q2013 يتـضمّن نـتائج جتـديد نـصف أعضاء
..............................................................................................................................XنتخبGمجلس األمّة ا

قراراتE مقرقراراتE مقرّراتE آراءراتE آراء
وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 22  محـرّم عام 1434 اGوافق 6  ديسمـبر سنة q2012  يتـعلّق بإثـبات اGوارد اGـالية الـكافية
الكتساب صفة اGرقي العقــاري...................................................................................................................
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25  صفر عام 1434 اGوافق 7  يناير سنة q2013  يحدّد قائمة اGشاريع التي �كن أن تكون
موضوع استشارة انتقائـية........................................................................................................................
قـــرار مـــؤرخ في 19  مــحـــرّم عــام 1434 اGـــوافق 3  ديـــســـمـــبـــر ســـنــة q2012  يــعـــدّل الـــقــرار اGـــؤرّخ في 15 مــارس ســـنــة 2012
واGتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعيX أعضائها......................................

قــرار مــؤرخ في 27  مــحـــرّم عــام 1434 اGـــوافق 11  ديــســمـــبــر ســنــة q2012  يـــعــدّل الــقـــرار اGــؤرّخ في 31 مــارس ســـنــة 2010
واGتضمّن تعيX أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسX السكن وتطويره..............................................

وزارة العمل والتشغـيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغـيل والضمان االجتماعي
قرار مؤرّخ في 6  صفر عام 1434 اGوافق 19 ديسمـبر سنة q2012 يحدّد قـائمة األدوية اGسـكنة لآلالم األفـيونية اGـورفينية
القابلة للتعويض من قبل الضمان االجتماعي...............................................................................................

وزارة الصناعة واZؤسسات الصغيرة واZتوسطة وترقية االستثماروزارة الصناعة واZؤسسات الصغيرة واZتوسطة وترقية االستثمار
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 27  جـمـادى األولـى عام 1433 اGـوافق 19 أبـريـل سـنة q2012 يـحـدّد تـنـظـيم اإلدارة اGـركـزية
لوزارة الصناعة واGؤسسات الصغيرة واGتوسطة وترقية االستثمار في مكاتب و/أو مكلفX بالدراسات............

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

الوضعيّة الشّهريّة في 30 سبتمبر سنة 2012.........................................................................................................

الوضعيّة الشّهريّة في 31 أكتوبر سنة 2012...........................................................................................................

الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة 2012..........................................................................................................
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أوأوّل ربيع األول عام ل ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 402
13 يناير  سنة  يناير  سنة 2013  م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســــوم رئـــــاسي رقم مــــرســــوم رئـــــاسي رقم 13 -  - 01 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 24 صــــفــــر عــــام صــــفــــر عــــام
Xيـتـضـمن تـعـيـ  qXيـتـضـمن تـعـيـ  q2013 ـوافق 7 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـةGـوافق  اG1434 ا

أعضاء في مجلس األمة.أعضاء في مجلس األمة.
ــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
- بــنـــاء عــلى الــدســــتــور q ال ســــيــــمــا اGـــــواد 77 - 8

 qو78 - 1 و101 (الفقرة 3) و102 (الفقرة 2) منه
- و{ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 01 اGـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433  اGــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2012

qتعلق بنظام االنتخاباتGوا
- و{ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 29 اGـؤرخ
فـي أول صـــفــــر عـــام 1431  اGــــوافق 17 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2010

qأعضاء في مجلس األمة Xتضمن تعيGوا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

XــــــــادتـــــــــGـادة األولى : طـــبـقـا ألحـكــــــــــــــام اGـادة األولى : اGا
Xيـعـ  q101 ( الــفـقـرة 3) و 102  ( الــفـقـرة 2) من الـدسـتـور

Gدة ست (6) سـنوات أعـضاء في مـجلس األمـةq ابتداء من
تاريخ تنصيبهمq السيدات و السادة اآلتية أسماؤهم :

qعبد القادر بن صالح -
qمحمد أخموك -

qرشيد بوغربال -
qمحمد زكرياء -

qمسعود زيتوني -
qمحمد بن طبة -

qعبد الكر� قريشي -
qعبد القادر بن سالم -
qعبد القادر شنيني -

qحمود شايد -
qفوزية بن باديس -

qمحند أكلي بن يونس -
qحسان عبد الوهاب -

qالسعيد بركات -
q جمال ولد عباس -

q الهادي خالدي -
qنوارة سعدية جعفر -

qالهاشمي جيار -
qأبوبكر بن بوزيد -

qصالح قوجيل -
qعائشة  باركي -

- حفيظة بن شهيدة.

اGـادة اGـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر  بـــاجلــــزائـــر في 24 صـــفـــر عـــام 1434 اGــوافق 7
يناير سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم رئـــــاسي رقم مــــرســــوم رئـــــاسي رقم 13 -  - 02 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 24 صــــفــــر عــــام صــــفــــر عــــام
Xيـتـضـمن تـعـيـ  qXيـتـضـمن تـعـيـ  q2013 ـوافق 7 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـةGـوافق  اG1434 ا

أعضاء في مجلس األمة.أعضاء في مجلس األمة.
ــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
- بــنـــاء عــلى الــدســــتــور q ال ســــيــــمــا اGـــــواد 77 - 8

 q  و78 - 1 و101 (الفقرة 3) و102 (الفقرة 3) منه
- و{ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اGـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433  اGــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2012

qتعلق بنظام االنتخاباتGوا
- و{ــقـتــضى اGــرســوم الـرئــاسي رقم 10-29 اGـؤرخ
فـي أول صـــفــــر عـــام 1431  اGــــوافق 17 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2010

qأعضاء في مجلس األمة Xتضمن تعيGوا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

XــــــــادتـــــــــGـادة األولى : طـــبـقـا ألحـكــــــــــــــام اGـادة األولى : اGا
Xيـعـ  q101 ( الــفـقـرة 3) و 102  ( الــفـقـرة 3) من الـدسـتـور

Gــدة ثالث (3) ســنــوات أعــضــاء فـي مــجــلس األمــةq ابــتــداء
من تاريخ تنصيبهمq السيدتان والسادة اآلتية أسماؤهم :

qليلى الطيب -
qإبراهيم غومة -
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qالطيب فرحات -
qياسف سعدي -

qزهرة ظريف بيطاط -
qمحمد بوخالفة -
 qعلي محساس -

- إبراهيم بوحلية.

اGـادة اGـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر  بـــاجلــــزائـــر في 24 صـــفـــر عـــام 1434 اGــوافق 7
يناير سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 13 -  - 03 مــؤرخ في أول ربــيع األول مــؤرخ في أول ربــيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافـق  اGــــوافـق 13 يــــنــــايــــر ســــنــــة  يــــنــــايــــر ســــنــــة q2013 يــــعـــــدلq يــــعـــــدل
ويـتــمـم اGــرســـوم الــرئــاسـي رقم ويـتــمـم اGــرســـوم الــرئــاسـي رقم  10- - 236  اGـؤرخ اGـؤرخ
فيفي 28  شوال عام  شوال عام 1431 اGوافق اGوافق 7 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة 2010

واGتضمن تنظيم الصفقات العمومية.واGتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية

qبناء على تقرير وزير الـمالية -

- وبــنـاء عــلى الــدسـتــورq ال سـيّــمــا الــمــادتـان 77 - 8
qو125 (الفقرة األولى) منه

- و{ـــقـــتــــضى األمـــر رقم 01 - 03 الــــمـــؤرخ في أول
جـمـادى الثـانـيـة عام  1422 الــموافق  20 غـشت سـنة 2001

qالـمعدل والـمتمم qوالـمتعلق بتطوير االستثمار

- و{ـــقـــتـــضى األمـــر رقم  01 - 04 الــــمــؤرخ في أول
جـمـادى الـثـانـيـة عام  1422 الــمـوافق 20 غـشت سـنة 2001
والــمتـعـلق بـتـنظـيم الــمـؤسـسات الـعـمـومـية االقـتـصـادية

qالـمتمم qوسيرها وخوصصتها

- و{ـــقـــتـــضـى الــــمـــرســـوم الـــرئـــاسي رقم  10 - 236
الــــمــؤرخ في  28 شـــوال عــام 1431 الـــــمـــوافق 7 أكـــتـــوبــر
qســنــة 2010 والـــمــتــضـمـن تـنــظــيم الــصــفــقـات الــعــمــومــيـة

qالـمعدل والـمتمم

- و{ــــقـــتــــضى الـــــمــــرســـوم الــــرئــــاسي رقم 12 - 326
اGــؤرخ في  17 شــوال عــام  1433 الـــمــوافق  4  ســـبــتــمــبــر

qأعضاء احلكومة Xسنة 2012 والـمتضمن تعي

- و{ـــقــتـــضى الــــمـــرســـوم الــتـــنـــفــيـــذي رقم  95 - 54
الــمؤرخ في 15 رمـضـان عام  1415 الــموافق  15 فـبـراير

qسنة 1995 الذي يحدد صالحيات وزير الـمالية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الـــمــادة األولى :الـــمــادة األولى : يـــهــدف هــذا الـــمــرســـوم إلى تــعــديل
وتــــتــــمـــــيم أحـــــكــــام الــــــمــــرســـــوم الــــرئـــــاسي رقم  10 - 236
الــــمــؤرخ في  28 شـــوال عــام  1431 الــــمــوافق  7 أكـــتـــوبــر
qسـنـة 2010  والـــمـتــضــمن تـنــظــيم الـصــفــقـات الــعــمـومــيـة

اGعدل واGتمم.

الــــــمــــادةالــــــمــــادة 2 : :  تـــــعــــدل وتـــــتــــمـم أحـــــكــــام الــــــمــــادة 2 من
الـمـرسوم الـرئاسي رقم  10- 236 الــمؤرخ في  28 شوال
qـذكور أعالهGعام  1431 الــموافق  7 أكتـوبر سـنة 2010 وا

كما يأتي :

"الــمـادة  2 : ال تـطـبق أحـكـام هـذا الــمـرسـوم إال عـلى
الصفقات محل نفقات : 

qاإلدارات العمومية -
 qالهيئات الوطنية  الـمستقلة -

 qالواليات -
qالبلديات -

qالـمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري -
- مـراكز الـبـحث والـتنـمـيـة واGؤسـسـات الـعمـومـية
اخلــــصـــــوصــــيــــة ذات الـــــطــــابـع الــــعــــلـــــمي والـــــتــــكــــنـــــولــــوجي
والــمـؤسـسـات الـعمـومـيـة ذات الـطـابع الـعـلـمي والـثـقافي
والــمـهـني والــمـؤسـسات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـعـلمي
والتقـني والـمـؤسسات الـعمـومية ذات الـطابع الـصناعي
والـتــجـاريq عـنـدمـا تـكــلف بـإجنـاز عـمـلـيــة  ـولـةq كـلـيـا أو

جزئياq {ساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة.
وتدعى في صلب النص "الـمصلحة الـمتعاقدة".

Xعمـوميـت Xإدارتـ Xال تـخضع الـعقـود الـمـبرمـة ب
ألحكام هذا الـمرسوم.

يـــــتـــــعــــX عـــــلـى الــــــمــــؤســـــســـــات الـــــعـــــمــــومـــــيـــــة غـــــيــــر
الـمؤسسات الـعمومية ذات الطابع اإلداريq عندما تنجز
عــمــلـيــة غـيــر  ـولــة كـلــيـا أو جــزئـيــا {ـســاهـمــة مـؤقــتـة أو
نـــهـــائـــيـــة مـن الـــدولـــةq أن تـــكـــيف إجـــراءاتـــهـــا اخلـــاصـــة مع
تـنـظـيم الـصـفـقـات الـعـمـومـيـة والـعـمل عـلى اعـتـمـادهـا من

هيئاتها الـمؤهلة.
وفي هـــذه احلــالـــةq يـــتــعـــX عـــلى الـــوزيـــر الــوصي أن
يضع جهازا للمراقبة اخلارجية لصفقاتهاq ويوافق عليه.
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وال تــخــضـع الـــمــؤســســـات الــعــمــومــيـــة االقــتــصــاديــة
ألحـــكــام إبـــرام الـــصـــفـــقــات الــــمـــنـــصــوص عـــلـــيـــهــا فـي هــذا
الــمـرســوم. ومع ذلك يـتـعـX عــلـيـهـا إعـداد إجـراءات إبـرام
الصـفقـات حـسب خصـوصيـاتهـاq عـلى أساس مـباد¢ حـرية
االســــتــــفــــادة مـن الــــطــــلـب والـــــمــــســـــاواة في الــــتــــعـــــامل مع
الـــمــتــرشــحــX والــشـفــافــيــةq والــعــمل عــلى اعــتــمـادهــا من

طرف هيئاتها االجتماعية.
ومـن جـهـــة أخــــرىq سـتـظـل اGـؤسـســــات الـعـمــومـيـة
االقـتـصـادية خـاضـعـة لـلمــراقـبـــة اخلـارجيـــة الــمـنـصـوص
عـــلـــيـــهـــا في الـــقـــانـــون بــعـــنـــوان الـــصالحـــيــات الــــمـــخـــولــة
لــمحـافـظي احلـسـابـات ومجـلس الــمـحـاسـبـة والـمـفـتـشـية

العامة للمالية.
تــخــضع الــصــفــقـات الـــمــبــرمــة في إطــار الـــمــشـروع
الـمفـوض ألحكـام هذا الـمـرسوم. وتـتولى جلنـة الصـفقات

الـمختصة الرقابة اخلارجية لهذه الصفقات ".
الــمادة الــمادة 3 : : تـعـدل أحكـام الفـقرة  12 من الــمادة 6 من
الــمـرسـوم الـرئاسي رقم  10- 236 الــمؤرخ في 28 شـوال
عام  1431 الــموافق  7 أكتـوبر سـنة q2010 اGعـدّل واGـتمّم

واGذكور أعالهq وحترر كما يأتي :
"الـمادة 6 : ................ (بدون تغيير)................

�ــكن الـــمــصـلــحــة الــمــتــعـاقــدة الــلــجـوء لالســتــشـارة
الـمنصوص عـليها في هذه الـمادة بغض النظر عن أحكام
الـمادة 11 (الفـقرتان 7 و 8) أدناهq في حـالة اخلدمات ذات

النمط العادي أو الطابع الـمتكرر.
.......(الباقي بدون تغيير)......."

الــــمــادة الــــمــادة 4 : : تـــعــدل أحـــكـــام الــــمــادة 8 من الــــمـــرســوم
الـرئـاسي رقم  10- 236 الــمـؤرخ في 28 شـوال عـام 1431 
الــموافق  7 أكـتـوبـر سـنة q2010 اGـعـدّل واGـتـمّم واGـذكور

أعالهq كما يأتي :
"الــمـادة 8 : ال تـصح الـصـفــقـات وال تـكـون نـهـائـيـة إال

إذا وافقت عليها السلطة اخملتصة اGذكورة أدناه :
qفيما يخص صفقات الدولة qالوزير -
qمسؤول الهيئة الوطنية الـمستقلة -
qفيما يخص صفقات الوالية qالوالي -

- رئـــيس اجملـــلـس الـــشـــعـــبي الـــبـــلـــديq فـــيـــمـــا يـــخص
qصفقات البلدية

- الـمديـر العـام أو الـمـديرq فيـما يـخص الـمـؤسسة
qالعمومية ذات الطابع اإلداري

- الـمديـر العـام أو الـمـديرq فيـما يـخص الـمـؤسسة
qالعمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

qمدير مركز البحث والتنمية -
- مـديـر الــمـؤسـسـة الـعـمـومـيـة ذات الـطابـع الـعلـمي

qوالتقني

-  مــديــر الـــمــؤســســة الــعــمــومــيــة اخلــصــوصــيــة ذات
qالطابع العلمي والتكنولوجي

- مـديـر الــمـؤسـسـة الـعـمـومـيـة ذات الـطابـع الـعلـمي
والثقافي والـمهني.

و�ـــكـن كل ســـلــــطـــة من هـــذه الـــســــلـــطـــات أن تـــفـــوض
صالحياتها في هـذا اجملال إلى الـمسؤولX الـمكلفqX بأي
حــالq بــتـــحــضــيــر الــصـــفــقــات وتــنـــفــيــذهــا طــبـــقــا لألحــكــام

التشريعية والتنظيمية الـمعمول بها ".

الـــــمــــادة الـــــمــــادة 5 : : تــــعــــدل وتــــتــــمـم أحــــكــــام الـــــمـــادة 24  من
الــمـرسـوم الـرئاسي رقم  10- 236 الــمؤرخ في 28 شـوال
عـام 1431 الــموافق 7  أكـتـوبـر سـنة q2010 اGـعـدّل واGـتـمّم

واGذكور أعالهq كما يأتي :

"الـــــــــمــــــــادة 24 : يــــــــجـب أن تــــــــنص دفــــــــاتــــــــر شــــــــروط
الــمـنــاقـصـات الــدولـيـةq في إطــار الـسـيــاسـات الـعــمـومـيـة
لـلـتــنـمـيــة الـتي حتــددهـا احلـكــومـةq بـالـنــسـبـة لــلـمـتــعـهـدين
األجــانبq عـلى االلـتــزام بـاالسـتــثـمـارq في شـراكــةq عـنـدمـا
يــتــعـلـق األمــر بـالـــمــشــاريع الــتي حتــدد قــائــمــتــهـا {ــوجب
مـقـرر من سلـطة اGـؤسسـة الـوطنـية الـسـياديـة للـدولةq أو
الــهـيـئـة الـوطـنـيــة اGـسـتـقـلـة أو الـوزيـر اGــعـنيq بـالـنـسـبـة
Gـشــاريـعـهــا وبـالــنـســبـة Gــشـاريع اGــؤسـســات أو الـهــيـئـات

التابعة لها.
وبـغـض النــظر عن أحـكــام الـمـادتـX 97 (الفــقـرتان
2  و3)  و 100 أدنـــاهq يـــجب أن يـــتـــضـــمن دفـــتـــر الـــشـــروط

ضمانات مالية للصفقة.
وإذا عـاينت الـمصـلحة الـمـتعاقدة أن االسـتثمار لم
يــــتـــجـــســــد طـــبــــقـــا لــــلـــرزنــــامـــة الـــزمــــنـــيــــة والــــمــــنـــهــــجـــيـــة
الـــمــذكـورتــX فـي دفــتــر الـشــروطq خلــطــإ مـن الــمــتــعــامل
الــــمـــتــعـــاقــد األجـــنــبـيq فــإنـــهــا يـــجـب أن تـــقــــوم بـــإعـــذاره
qحـــــــسب الـــــشـــــــروط الــــــمـــــحـــــددة فـي الــــــمـــــادة  112 أدنـــــاه
بـــضـــرورة تـــدارك ذلك فـي أجل يـــحـــدد في اإلعـــذارq وذلك
حتـت طـــائـــلــــة تـــطـــبـــيـق عـــقـــوبــــات مـــالـــيـــة مــــحـــددة حـــسب
الــشـروط الـــمـنـصــوص عـلـيــهـا في الــفـقـرة 2 من الــمـادة 9
Xاالقـتصادي Xوكذا تـسجيلـه في قائمة الــمتعـامل qأعاله
الـمـمـنوعـX من الـتـعهـد في الـصـفقـات الـعـمومـيـةq حسب

الشروط الـمحددة في الـمادة 52 أدناه.
و�ـكن الــمـصـلـحـة الــمـتـعـاقـدةq زيـادة عـلى ذلكq  إذا
رأت ضـــرورة في ذلكq فـــسـخ الـــصـــفــقـــة حتـت مـــســـؤولـــيــة
الــمــتـعـامل الـــمـتــعـاقـد األجــنـبي دون ســواهq بـعـد مــوافـقـة
ســلـــطــة الـــمـــؤســســـة الــوطـــنــيـــة الــســيـــاديــة فـي الــدولــة أو
الـهـيـئـة الـوطـنـيـة الــمـسـتـقـلـة أو الـوزيـر الــمـعـنيq حـسب

احلالة.
تـوضح كـيـفـيـات تـطــبـيق أحـكـام هـذه الــمـادةq بـقـرار
مـــشــــتـــرك بـــX الـــوزيـــر الــــمـــكـــلـف بـــالــــمـــالـــيـــة والـــوزيـــر

الـمكلف باالستثمار" .
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الــمادةالــمادة 6 :  : تـعـدل أحكـام الـفـقرة  9 من الــمادة 44 من
الـمـرسوم الـرئاسي رقم  10- 236  الــمؤرخ في 28 شوال
عـام 1431 اGـوافق  7 أكــتــوبــر ســنـة q2010 اGــعــدّل واGــتــمّم

واGذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"الـمادة 44 : ......... (بدون تغيير)..................
فـي حــــالـــة إعــــادة اإلجــــراءq عن طــــريـق الــــمــــنــــاقــــصـــة
أوالـــتــراضي بــعـــد االســتــشــارةq و¨ االســتـالم أو الــتــأهــيل
الـــتــــقـــني األولـي لـــعـــرض واحــــدq فـــإنه �ــــكن الــــمــــصـــلـــحـــة
الــمـتعـاقـدة في هذه احلـالـة مواصـلـة إجراء تـقيـيم الـعرض

الوحيد.
........(الباقي بدون تغيير)........"

الـمادة الـمادة  7  :  : تعـدل أحكام الفقرة 5 من اGادة  114 من
اGرسـوم الـرئاسي رقم  10- 236 اGؤرخ في 28 شـوال عام
1431 اGــــوافق  7 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة q2010 اGـــــعــــدّل واGـــــتــــمّم

واGذكور أعالهq وحترر كما يأتي :
"الـمادة 114 : ................ ( بدون تغيير).............
وبــالــنــســـبــة لــلــصــفــقــات الــتـــابــعــة الخــتــصــاص جلــنــة
الــصـــفــقـــات لــلـــمــؤســـســات الـــعــمــومـــيــةq ومـــراكــز الـــبــحث
والـتـنـمـيـة الــمـذكورة فـي الــمادة 2  أعالهq تـقـدم الـطـعـون
لدى جلـان الـصـفـقـات الـبـلـديـة أو الـوالئـيـة أو الـوزارية أو
الـــقـــطـــاعـــيـــة أو الـــوطـــنـــيـــةq وفق حـــدود اخـــتـــصـــاص جلـــنـــة
الــصـفــقـات الـــمــعـنــيــة والـطــبــيـعــة اجلـغــرافــيـة لــلــمـؤســسـة

العمومية. 
أمـا الــطـعـون اخلـاصــة بـالـصــفـقـات اGـبــرمـة في إطـار
الـمـشروع الــمفـوض الـمـذكورة في الــمادة  2 أعالهq فهي

من اختصاص جلنة الصفقات الـمختصة.
.......(الباقي بدون تغيير)......."

الـــــمــــادةالـــــمــــادة 8 :  : تـــــعــــدل أحــــكــــام الـــــمــــادة 125 مــــكــــرر من
الـمـرسوم الـرئاسي رقم  10- 236 الــمؤرخ في 28  شوال
عـام 1431 اGـوافق  7  أكــتـوبــر ســنـة q2010 اGـعــدّل واGــتـمّم

واGذكور أعالهq كما يأتي :

"الــــــمــــادة  125 مـــــكــــرر : أثـــــنــــاء مـــــرحـــــلـــــة صـالحـــــيــــة
العروضq إذا تنازل مـتعامل اقتصادي على صفقة منحت
له قبل  تبليـغه الصفقة أو رفض استالم اإلشـعار بتبليغ
الــــصـــفـــقــــة .....(بـــدون تـــغــــيـــيـــر حــــتى) دراســــة الــــصــــفـــقـــة

الـمعنية .
تطبق أحكام هـذه الـمادة على الـمتعهد الذي يرفض

استكمال عرضه طبقا ألحكام الـمادة  122 أعاله".

الــمادة الــمادة 9 : : تعـدل أحكام الـفقرة 3 من الــمادة 128 من
الــمـرسـوم الـرئاسي رقم  10- 236 الــمؤرخ في 28 شـوال
عام  1431 الــموافق  7 أكتـوبر سـنة q2010 اGعـدّل واGـتمّم

واGذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"الـمادة  128 : ..................................................
يـــعــX أعـــضـــاء الــلـــجـــان الـــمـــؤســـســة {ـــوجب أحـــكــام
الــمـادتX  134 و 138  أدنـاهq بــقـرار من الـسـلـطـة الـوصـيـة

على الهيئة العمومية.
.......(الباقي بدون تغيير)......."

الــمادة الــمادة 10 : : تـعـدل أحكـام الــمادة  134 من الــمـرسوم
الـرئـاسي رقم  10- 236 الــمـؤرخ في  28 شـوال عـام 1431
الــمـوافق 7 أكـتـوبـر سـنـة q2010 اGـعـدّل واGـتـمّم واGـذكـور

أعالهq كما يأتي :

"الــمـادة  134 : تــخـتص جلــنـة الـصــفـقــات لـلـمــؤسـسـة
الـعمومـية الوطـنيـة والـمركـز الوطني لـلبـحث والتنـمية
والـهيـكل غـيـر الــمـمـركـز لـلـمـؤسسـة الـعـمـومـيـة الـوطـنـية
ذات الـــطــابع اإلداريq الــــمــنــصـــوص عــلـــيــهــا فـي الـــمــادة 2
أعالهq ضـــمن احلـــدود الــــمـــرســـومـــة في الــــمــواد  146 و147

و 148 و 148 مكرر أدناهq وتتشكل من : 
qرئيسا qثل السلطة الوصية  -

qالـمدير العام أو مدير الـمؤسسة -
-  ثـلX اثنX ( 2)  عن الـوزير الــمكـلف بالــمالـية
( الــــمــديـــريــة الـــعــامـــة لــلـــمــيـــزانــيـــة والـــمـــديــريـــة الــعـــامــة

q(للمحاسبة
qثل وزير الـموارد الـمائية   -
qثل وزير األشغال العمومية  -

qثل وزير التجارة  -
-  ثل وزير السكن والعمران.

حتـدد قـائـمـة الـهــيـاكل غـيـر الــمـمــركـزة لـلـمـؤسـسـات
الـــعـــمـــومــيـــة الـــوطـــنـــيـــة الــــمـــذكـــورة أعالهq {ـــوجـب قــرار
مـــشــــتـــرك بـــX الـــوزيـــر الــــمـــكـــلـف بـــالــــمـــالـــيـــة والـــوزيـــر

الـمعني".

اGادة اGادة 11 : : ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــــاجلــــــــزائـــــــر فـي أول ربـــــــيـع األول عـــــــام 1434
اGوافق 13 يناير سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



أوأوّل ربيع األول عام ل ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 802
13 يناير  سنة  يناير  سنة 2013  م م

مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 13 -  - 04 مــؤرخ في أول ربــيع األول مــؤرخ في أول ربــيع األول
عــام عــام 1434 اGــوافـق  اGــوافـق 13 يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــة q q2013 يــــرخـصيــــرخـص
{ــسـاهـــمـــة الــجــــزائـــر في{ــسـاهـــمـــة الــجــــزائـــر في إعـادة الــتـكــوين الــتـاسعإعـادة الــتـكــوين الــتـاسع

Gوارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.Gوارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 q إن رئيس اجلمهـوريـة
qاليةGبناء على تقرير وزير ا -

-  وبناء على الـدستورq ال سيّـما اGادّتان 77 (3 و 8)
qو125 (الفقرة األولى) منه 

-  و{ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 82 - 14 اGــؤرّخ في 14
ربـــيع األول عـــام 1403 اGــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1982
واGــتـضـمن قــانـون اGــالـيـة لــسـنـة q1983 ال سـيّــمـا اGـادّة 26

qمنه
- و{ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84  - 17 اGــــؤرّخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

qادة 24 منهGال سيما ا qتمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان
- و{ــقـــتــضى اGـــرســوم رقم 77 - 176 اGــؤرخ في 26
ذي احلــــجـــــة عــــام 1397 اGـــــوافق 7 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1977
واGــــتـــعــــلق بــــاGـــصــــادقـــة عــــلى االتــــفـــاق اGــــتـــضــــمن إنــــشـــاء
الــصـنــدوق الـدولي لــلـتــنـمــيـة الــزراعـيــة والـذي ¨ إقـراره

q1976 في 13 يونيو سنة
xxxv/ 166 وبــــــــعــــــــد االطـالع عـــــــــلى الـالئــــــــحـــــــــة رقم -
اGـتعلـقة بـإعادة التـكوين الـتاسع للـمواردq اGـصادق علـيها
من قــبل مــجـلس مــحــافـظي الــصــنـدوق الــدولي لـلــتــنـمــيـة
الــــزراعــــيــــة في دورته اخلــــامــــســــة والـــثـالثــــX بـــتــــاريخ 22

q2012 فبراير سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGـــــادة األولى :اGـــــادة األولى :  يـــــرخص {ـــــســـــاهـــــمـــــة اجلـــــمـــــهـــــوريــــة
اجلــزائــريـــة الــد�ــقــراطــيــة الــشــعــبـــيــة في إعــادة الــتــكــوين

التاسع Gوارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

اGــاداGــادّة ة 2 : :  تــتـم عـــمــلـــيـــة دفــع اGــســـاهــمـــــة اGــذكـــورة
أعـاله من أمـــوال اخلـــزيــنـــة طــبـــقـــا لألشــكــــال اGــنــصـــوص
عـــلـــيـــهـــا فـي الالئـــحـــة رقـم xxxv/ 166  اGـــتــــعـــلـــقـــة بـــإعـــادة
الـــتــكـــوين الــتـــاسع Gــوارد الـــصــنـــدوق الــدولـي لــلـــتــنـــمــيــة

الزراعية.

اGـادة اGـادة 3 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــــاجلــــــــزائـــــــر فـي أول ربـــــــيـع األول عـــــــام 1434
اGوافق 13 يناير سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 13 -  - 05 مــؤرخ في أول ربــيع األول مــؤرخ في أول ربــيع األول
عــام عــام 1434 اGــوافـق  اGــوافـق 13 يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــة q q2013 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
اGـوافــقـة عـلى اGـلـحق رقـم اGـوافــقـة عـلى اGـلـحق رقـم 4  بـالـعــقـد اGؤرخ في بـالـعــقـد اGؤرخ في 19
ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1998 لـــــلـــــبـــــحـث عن احملــــــروقـــــات لـــــلـــــبـــــحـث عن احملــــــروقـــــات
واستغاللهـا في اGساحة اGـسمـاة "الواعر واستغاللهـا في اGساحة اGـسمـاة "الواعر 2" (" (الكتل :الكتل :
212 و  و 221 أ  و أ  و 222 أ  و أ  و243)  اGبــرم )  اGبــرم {دينة اجلزائـر{دينة اجلزائـر

في في 26  نـوفـمـبـر سـنـة   نـوفـمـبـر سـنـة 2007 بـX الـشـركـة الــوطـنـيـة بـX الـشـركـة الــوطـنـيـة
ســــونـــــاطــــراكq شـــــركـــــة ذات أســــهـم وشــــركـــــتـي "إنيســــونـــــاطــــراكq شـــــركـــــة ذات أســــهـم وشــــركـــــتـي "إني
أجلــــيــــريـــــا لــــيــــمــــيــــتــــد ش ذ م م" و "تــــيــــكــــوكي أويـلأجلــــيــــريـــــا لــــيــــمــــيــــتــــد ش ذ م م" و "تــــيــــكــــوكي أويـل

(أجليريا) كوq ل. ت. د".(أجليريا) كوq ل. ت. د".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qناجمGبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اGـــادتـــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا

- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اGــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اGــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واGتـعـلق باحملـروقـاتq اGعـدل واGـتممq ال سـيّـما اGـادتان30

qو 101 منه

- و{ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 95 - 102
اGـؤرخ في 8 ذي الـقــعــدة عـام 1415 اGـوافق 8 أبــريل ســنـة

qتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةG1995 وا

- و{قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 98 - 48 اGـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اGــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واGـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

qتممGعدل واGا q"سوناطراك"

- و{قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 07 - 74 اGـؤرخ
في 11 صــــفــــر عــــام 1428 اGـــــوافق أول مـــــارس ســــنــــة 2007
واGتضمن اGوافقة على عقود استغالل احملروقات اGبرمة
{ــديـــنـــة اجلــزائـــر في 18 مـــارس ســـنــة 2006 بــX الــوكــالــة
qموارد احملروقات (ألنفط) وسوناطراك Xالوطنية لـتثم

qشركة ذات أسهم

- و{ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 02 أوأوّل ربيع األول عام ل ربيع األول عام 1434 هـ هـ
13 يناير  سنة  يناير  سنة 2013  م م

- و{ــــقـــــتــــضى اGـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 266-07
اGـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اGـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

qناجمG2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبـعـد االطالع عــلى اGـلــحق رقـم 4 بـالـعـــقـد اGـؤرخ
في 19 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 1998 لــــلـــــبــــحث عـن احملـــــروقــــات
واسـتغاللهـا في اGساحـة اGسمــاة "الواعر 2" (الـكتل : 212
و221 أ  و 222 أ  و243)  اGــــبــــرم {ـــديــــنـــة اجلــــزائــــر في 26
qالـشـركـة الــوطـنـيـة سـونـاطـراك Xنـوفـمـبـر سـنـة 2007 بـ
شـــركـة ذات أسـهـم وشـــركـتـي "إني ألــجـــيــريــا لــيـــمـيـتـد

q"ل. ت. د qش ذ م م" و "تيكوكي أويـل (أجليريا) كو
qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : يـــوافق عـــلى اGــلــــحق رقـم 4 بــالـــعـــقــد
اGؤرخ في 19 ديسـمبـر سنة 1998 للـبحث عن احملــروقات
واستغاللهــا في اGساحة اGسمـاة "الواعر 2" (الكتل : 212
و221 أ و 222 أ  و243)  اGــــبـــــرم {ــــديــــنــــة اجلــــزائـــــر في 26
qالـشـركـة الــوطـنـيـة سـونـاطـراك Xنـوفـمـبـر سـنـة 2007 بـ
شــركـة ذات أســهم وشـركتـــي "إني ألـجــيــريــا لــيـمــيــتـد
q"ل. ت. د qش ذ م م" و "تـــــيــــكـــــوكـي أويـل (أجلـــــيـــــريـــــا) كــــو

وينـفـذ طبقــا للتشريع والتنظيـم اGعمول بهما.

اGاداGادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــــاجلــــــــزائـــــــر فـي أول ربـــــــيـع األول عـــــــام 1434
اGوافق 13 يناير سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 13 -  - 06 مــؤرخ في أول ربــيع األول مــؤرخ في أول ربــيع األول
عــام عــام 1434 اGــوافـق  اGــوافـق 13 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة q2013 يــتـــضــمنq يــتـــضــمن
اGوافــقـة علـى اGلحق رقم اGوافــقـة علـى اGلحق رقم 8 بالـعــقـد اGـؤرخ في  بالـعــقـد اGـؤرخ في 13
مـــــــارس ســـــــنـــــــة مـــــــارس ســـــــنـــــــة 1990 لــــــلــــــبــــــحــث عـن احملـــــــروقــــــات لــــــلــــــبــــــحــث عـن احملـــــــروقــــــات
الـسائـلــة واسـتغاللـها في اGـساحـة اGسـماة "الـواعر"الـسائـلــة واسـتغاللـها في اGـساحـة اGسـماة "الـواعر"
(الكتل : (الكتل : 212  و  و221 أ  و أ  و222 أ  و أ  و243)  اGبــرم {دينـة)  اGبــرم {دينـة
اجلــزائـراجلــزائـر في في 26  نـوفـمبــر ســنـة   نـوفـمبــر ســنـة 2007 بـX الـشـركة بـX الـشـركة
الـــــــوطــــــنـــــيــــــــة ســــــونــــــاطــــــراكq شــــــركـــــة ذات أســــــهــمالـــــــوطــــــنـــــيــــــــة ســــــونــــــاطــــــراكq شــــــركـــــة ذات أســــــهــم
وشــــركـــتــي "إنـي أجلــــيــــريــــــا لـــيــــمـــيـــــتــــــد ش ذ م م"وشــــركـــتــي "إنـي أجلــــيــــريــــــا لـــيــــمـــيـــــتــــــد ش ذ م م"

و"تيكوكي أويـل (أجليريا) كوq ل. ت. د".و"تيكوكي أويـل (أجليريا) كوq ل. ت. د".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qناجمGبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورq ال ســـيّـــمــا اGـــادتــان 77 - 8
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا

- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اGــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اGــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واGتـعـلق باحملـروقـاتq اGعـدل واGـتممq ال سـيّـما اGـادتان30

qو 101 منه

- و{ـــــقــــــتــــــضى اGــــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 95 - 102
اGـؤرخ في 8 ذي الـقــعــدة عـام 1415 اGـوافق 8 أبــريل ســنـة

qتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةG1995 وا

- و{ـقـتــضى اGـرســوم الـرئـاسي رقم 98 -48 اGـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اGــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واGـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

qتممGعدل واGا q"سوناطراك"

- و{ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 07 - 74 اGـؤرخ
في 11 صــــفــــر عــــام 1428 اGـــــوافق أول مـــــارس ســــنــــة 2007
واGتضمن اGوافقة على عقود استغالل احملروقات اGبرمة
{ــديـــنـــة اجلــزائـــر في 18 مـــارس ســـنــة 2006 بــX الــوكــالــة
qموارد احملروقات (ألنفط) وسوناطراك Xالوطنية لـتثم

qشركة ذات أسهم

- و{ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و{ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 266
اGـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اGـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

qناجمG2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبـعـد االطالع عـلـى اGـلحق رقم 8 بـالـعـــقــد اGـؤرخ
في 13 مـــــارس ســــــنـــــة 1990 لـــــلـــــبـــــحــث عـن احملــــــروقـــــات
الـــســائـــلــــة واســـتــغاللـــهــا فـي اGــســـاحــة اGـــســمـــاة "الــواعــر"
(الــــكـــــتل : 212  و221 أ  و222 أ  و243)  اGـــــبـــــرم {ـــــديـــــنـــــة
اجلــــزائـــر في 26  نـــوفـــمـــبــــر ســــنــــة 2007 بـــX الـــشــــركــة
الـوطنيــة سوناطـراكq شركة ذات أسهـم وشركتـي "إنـي
أجلـيــريـــا ليـمـيــتــد ش ذ م م" و"تـيـكـوكي أويـل (أجلـيـريا)

q"ل. ت. د qكو

qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -



أوأوّل ربيع األول عام ل ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1002
13 يناير  سنة  يناير  سنة 2013  م م

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :
اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : يــوافق  عــلى اGــلــحق رقم 8 بــالــعــــقـــد
اGــــــــــؤرخ في 13 مــــــــــارس ســــــــــنـــــــــة 1990 لــــــــلـــــــــبـــــــــحـــث عن
احملـــروقــات الــســائـلــــة واسـتــغاللــهــا في اGـســاحــة اGـســمـاة
"الــــواعــــر" (الــــكــــتل : 212  و221 أ  و222 أ  و243)  اGــــبـــــرم
Xــــديــــنـــــة اجلـــــزائــــر في 26  نــــوفــــمــــبـــــر ســـــنــــة 2007 بـ}
الـــشـــركــــة الــــوطــــنـــيـــــة ســـونـــاطـــراكq شــــركـــة ذات أســـهـم
وشـــــــركـــــــتــي "إنــي أجلـــــــيــــــــريـــــــــا لــــــــيـــــــمـــــــيــــــــتــــــــد ش ذ م م"
و"تـيـكــوكي أويـل (أجلـيـريــا) كـوq ل. ت.د"q ويـنــفـــذ طـبـقـــا

للتشريع والتنظيـم اGعمول بهما.
اGاداGادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بـــــــاجلــــــــزائـــــــر فـي أول ربـــــــيـع األول عـــــــام 1434

اGوافق 13 يناير سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 13 -  - 07 مــؤرخ في أول ربــيع األول مــؤرخ في أول ربــيع األول
عــام عــام 1434 اGــوافـق  اGــوافـق 13 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة q q2013 يــتـــضــمنيــتـــضــمن
اGوافــقـة علـى اGلحق رقم اGوافــقـة علـى اGلحق رقم 9 بالـعــقـد اGـؤرخ في  بالـعــقـد اGـؤرخ في 13
مـــــــارس ســـــــنـــــــة مـــــــارس ســـــــنـــــــة 1990 لــــــلــــــبــــــحــث عـن احملـــــــروقــــــات لــــــلــــــبــــــحــث عـن احملـــــــروقــــــات
الـسائـلــة واسـتغاللـها في اGـساحـة اGسـماة "الـواعر"الـسائـلــة واسـتغاللـها في اGـساحـة اGسـماة "الـواعر"
(الـــــــــــكـــــــــــتـل : (الـــــــــــكـــــــــــتـل : 212  و  و221 أ  و أ  و222 أ  و أ  و243)  اGـــــــــــبــــــــــــرم)  اGـــــــــــبــــــــــــرم
Xبـ Xاجلــزائـــر في أول غـــشـت ســنــة في أول غـــشـت ســنــة 2012 بـ {ـديـنــــة اجلــزائـــر{ـديـنــــة 
الـشركـة الــوطنيــة سـوناطـراكq شركــة ذات أسهــمالـشركـة الــوطنيــة سـوناطـراكq شركــة ذات أسهــم
وشــــركـــــتـي "إنــي أجلــــيـــــريــــــا لــــيــــمـــــيـــــتـــــد ش ذ م م"وشــــركـــــتـي "إنــي أجلــــيـــــريــــــا لــــيــــمـــــيـــــتـــــد ش ذ م م"

و"تيكوكي أويـل (أجليريا) كوq ل. ت. د".و"تيكوكي أويـل (أجليريا) كوq ل. ت. د".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qناجمGبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اGـــادتـــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اGــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا
- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اGــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اGــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واGـتــعـلق بــاحملـروقـاتq اGــعـدل واGـتــممq ال سـيّــمـا اGـادة 30

qمنه
- و{ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 95 - 102
اGـؤرخ في 8 ذي الـقــعــدة عـام 1415 اGـوافق 8 أبــريل ســنـة

qتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةG1995 وا

- و{ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 98 - 48 اGـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اGــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واGـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

qتممGعدل واGا q"سوناطراك"
- و{ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 07 - 74 اGـؤرخ
في 11 صــــفــــر عــــام 1428 اGـــــوافق أول مـــــارس ســــنــــة 2007
واGتضمن اGوافقة على عقود استغالل احملروقات اGبرمة
{ــديـــنـــة اجلــزائـــر في 18 مـــارس ســـنــة 2006 بــX الــوكــالــة
qموارد احملروقات (ألنفط) وسوناطراك Xالوطنية لـتثم

qشركة ذات أسهم
- و{ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و{ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 266
اGـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اGـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

qناجمG2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبعـد االطالع  علـى اGلحق رقم 9 بالـعــقـد اGـؤرخ
في 13 مـــــارس ســــــنـــــة 1990 لـــــلـــــبـــــحــث عـن احملــــــروقـــــات
الـــســائـــلــــة واســـتــغاللـــهــا فـي اGــســـاحــة اGـــســمـــاة "الــواعــر"
(الــــكـــــتل : 212  و221 أ  و222 أ  و243)  اGـــــبـــــرم {ـــــديــــنــــــة
اجلـــــــزائـــــــر في أول غـــــــشـت ســــــنــــــة 2012 بـــــX الــــشــــركـــة
الــــوطـــنــيـــــة ســـونــاطـــراكq شــركـــة ذات أســـهــم وشـــركــتـي
"إنـي أجلـــيــــريــــا لـــيـــمـــيـــــتـــــد ش ذ م م" و"تـــيـــكـــوكي أويـل

q"ل. ت. د q(أجليريا) كو
qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : يـوافق  عــلـى اGـلـحق رقم 9  بـالـعـــقــد
اGــــــــــؤرخ في 13 مــــــــــارس ســــــــــنـــــــــة 1990 لــــــــلـــــــــبـــــــــحـــث عن
احملـــروقــات الــســائـلــــة واسـتــغاللــهــا في اGـســاحــة اGـســمـاة
"الــــواعــــر" (الــــكــــتل : 212  و221 أ  و222 أ  و243)  اGــــبـــــرم
Xـــــديـــــنـــــــة اجلــــــزائـــــــر فـي أول غـــــشــت ســــــنــــــة 2012 بـ}
الـــشــــركــــة الـــــوطـــنـــيـــــة ســـونــــاطـــراكq شـــركـــــة ذات أســـهـم
وشـــــــركـــــــتــي "إنــي أجلـــــــيــــــــريــــــــا لـــــــيـــــــمـــــــيــــــــتــــــــد ش ذ م م" 
و"تـيـكـوكي أويـل (أجلـيـريـا) كـوq ل. ت. د"q ويـنــفــذ طـبـقــا

للتشريع والتنظيـم اGعمول بهما.

اGاداGادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــــاجلــــــــزائـــــــر فـي أول ربـــــــيـع األول عـــــــام 1434
اGوافق 13 يناير سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 02 أوأوّل ربيع األول عام ل ربيع األول عام 1434 هـ هـ
13 يناير  سنة  يناير  سنة 2013  م م

مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 13 -  - 08 مــؤرخ في أول ربــيع األول مــؤرخ في أول ربــيع األول
عــام عــام 1434 اGــوافـق  اGــوافـق 13 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة q q2013 يــتـــضــمنيــتـــضــمن
اGوافـقـة عـلى عقـد اسـتغـالل احملــروقات في مـساحةاGوافـقـة عـلى عقـد اسـتغـالل احملــروقات في مـساحة
االســـتــــغـالل اGـــســــمــــاة "إن أمــــجـــان جــــنــــوب" اGــــبـــرماالســـتــــغـالل اGـــســــمــــاة "إن أمــــجـــان جــــنــــوب" اGــــبـــرم
Xبـ Xــديـــنــــة اجلــــزائــــر{ــديـــنــــة اجلــــزائــــر في في 21 غــــشـت ســــنـــة  غــــشـت ســــنـــة 2012 بـ}
الــــوكـــالـــة الــــوطــنــيـــة لـــتــثــمـــX الــــوكـــالـــة الــــوطــنــيـــة لـــتــثــمـــX مـــوارد  احملــروقــاتمـــوارد  احملــروقــات
(ألــنــفط)  والــشــركــة الـوطــنــيــة ســونــاطــراكq شــركـة(ألــنــفط)  والــشــركــة الـوطــنــيــة ســونــاطــراكq شــركـة

ذات أسهـم.ذات أسهـم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qناجمGبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اGـــادتـــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا
- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اGــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اGــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واGتـعلق باحملـروقاتq اGـعدل واGتـممq ال سيّمـا اGادتان 30

qو32 منه
- و{ــــــقــــــتــــــضـى اGــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 95 -102
اGـؤرخ في 8 ذي الـقــعــدة عـام 1415 اGـوافق 8 أبــريل ســنـة

qتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةG1995 وا

- و{قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 98 - 48 اGـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اGــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واGـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

qتممGعدل واGا q"سوناطراك"
- و{ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و{ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 266
اGـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اGـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

qناجمG2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبـعد االطالع  عـلـى عقــد اسـتغـالل احملــروقات في
مــســاحــة االســـتــغالل اGــســمــاة "إن أمــجــان جــنــوب" اGــبــرم
Xــــــديــــــنــــــــة اجلـــــــزائــــــــر في 21 غـــــــشــت ســـــــنـــــــة 2012 بـ}
الــوكــالــة الـــوطـنـيـــة لـتـثــمـX مـوارد احملـروقــات (ألـنـفط)

qشركة ذات أسهـم qوالشركة الوطنية سوناطراك
qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :
اGــــــــاداGــــــــادّة األولى :ة األولى : يــــــــوافـق  عــــــــلــى عــــــــقـــــــــد اســــــــتــــــــغـالل
احملـروقـات اGـبـرم {ديـنـــة اجلــزائــر في 21 غــشـت ســنـة
2012 بــX الــوكــالـة الــوطـنـيـة لـتـثـمX مـوارد احملـروقات

(ألــنــفط)  والـــشــركــة الــوطــنــيـــة ســونــاطــراكq شــركــة ذات
أســـهـم q ويــــنــــفـــــذ تـــطــــبـــيــــقـــا ألحــــكـــام اGــــادتـــ30X و32 من
الـقـانون رقم 05 - 07 اGـؤرخ في 19 ربـيع األول عام 1426
اGوافق 28 أبـريل سنة 2005 واGتعـلق باحملروقـاتq اGعدل
واGـــتــمـمq عــلى مـــســاحــة االســـتــغالل اGـــســمـــاة " إن أمــجــان
جـــــنــــوب" وتـــــغـــــطي مــــســـــاحــــة 47,87 كم2 في تـــــراب واليــــة

إيليزي.
اGاداGادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بـــــــاجلــــــــزائـــــــر فـي أول ربـــــــيـع األول عـــــــام 1434

اGوافق 13 يناير سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 13 -  - 09 مــؤرخ في أول ربــيع األول مــؤرخ في أول ربــيع األول
عــام عــام 1434 اGــوافـق  اGــوافـق 13 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة q2013 يــتــضــمـنq يــتــضــمـن
اGـوافـقـة عـلى اGـلـحـق رقـم اGـوافـقـة عـلى اGـلـحـق رقـم 2 بـالـعــقـد اGؤرخ في  بـالـعــقـد اGؤرخ في 18
ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2006 لــــلـــــبــــحث عـن احملـــــروقــــات لــــلـــــبــــحث عـن احملـــــروقــــات
واسـتـغاللـهـا في اGـسـاحـة اGـسـمــاة "غــورد يـعــقـوب"واسـتـغاللـهـا في اGـسـاحـة اGـسـمــاة "غــورد يـعــقـوب"
(الـــكـــتـــلــة : (الـــكـــتـــلــة : 406 أ)  اGـــبــرم {ـــديـــنـــة اجلـــزائـــر فـي  أ)  اGـــبــرم {ـــديـــنـــة اجلـــزائـــر فـي 10
Xالوكالــة الـوطنيـة لتثم Xبـ Xالوكالــة الـوطنيـة لتثم Xأكتــوبـر سنـة أكتــوبـر سنـة 2012 بـ
موارد احملــروقـات (ألــنـفـط) والــشــركـة الــوطنـــيـةموارد احملــروقـات (ألــنـفـط) والــشــركـة الــوطنـــيـة
ســونـاطـــراكq شـركـــة ذات أسـهــم وشــركــة "إ.أونســونـاطـــراكq شـركـــة ذات أسـهــم وشــركــة "إ.أون

أ وب أجليريا ج م ب ح".أ وب أجليريا ج م ب ح".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qناجمGبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq ال ســـيّــــمـــا اGـــادتـــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اGــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا
- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اGــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اGــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واGـتــعـلق بــاحملـروقـاتq اGــعـدل واGـتــممq ال سـيّــمـا اGـادة 30

qمنه
- و{ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 95 - 102
اGـؤرخ في 8 ذي الـقــعــدة عـام 1415 اGـوافق 8 أبــريل ســنـة

qتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةG1995 وا
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- و{قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 98 - 48 اGـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اGــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واGـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

qتممGعدل واGا q"سوناطراك"
- و{ــــــقــــــتــــــضـى اGــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -164
اGــؤرخ في 13 جــمــادى األولى عــام 1428 اGــوافق 30 مــايــو
ســـنــة 2007 واGــتـــضــمن اGـــوافــقـــة عــلى عـــقــود الـــبــحث عن
احملــروقــات واســتـغـاللــهــا اGــبــرمـة {ــديــنــة اجلــزائــر في 18
سبـتمبـر سنة 2006 بـX الوكالـة الوطنـية لتـثمX موارد

qشركة ذات أسهم qاحملروقات (ألنفط) وسوناطراك
- و{ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و{ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 266
اGـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اGـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

qناجمG2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبـعـد االطالع عـلى اGـلــحـق رقـم 2 بـالـعــقـد اGـؤرخ
في 18 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 2006 لــــلـــبــــحـث عن احملـــــروقـــات
واســــتـــغاللـــهـــا في اGـــســـاحـــة اGـــســـمــــاة "غــــورد يـــعــــقـــوب"
(الكـتـلة : 406 أ)  اGـبرم {ـديـنـة اجلـزائـر فـي 10 أكـتـوبـر

ســـنــــة 2012 بــــX الـــوكـــالـــة الــــوطـــنـــيــــة لــتـــثـــمـــX مـــوارد
احملـــــــــروقـــــــات (ألــــــــنـــــــفــط) والـــــــشـــــــركـــــــــة الـــــــوطـــــــنــــــــيـــــــة
سـونـاطـــراكq شـركــة ذات أسـهــم وشـركــة "إ.أون أ وب

q"أجليريا ج م ب ح
qوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : يــوافق عــلـى اGــلـــحـق رقـم 2 بــالــعـــقــد
اGؤرخ في 18 سبـتمبر سنة 2006 للـبحث عن احملـروقات
واســــتـــغاللـــهـــا في اGـــســـاحـــة اGـــســـمــــاة "غــــورد يـــعــــقـــوب"
(الكـتـلة : 406 أ)  اGـبرم {ـديـنـة اجلـزائـر فـي 10 أكـتـوبـر
ســـنــــة 2012 بــــX الـــوكـــالـــة الــــوطـــنـــيــــة لــتـــثـــمــــX مــوارد
احملــــــــروقــــــــات (ألــــــــنـــــــفــط) والـــــــشــــــــركــــــــة الـــــــوطـــــــنــــــــيـــــــة
سـونـاطـــراكq شـركــة ذات أسـهــم وشـركــة "إ.أون أ وب
أجلـيـريــا ج م ب ح"q ويـنــفــذ طـبـقـــا لـلـتـشـريع والـتـنـظـيـم

اGعمول بهما.
اGاداGادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بـــــــاجلــــــــزائـــــــر فـي أول ربـــــــيـع األول عـــــــام 1434

اGوافق 13 يناير سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اGوافق  اGوافق 13
ديــســمـــبــر ســنــة ديــســمـــبــر ســنــة q2012 يــتــضــمq يــتــضــمّـن إنــهــاء مـــهــام مــديــرـن إنــهــاء مـــهــام مــديــر

مركز الفندقة والسياحة ببوسعادةمركز الفندقة والسياحة ببوسعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اGـوافق 13 ديــسـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

العـربي خـيـريq بصـفـته مـديرا Gـركـز الفـنـدقـة والسـيـاحة
ببوسعادةq لتكليفه بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اGـوافق اGـوافق

13 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة q2012 تتضمq تتضمّن تعيX قضـاة.ن تعيX قضـاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اGــوافق 13 ديــســمــبــر ســنــة 2012 تــعــيّن الـــسّــيــدتــان

واألوانس والسّادة اآلتية أسماؤهم قضـاة :
qسلوى مقبل -
qسمية فية -

qسوسن جنار -
qنر�ان نصاح -
qرشيدة ناصف -

qمر� مقسم -
qفاطيمة معيوف -

qياء معروفG -
qهيبة بوجادي -
qأمال فريحة -

qلويزة غماري -
qمنية غريب -

qسمير مشتاوي -
qميلود مزواغي -

qنبيل ڤدوج -
qفكنوس XG -
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qعماد الدين فراجي -
qكر� غومازي -

- علي حمزة غالب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اGــوافق 13 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2012 تــعـــيّن الـــسّـــيــدات

واألوانس والسّادة اآلتية أسماؤهم قضـاة :
qسامية إجقوان -
qكهينة غزالي -
qسمر قرميش -
qوسام لعوير -
qضاوية وقاف -

      qحدة لعداسي -
        qصارة بن عزوز -

qسليمة طوريش -
        qنور الدين الهاشمي -

qجمال جبيد -
qياسر أردير -

qمحمد صم  بوعافية -
qحبيب لكحل -

qفاروق عشاش -
qرياض بن جفان -
qهشام سلمون -
qحسان حمور -
qنبيل ناجي -
qخالد هامل -

qفريد مرزوق -
qمجيد مناصري -

qعدالن عبد القادر -
qمحمد عصام  عثماني -

qنسيم قدوش -
qرؤوف قروج -
qعدالن قيطون -
qعادل لعراف -
qودعG خلضر -
qنبيل لياني -

- العربي أيت محمد أعمر.

{ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اGــوافق 13 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2012 تــعـــيّن الـــسّـــيــدات

واآلنسة والسّادة اآلتية أسماؤهم قضـاة :
qإ�ان بلكرم -
qياء خالديG -

qر�ة منال دحماني -
qآمنة طبايبية -
qزهرة بلقرقيد -

      qنادية حريقن شيخ -
        qمحمد إيخوعدة -

qشوقي بوشيحة -
        qمحمد قداري -

qكمال مناجلية -
qمحمد مير -

qعبد الرزاق شبانة -
qمحمد ولد عوالي -
qعبد الغني عبان -
qموسى برادعية -

qمحمد الطاهر بوليفة -
qزهير رابحي -

qعبد الرزاق زيوش -
qميلود عبدي -

- صابر ربيعي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اGــوافق 13 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2012 تــعـــيّن الـــسّـــيــدات

واألوانس والسّادة اآلتية أسماؤهم قضـاة :
qفتيحة لبداني -
qعفاف مومن - 
qنادية مسعي -
qفوزية ميرة -
qآمنة محاي -

      qصبرينة مـرّاد -
        qر�  قطيش -

qآمنة  قليشة -
        qآسيا كيم -
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qسارة كباب -
qوفاء محمدي -
qمنيرة مرابط -
qإبراهيم مايدي -

qحسام الدين عابد -
qأحمد طواهير -

qعبد الكر� قراد -
qأحمد بلحاجي -
qعثمان بساحة -
qيونس معوال -

qبدر الدين موحلسان -
qعبد القادر داود -

qاحلاج مهلول -
qخزاني بالضياف -

- عادل يش.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اGــــوافق 13 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 2012 تــــعــــيّن األوانس

والسّادة اآلتية أسماؤهم قضـاة :
qأوريدة تقرابت -
qصبرينة لراري -

qأمال قاسي -
qسامية حداد -
qكنزة حيدر -

      qأسماء بوشعالة -
        qعيزGحسناء بو -

qليلية جغادر -
        qآسماء زرهوني -

qفتيحة أعراب -
qشهيرة رميلي -
qنعيم ماللكية -

qرشيد بوشعير -
qمنصور سايح -
qعمار بوشامة -
qفاحت  بوهالي -

qمحمد فضيل عڤبوبي -
- سفيان لعمرية.

{ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اGــوافق 13 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2012 تــعـــيّن الـــسّـــيــدات

واألوانس والسّادة اآلتية أسماؤهم قضـاة :
qقزاتي Xياسم -
qكميلة قداش -
qغنية قدود -
qفيالة زرار -

qنسرين أحالم منال قاسي -
qنفيسة نعيمي -
qحنان ولطاف -
qالزهرة جناري -
qالزهرة جمعة -
qسهام كنوني -
qأمال كبلوتي -
qسارة تواتيت -
qخديجة دهري -
qمليكـة محالي -

qعيطر Xمحمد أم -
qمحمد عويسي -

qنور الدين يسعد -
qحنيفي ولد عمارة -

qإسحاق نويري -
qرياض مقراني -

- اخلميسي مصباح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اGــوافق 13 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2012 تــعـــيّن الـــسّـــيــدات

واألوانس والسّادة اآلتية أسماؤهم قضـاة :
qفتيحة بن ساعد -

qنورة عراب -
qنبيلة بن علي عبد اللّه -

qليندة سعودي -
qأمال إسعدي -

qفاطمة بوعلي -
qنعيمة شباح -
qراضية جاني -
qسعاد ساري -

qفتيحة خالدي -
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qليندة بوعيشاوي -
qوهيبة بوغريرة -
qمحمد رزق اللّه -
qتوفيق حمداش -

qمحمد خيار -
qسعيدي Xيس -
qدرويش Xأم -

qحسام زيد -
qأحمد زكرياء حمام -

qXطالب حس Xأحس -
qعبد القادر عسال -

- محمد الشريف شنوقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اGــوافق 13 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2012 تــعـــيّن الـــسّـــيــدات

واألوانس والسّادة اآلتية أسماؤهم قضـاة :
qكوثر رخوم -
qسالف تازير -
qعونية تومي -
qزهية جعفر -

qفضيلة تومي -
qمنى بومايدة -
qسميرة لكحل -
qمونية هني -

qهجيرة بهات -
qليندة رابيا -

qعائشة رفاس -
qالعربي Xمحمد األم -

qعقبة جبري -
qعبد الرزاق خوجة -
qيوسف حسناوي -

qزوبير حديد -
qهشام دريسي -
qفيصل ميهوب -
qسمير شيكاوي -

- فريد أواس.

{ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اGــــوافق 13 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2012 تــــعـــيّـن الـــسّــــيـــدة

واألوانس والسّادة اآلتية أسماؤهم قضـاة :
qأمينة بكاش -
qأمال هني -

qفتيحة بوجادي -
qمر� لعوشات -
qزوليخة تواتي -

qهاجر جودي -
qخديجة بلمكي -
qأمينة بومدين -

qأم اجلياللي تومي -
qاألخضر صديقي -
qمسعود بوحلية -
qمراد بولقرون -

qحميد بن راقوبة -
qعبد الغني حجاب -

qأعمر تسبية -
qأعمر تقزيرت -

qعبد القادر بوجالل -
- ابراهيم بن محمد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اGــوافق 13 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2012 تــعـــيّن الـــسّـــيــدات

واألوانس والسّادة اآلتية أسماؤهم قضـاة :
qكهينة بوروح -
qوردية بوڤرة -

qحفيظة خبيزي -
qعزّة  نابتي -

qخديجة منصور -
qليلى موهاب -
qليدية منصار -
qفريدة حمامة -
qسهيلة محامي -
qسعاد محمودي -

qعبد القادر مسعودة -
qفوّاز لعربي -
qرزيق لبيض -
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qإسماعيل مراح -
qعادل درّوغ -

qعادل بولقناطر -
qسمير صحراوي -
qحبيب سميلي -

qصادق بن جلول Xأحمد أم -
qمحمد علي مالك -
- رستم منصوري.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
{ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اGــوافق 13 ديــســمــبــر ســنــة 2012 تــعــيّن الـــسّــيــدتــان

واألوانس والسّادة اآلتية أسماؤهم قضـاة :
qفاطمة الزهراء رحماني -

qكر�ة بن سلطان -
qذهبية برفاص -
qكاهنة أشروف -

qليلى احلبيب دحو -
qمنانة إ�ان حري -

qفاطمة أوكيل -
qالمية معيزي -

qياسمينة بن مسعود -
qنورة سالمة -
qمحمد بلوط -

qناصر الدين بن ناصر -
qرمزي علي مهني -
qحبيب مجدوب -

qعبد احلميد فالك -
qستاريGا Xمحمد أم -
qعبد احلفيظ أوفروخ -

qعز الدين واك -
qمنير جنار -

- عبد احلق بوخا¨.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اGــوافق 13 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2012 تــعـــيّن الـــسّـــيــدات

واألوانس والسّادة اآلتية أسماؤهم قضـاة :
qحورية عوامر -
qسعاد صديقي -

qمنال شرشال -
qسندرة سعدي -
qنعيمة لكحل -

qفهيمة صادلي -
qسعاد مرابط -
qسليم شوافة -

qكمال سلطاني -
qسيد أحمد بورغيدة -
qصالح Xمصطفى أم -

qميلود سليمان عثمان -
qسيف الدين نيري -

qجمال بنيزة -
qخلضر شعاشعية -

qناصر طبول -
qخالد ماحي -

qطارق خشيبة -
qأوشن Xحس -

- محمد بلغزالن.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اGوافق  اGوافق 13
ديـسـمـبـر سـنـة ديـسـمـبـر سـنـة q2012 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX نـائب مـديـرن تـعـيـX نـائب مـديـر

بوزارة الطاقة واGناجم.بوزارة الطاقة واGناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اGـوافق 13 ديـسـمبـر سـنة 2012 يـعيّن الـسّـيد مـحـمد

بـــوداليq نـــائب مـــديــر مـــتــابـــعـــة االســتـــثــمـــارات {ــديـــريــة
الــدّراســــات اGـــســتـــقــبـــلـــيــة واالســـتــراتـــيـــجــيــــات بـــوزارة

الطاقـة واGنـاجم.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1434 اGــوافق  اGــوافق 8
يــنـايــر ســنـةيــنـايــر ســنـة q2013 يـتــضــمq يـتــضــمّن تـعــيـX رئــيس ديـوانن تـعــيـX رئــيس ديـوان

وزير السكن والعمران.وزير السكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGــوافق 8 يـــنــايــر ســنــة 2013 يـــعــيّن الــسّـــيــد مــحــمــد

بلهاديq رئيسا لديوان وزير السكن والعمران.
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اجمللس الداجمللس الدّستوريستوريّ
إعالن رقم إعالن رقم 01/ إ. م د// إ. م د/13  مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 18  صـــفـــر عـــام   صـــفـــر عـــام 1434
اGوافق أواGوافق أوّل يناير سنة ل يناير سنة q2013 يتضمq يتضمّن نتائج جتديدن نتائج جتديد

.XنتخبGة ا.XنتخبGنصف أعضاء مجلس األمنصف أعضاء مجلس األمّة ا
ــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ اجمللس الدّستوري
- بــــنــــاء عــــلى الــــدســــتــــورq ال ســــيــــمــــا اGـــواد 98 و102

q(الفقرة 3) و163 (الفقرة 2) منه
- و{ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 01 اGـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اGـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واGـتـعـلق بـنظـام االنـتـخـابــاتq ال سـيــمــا اGـواد 104 و105

qو106 و107 و125 و126 و127 منه
- و{ــــــقـــــــتـــــــضـى األمـــــــر رقم 12 - 01 اGــــــؤرخ في 20
ربـيع األول عام 1433 اGـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 الـذي
يـحـدد الـدوائـر االنـتـخـابـيـة وعدد اGـقـاعـد اGـطـلـوب شـغـلـها

qانGفي انتخابات البر
- و{ــقــتـــضى الــنــظــام اGــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عـام 1433 اGـوافق 16 أبـريل سـنة 2012 الـذي يـحـدد قـواعد

qعمل اجمللس الدستوري
- و{ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 401
اGـؤرخ في 14 مــحـرّم عـام 1434 اGـوافق 28 نـوفـمـبـر سـنـة
2012 واGـتــضـمن اســتـدعــاء الـهـيــئـة االنــتـخــابـيــة لـتــجـديـد

qXنتخبGنصف أعضاء مجلس األمة ا
- و{ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 412
اGـؤرخ في 25 مــحــرّم عـام 1434 اGـوافق 9 ديـســمــبـر ســنـة
2012 واGــتــعــلق بــتــنــظــيم انــتــخــاب أعــضــاء مــجــلس األمــة

qوسيره XنتخبGا
- و{ــقــتــضى الــقـــرار الــصــادر عن وزارة الــداخــلــيــة
واجلـماعـات احملليـة اGؤرخ في أوّل صـفر عام 1434 اGوافق

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1434 اGــوافق  اGــوافق 8
يـــنــايــر ســنــةيـــنــايــر ســنــة q2013 يــتــضــمq يــتــضــمّن تــعــيــX اGــديــر الــعــامن تــعــيــX اGــديــر الــعــام

للوكالة الوطنية لتحسX السكن وتطويره.للوكالة الوطنية لتحسX السكن وتطويره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 25 صـــفـــر عـــام
1434 اGـوافـق 8 يــنـايــر ســنـة 2013 يـعـيّـن الـسّـيــد إلـيــاس

بن ايـديرq مديـرا عامـا للوكـالة الـوطنـية لتـحسـX السكن
وتطويره.

إعالناتإعالنات
15 ديـــســمـــبـــر ســـنــة q2012 اGـــعــدّل لـــلـــقــرار اGـــؤرّخ في 25

مـحرّم عام 1434 اGوافق 9 ديسـمبر سنة 2012 الـذي يحدد
شـكل ورقة الـتـصويت الـتي تـستـعمل لـالنتـخاب من أجل
جتـديد نـصف أعـضـاء مجـلس األمـة اGـنتـخـبـX و يـزاتـها

qالتقنية
- وبـعــد االطالع عــلى الــنــتــائج اGــدونــة في مــحــاضـر

qرفقة بهاGفرز األصوات والوثائق ا
- وبـعــد االسـتـمــاع إلى األعــضـاء اGــقـرّرين في تالوة

qكتوبةGتقاريرهم ا
qداولة قانوناGوبعد ا -

- واعـتــبـارا أنـه بـعــد الـتــحـقــيق في صــحـة عــمـلــيـات
الــــتـــــصــــويـت و تــــصـــــحــــيـح األخــــطـــــاء اGــــاديـــــة الــــتـي تــــمت

qمعاينتها في محاضر فرز األصوات
- وبالنتيجة.

يـعلــن ما يأتي :يـعلــن ما يأتي :
أوال أوال : أن الــنــتــائج الــنــهــائــيــة لالنــتــخــاب الــذي جـرى
يـوم الـسبت 15 صـفـر عام 1434 اGـوافق 29 ديـسـمبـر سـنة
qXنتـخبG2012 قصـد جتديد نـصف أعضـاء مجلس األمـة ا

هي كما يأتي :
1 - النتائج اإلجمالية لالنتخاب : - النتائج اإلجمالية لالنتخاب :

- عدد الواليات اGعنية : 48
- الناخبون اGسجَّلون : 26895
- الناخبون اGصو³تون : 25251
- الناخبون اGمتنعون : 1644

- نسبة اGشاركة : %93,89  
- عدد األصوات اGلغاة : 2376

- عدد األصوات اGعبر عنها : 22875
- عدد اGترشحX الفائزين : 48

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اGوافق  اGوافق 13
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة q2012 يـتـضمq يـتـضمّن تـعـيـX مـديـر اGـعـهدن تـعـيـX مـديـر اGـعـهد

الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة.الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اGوافق 13 ديسـمبر سنة 2012 يعيّـن السّيد العربي

خــيــريq مــديـــرا لــلــمـــعــهــد الــوطـــني لــلــفـــنــدقــة والـــســيــاحــة
ببوسعـادة.
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2 - النتائج حسب كل والية موزعة طبقا للجدول أدناه - النتائج حسب كل والية موزعة طبقا للجدول أدناه : :

الواليـــةالواليـــة

الناخبـــــونالناخبـــــون

اGمتنعوناGمتنعوناGصواGصوّتوتوناGسجلواGسجلون
نسبةنسبة

اGشاركةاGشاركة
اGلغاةاGلغاةاGعبر عنهااGعبر عنها

اسم ولقب اGترشـــح الفائـــزاسم ولقب اGترشـــح الفائـــز

عددعدد
األصواتاألصوات
اGتحصلاGتحصل
عليهاعليها

زوبيري عبد القادر 
معزوز عبد القادر

عويسي محمد
بزاز عزيز

مخلوفي عمار
مزياني براهيم
منيب عبد اجمليد
سعيدي حسني
بوشالغم محمد

ماني محمد
إماد مصطفى
بوجابر خالد

مندي عبد الرحيم
كمون عبد القادر
تمدرتازة موسى
زوبيري محمد

لبيض عبد السالم
بوزريبة عبد اجمليد
طقيش عبد اجمليد
امباركي خلضر

مسيخ أحمد
الهناني عبد الغني

شبلي بشير
بوشعير جمال
Xشريط األم
قارة بلقاسم
سعيد جمال

أدرار

الشلف

األغواط

أم البواقي

باتنة

بجاية

بسكرة

بشار

البليدة

البويرة

تامنغست

تبسة

تلمسان

تيارت

تيزي وزو

اجلزائر

اجللفة

جيجل

سطيف

سعيدة

سكيكدة

سيدي بلعباس

عنابة

قاGة

قسنطينة

اGدية

مستغا´

457

670

419

506

990

839

584

340

522

722

183

487

856

705

1094

1254

677

499

1049

291

681

783

281

537

293

973

575

440

653

417

494

908

739

567

333

500

639

182

477

838

681

673

928

646

478

992

289

650

776

279

529

288

933

564

17

17

2

12

82

100

17

7

22

83

1

10

18

24

421

326

31

21

57

2

31

7

2

8

5

40

11

%96,28

%97,46

%99,52

%97,63

%91,72

%88,08

%97,09

%97,94

%95,79

%88,50

%99,45

%97,95

%97,90

%96,60

%61,52

%74,00

%95,42

%95,79

%94,57

%99,31

%95,45

%99,11

%99,29

%98,51

%98,29

%95,89

%98,09

427

578

388

458

796

667

535

324

413

603

179

462

741

575

640

847

592

440

830

255

612

697

269

452

259

820

457

13

75

29

36

112

72

32

9

87

36

3

15

97

106

33

81

54

38

162

34

38

79

10

77

29

113

107

 146

266

133

180

411

300

317

127

112

141

96

284

392

265

346

364

295

231

362

168

300

364

113

324

128

330

266

عدد األصـواتعدد األصـوات
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الواليـــةالواليـــة

الناخبـــــونالناخبـــــون

نسبةنسبةاGمتنعوناGمتنعوناGصواGصوّتوتوناGسجلواGسجلون
اGشاركةاGشاركة

اسم ولقب اGترشـــح الفائـــزاسم ولقب اGترشـــح الفائـــز

عددعدد
األصواتاألصوات
اGتحصلاGتحصل
عليهاعليها

ميساوي محمد

مهني غريسي

بوتخيل يوسف

كاشا سعيد

قنيبر عبد الوهاب

بوعمامة عباس

جعفر نور الدين

سليماني عبد الكر�

طويل رابح

مرسلي عبد الباهي

سطاح بوعالم

سعداني محمد السعيد

قليل الطاهر

طوافشية زوبير

شابني عبد القادر

بن صغير عبد الكر�

لزعر محمد

قنيبر الطيب

أوسهلة محمد رضا

بن يونس محمد

خثير محمد

اGسيلة

معسكر

ورقلة

وهران

البيض

إيليزي

    برج
 بوعريريج

بومرداس

الطارف

تندوف

تيسمسيلت

الوادي

خنشلة

سوق أهراس

تيبازة

ميلة

عX الدفلى

النعامة

Xع     
تمـوشنـت

غرداية

غليزان

اجملمــوعاجملمــوع

806

774

398

555

341

117

577

585

415

67

369

531

372

429

499

583

631

217

447

260

655

26895

785

706

385

531

339

116

567

546

410

67

365

513

368

416

490

570

622

216

439

254

653

25251

21

68

13

24

2

1

10

39

5

0

4

18

4

13

9

13

9

1

8

6

2

1644

%97,39

%91,21

%96,73

%95,68

%99,41

%99,15

%98,27

%93,33

%98,80

%100

%98,92

%96,61

%98,92

%96,97

%98,20

%97,77

%98,57

%99,54

%98,21

%97,69

%99,69

%93,89

695

586

373

490

308

113

520

505

376

67

326

492

336

374

460

539

606

203

372

237

581

22875

90

120

12

41

31

3

47

41

34

0

39

21

32

42

30

31

16

13

67

17

72

2376

319

436

108

199

170

52

134

185

191

39

201

214

183

159

242

228

343

92

190

64

169

اGلغاةاGلغاةاGعبر عنهااGعبر عنها

عدد األصـواتعدد األصـوات
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بـــــهــــذا تـــــداول اجملــــلـس الــــدســـــتــــوري فـي جــــلـــــســــتـــــيه
اGــنــعـــقــدتـــX بــتــاريخ 17 و18 صـــفـــر عــام 1434 اGــوافق 31
ديـــســمـــبــر ســـنــة 2012 وأوّل يــنـــايــر ســـنــة q2013 بــرئــاســة
السيد الطـيب بلعيزq رئيس اجمللس الدستوري وعضوية
qفـوزيــة بن قـلـة qوالــسـادة حـنــيـفــة بن شـعـبــان Xالـســيـدتـ
عـبـد اجللـيل بـلـعـلىq بـدر الديـن سالمq حـسـX داودq مـحـمد

عبوq محمد ضيف والهاشمي عدالة.
رئيس رئيس اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

الطيالطيّب بلعيزب بلعيز

ثــانـيـا ثــانـيـا : يــفـتح أجل الـطـعن في نــتـائج االنـتـخـاب إلى
غـــايــة يــوم األربــعــاء 19 صــفــر عــام 1434 اGــوافق 2 يــنــايــر
سـنـة 2013 عــلى الـسـاعـة الــثـامـنـة مـســاء وفـقـا لـلـمـادة 127

من القانون العضوي اGتعلق بنظام االنتخابات.

ثــالـثـا ثــالـثـا :  يــبـلغ هــذا اإلعالن إلى رئــيس مـجــلس األمـة
وإلى وزير الداخلية واجلماعات احمللية.

رابــعــا رابــعــا : يــنــشــر هــذا اإلعالن في اجلــريــدة الــرســمــيــة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

قراراتE مقرقراراتE مقرّراتE آرءراتE آرء
وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران

قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في 22  مــــحــــر  مــــحــــرّم عـــام م عـــام 1434
اGــوافق اGــوافق 6  ديـــســمـــبــر ســـنــة   ديـــســمـــبــر ســـنــة q2012  يـــتــعـــل يـــتــعـــلّق بــإثـــبــاتق بــإثـــبــات
اGـــوارد اGـــالـــيــــة الـــكـــافـــيـــة الكـــتــــســـاب صـــفـــة اGـــرقياGـــوارد اGـــالـــيــــة الـــكـــافـــيـــة الكـــتــــســـاب صـــفـــة اGـــرقي

العقــاري.العقــاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير السكن والعمران

qاليةGووزير ا

- {ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 12 - 326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و{قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 12 - 84 اGؤرّخ
في 27 ربـــيع األوّل عـــام 1433 اGــــوافق 20 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2012 الــذي يـحـدّد كـيــفـيـات مــنح االعـتـمــاد Gـمـارســة مـهـنـة

اGــرقي الـــعــقــاري وكـــذا كــيــفـــيــات مــسك اجلـــدول الــوطــني
qXالعقاري Xللمرق

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 6 من اGـرسـوم
الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 12 - 84 اGــؤرّخ في 27 ربـــيع األوّل عـــام

1433 اGوافق 20 فبراير سنة 2012 واGذكور أعالهq يلتزم

طالب االعـتمـاد Gمـارسـة مهـنة اGـرقي العـقاريq بـاكتـتاب
تصريح شرفي يثـبت إمكانياته في تعـبئة اGوارد اGالية
الــكــافــيـــة إلجنــاز مــشـــروعه أو مــشــاريـــعه الــعــقـــاريــة قــبل

االنطالق في إجنازهـا.

qــــذكـــور أعالهGيــــرفق ــــوذج الـــتــــصـــريـح الـــشــــرفي ا
{لحق هذا القرار.

اGــاداGــادّة ة 2 :  : يـــقــصــد بـــاGــوارد اGـــالــيـــةq في مــفـــهــوم هــذا
القرارq اGوارد اGشكلة من :

qوارد اخلاصة للمرقي العقاريGا -

qرقي العقاريGالقروض البنكية التي يكتتبها ا -

- الدفـعـات التي يـقـدمهـا الـطالـبـون القتـناء األمالك
العقاريةq في إطار عقد البيع على التصاميم.

اGـاداGـادّة ة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 22 مـــحـــرّم عـــام 1434 اGــوافق 6
ديسمبر سنة 2012.

وزير السكن والعمرانوزير السكن والعمران
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزير اGاليةوزير اGالية
كر� جوديكر� جودي



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 02 أوأوّل ربيع األول عام ل ربيع األول عام 1434 هـ هـ
13 يناير  سنة  يناير  سنة 2013  م م

Modèle-type de déclaration sur l�honneur du postulant à l�agrément de promoteur immobilier d�avoir
 à mobiliser les ressources financières suffisantes pour la réalisation de son (ou ses) projet (s) immobilier (s)

REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L�HABITAT
ET DE L�URBANISME

اجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبية

وزارة الـسـكــن والعمرانوزارة الـسـكــن والعمران

DECLARATION SUR L�HONNEUR DU POSTULANT A L�AGREMENT
 DE PROMOTEUR IMMOBILIER D�AVOIR A MOBILISER LES RESSOURCES FINANCIERES

SUFFISANTES POUR LA REALISATION DE SON (OU SES) PROJET (S) IMMOBILIER (S)

Je soussigné (e) ...............................................

Nom, prénoms et raison sociale :

Adresse :

N° du registre de commerce (le cas échéant) :

Déclare sur l�honneur respecter la législation et
la réglementation relatives à la promotion
immobilière, m�engage dans l�exercice de ma
profession à rendre disponibles les ressources
financières nécessaires à la réalisation de mon
(ou mes) projet (s) immobilier (s), et ce,  sous
peine des sanctions pénales et administratives
prévues par les législations en la matière.

Fait à........................... le.......................................

Lu et approuvé

Le promoteur immobilier

(Nom, prénoms, qualité et signature légalisée)

أنا اGمضي (ة) أسفله....................................
االسم واللقب واGقر االجتماعي :

العنوان :
رقم السجل التجاري (عند االقتضاء) :

أصـــرح بــــشـــرفي أن أحــــتـــرم الـــتـــشــــريع والـــتــــنـــظـــيم
اGـتعلقX بـنشا ط التـرقية العـقارية وأن ألتزمq في
أداء مـهـنـتي بـتـوفـيـر اGـوارد اGـالـيـة الـكـافـيـة إلجنـاز
مـشروعي أو مـشـاريـعي الـعقـاريـة وذلك حتت طـائـلة
الـعـقـوبـات اجلـزائـيـة واإلداريـة اGـنـصـوص عـلـيـهـا في

التشريعات اخلاصة بهذا الشأن.

حرر بـ .................... في ...........................
قرىء وصودق عليه

اGرقي العقاري
(اللقب واالسم والصفة واإلمضاء اGصادق عليه)

ANNEXE

وذج التصريح الشرفي لطالب االعتماد للمرقي العقاري إلثبات إمكانياتهوذج التصريح الشرفي لطالب االعتماد للمرقي العقاري إلثبات إمكانياته
في تعبئة اGوارد اGالية الكافية إلجناز مشروعه أو مشاريعه العقاريةفي تعبئة اGوارد اGالية الكافية إلجناز مشروعه أو مشاريعه العقارية

تصريح شرفي لطالب االعتماد للمرقي العقاري إلثبات إمكانياتهتصريح شرفي لطالب االعتماد للمرقي العقاري إلثبات إمكانياته
في تعبئة اGوارد اGالية الكافية إلجناز مشروعه أو مشاريعه العقاريةفي تعبئة اGوارد اGالية الكافية إلجناز مشروعه أو مشاريعه العقارية
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قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في 25  صــــفــــر عــــام   صــــفــــر عــــام 1434
اGوافق اGوافق 7  ينـاير سـنة   ينـاير سـنة q2013  يـحد يـحدّد قـائـمة اGـشاريعد قـائـمة اGـشاريع

التي �كن أن تكون موضوع استشارة انتقائـية.التي �كن أن تكون موضوع استشارة انتقائـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليةGإن وزير ا

qووزير السكن والعمران

- {ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 236 اGـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اGــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

qتمّمGعدّل واGا qتضمّن تنظيم الصفقات العموميةGوا

- و{ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيــقــا ألحــكــام اGــادّتـX 31 و32 من
اGـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اGـؤرّخ في 28 شـوّال عـام
1431 اGــوافق 7 أكـــتــوبــر ســنــة 2010 واGــذكــور أعالهq فــإن

اGــــشـــــاريع الـــــتـي �ــــكـن أن تــــكـــــون مـــــوضــــوع اســـــتـــــشــــارة
انـتــقــائــيــةq هي اGــشــاريع اGــتــعـلــقــة بــدراســة و/ أو إجنـاز

جتمعات مدمجة للسكنات والتجهيزات اGرافقة.

2 :  : يـــشـــمل قـــوام اGـــشـــاريـع اGـــعـــنـــيـــة بـــإجــراء اGــاداGــادّة ة 
االسـتــشــارة االنـتــقــائـيــة q ألــفـX (2) إلى خــمــسـة (5) آالف

وحدة سكنية وجتهيزاتها اGرافقة.

اGـاداGـادّة ة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 25 صــــفــــر عــــام 1434 اGــــوافق 7
يناير سنة 2013.

- {ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسيّ رقم 10-236 اGـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اGــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

qتمّمGعدّل واGا qتضمّن تنظيم الصفقات العموميةGوا

- و{قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و{ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-189 اGؤرّخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اGـوافق أوّل يـوليـو سـنة

q2008 الذي يحدّد صالحيات وزير السكن والعمران

- و{ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-190 اGؤرّخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اGـوافق أوّل يـوليـو سـنة
2008 واGـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اGـــــركــــزيــــة في وزارة

qتمّمGا qالسكن والعمران

- و{ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-118 اGؤرّخ
في 11 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اGــوافق 16 مـــارس ســـنـــة
2011 واGـتضمّن اGوافـقة على الـنظام الداخـلي النموذجي

qللجنة الصفقات العمومية

- و{قـتضى الـقرار اGؤرّخ في 22 ربيع الـثاني عام
1433 اGــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة 2012 واGــــتـــضــــمّن إنــــشـــاء

الــلـجـنـة الــقـطـاعـيــة لـلـصـفــقـات لـوزارة الـســكن والـعـمـران
qعدّلGا qأعضائها Xوتعي

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : يــهـدف هــذا الــقــرارإلى تــعــديل أحــكـام
اGـادّة 2 من الــقـرار اGـؤرّخ في 22 ربـيع الــثـاني عـام 1433
اGوافق 15 مارس سنة 2012 واGذكور أعالهq كمـا يأتي :

"اGادّة 2 : ........................................................

- تـــعــيّـن اآلنـــســة غـــنـــيـــة حــمـــزة (مـــفـــتــشـــة مـــركـــزيــة
لـــلـــخـــزيـــنـــة)q  ـــثــــلـــة لـــوزيـــر اGـــالـــيـــة (اGـــديـــريـــة الـــعـــامـــة
لــلـمــحـاســبـة) بــصـفــتـهــا عـضــوة مـســتـخــلـفــةq خـلــفـا لــلـسّــيـد

محمود غا´ (مكلف {فتشية).

.......... (الباقي بدون تغيير) .........."

اGـاداGـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 19 مـــحـــرّم عـــام 1434 اGــوافق 3
ديسمبر سنة 2012.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

عن وزير السكن والعمرانعن وزير السكن والعمران
األمX العاماألمX العام

علي بولعراسعلي بولعراس

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 19  مـحـر  مـحـرّم عام م عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 3  ديـسـمـبـر  ديـسـمـبـر
سنة سنة q2012  يعـد يعـدّل القرار اGؤرل القرار اGؤرّخ في خ في 15 مـارس سنة مـارس سنة
2012  واGـتضم  واGـتضمّن إنشاء الـلجنة الـقطاعية لـلصفقاتن إنشاء الـلجنة الـقطاعية لـلصفقات

لوزارة السكن والعمران وتعيX أعضائها.لوزارة السكن والعمران وتعيX أعضائها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير السكن والعمران



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 02 أوأوّل ربيع األول عام ل ربيع األول عام 1434 هـ هـ
13 يناير  سنة  يناير  سنة 2013  م م

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 27  مـحر  مـحرّم عام م عام 1434 اGوافق  اGوافق 11  ديسـمبر  ديسـمبر
سنة سنة q2012  يعـد يعـدّل القرار اGؤرل القرار اGؤرّخ في خ في 31 مـارس سنة مـارس سنة
2010  واGـــــتــــضــــم  واGـــــتــــضــــمّن تـــــعــــيــــX أعــــضـــــاء مــــجــــلس إدارةن تـــــعــــيــــX أعــــضـــــاء مــــجــــلس إدارة

الوكالة الوطنية لتحسX السكن وتطويره.الوكالة الوطنية لتحسX السكن وتطويره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ـوجب قـرار مؤرّخ في 27 مـحـرّم عام 1434 الـوافق
11 ديسـمبـر سنة 2012 يعـدّل القـرار اGؤرّخ في 15  ربيع

الـثاني عام 1431 اGوافق 31 مـارس سنة 2010 واGـتضمّن
Xأعـضـاء مــجـلس إدارة الـوكـالـة الـوطــنـيـة لـتـحـسـ Xتـعـيـ

السكن وتطويرهq كما يأتي :

...................................................................."

- الـــــسّــــــيـــــد مـــــولـــــود دهـــــالq  ـــــثـال لـــــوزيـــــر الـــــســـــكن
والعمرانq رئيساq خلفا للسّيد فيصل وارث.

.......... (الباقي بدون تغيير) .........."

وزارة العمل والتشغـيل والضمانوزارة العمل والتشغـيل والضمان
االجتماعياالجتماعي

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 6   صــفــر عـام  صــفــر عـام 1434 اGــوافق  اGــوافق 19 ديــســمــبــر ديــســمــبــر
ســـنــة ســـنــة q2012 يـــحــدq يـــحــدّد قـــائـــمـــة األدويـــة اGــســـكـــنـــة لــآلالمد قـــائـــمـــة األدويـــة اGــســـكـــنـــة لــآلالم
األفـيـونـيـة اGـورفـيــنـيـة الـقـابـلـة لــلـتـعـويض من قـبلاألفـيـونـيـة اGـورفـيــنـيـة الـقـابـلـة لــلـتـعـويض من قـبل

الضمان االجتماعي.الضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- {ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83 - 11 اGــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اGـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واGــتـعـلّق

qتمّمGعدّل واGا qبالتأمينات االجتماعية

- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اGــؤرّخ في 26
جــمــادى األولى عــام  1405 اGــوافق 16 فــبــرايــر ســنـة 1985

qتمّمGعدّل واGا qتعلّق بحماية الصحة وترقيتهاGوا

- و{ـقــتـضـى الـقـــانــون رقـم 04 - 18 اGـؤرّخ فـي 13
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1425 اGــــوافق 25 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2004
واGــتــعـــلّق بــالــوقـــايــة من اخملـــدرات واGـــؤثـــرات الــعـــقــلــيــة
وقـمع االسـتـعمـال واالجتـار غيـر اGـشروعـX بـهاq ال سـيـما

qادّة 5 منـهGا

- و{ــــقـــــتــــضـى اGــــرســـــوم رقم 84 - 27 اGـــــؤرّخ في 9
جــمــادى األولى عــام 1404 اGــوافق 11 فــبـــرايــر ســـنــة 1984
الذي يحـدّد كيفـيات تـطبيق الـعنـوان الثاني من الـقانون
رقم 83-11 اGــــؤرّخ في 21 رمــــضــــان عــــام 1403 اGــــوافق 2
qــتــعــلّق بــالـتــأمــيــنــات االجـتــمــاعــيـةGيــولـيــو ســنـة 1983 وا

qتمّمGعدّل واGا

- و{ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و{ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 228
اGــــؤرّخ في 15 رجـب عـــام 1428 اGــــوافق 30 يـــولـــيــــو ســـنـــة
2007 الــذي يــحــدّد كـيــفــيــات مــنح الــتــرخــيص بــاســتــعــمـال

qؤثرات العقلية ألغراض طبية أو علميةGاخملدرات وا

- و{ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 124
اGــؤرّخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اGــوافق 15 أبــريل
ســــــنـــــة 2008 الــــــذي يــــــحـــــدّد صـالحــــــيــــــات وزيـــــــر الــــــعــــــمــل

qوالتشغيل والضمـان االجتماعي

- و{ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اGــشــتــــرك اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عــام 1416 اGــوافق 4 فــبـــرايــر ســـنــة 1996
الــذي يـحــدّد شـروط وكــيـفــيـات تــقـد� وإلــصـاق الــقـســيـمـة

qنتوجات الصيدالنيةGعلى ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : يـحــدّد هــذا الـقــرار في اGــلـحـق قـائــمـة
األدويــة اGــســكــنــة لــآلالم األفــيــونـيــة اGــورفــيــنــيــة الــقــابــلـة

للتعويض من قبل هيئات الضمان االجتماعي.

اGـــــاداGـــــادّة ة 2 :  : دون اإلخـالل بـــــاألحــــــكـــــام الــــــتـــــشــــــريـــــعــــــيـــــة
والتنظيميـة اGعمول بها واGطبقة على األدوية األفيونية
اGــورفـــيــنــيـــةq تــخــضـع األدويــة اGــذكـــورة في اGــادّة األولى
أعالهq لــلـشـروط اخلـاصـة لـلـتـعـويـض اGـنـصـوص عـلـيـهـا في

هذا القرار.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 6 صــــفــــر عــــام 1434 اGــــوافق 19
ديسمبر سنة 2012.

الطيب لوحالطيب لوح
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اGلحقاGلحق

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اGشتركةاGشتركة

شروط خاصة للتعويضشروط خاصة للتعويضاGقاديراGقاديرالشكـلالشكـل

مورفX سولفات

مورفX سولفات

مورفX سولفات

مورفX سولفات

مــورفـــX ســـولـــفــات أو
مورفX كلورهيدرات

- حبوب
- أقراص

- حبوب حترير مطول
- أقراص حترير مطول

- حبوب حترير مطول
- أقراص حترير مطول

- حبوب حترير مطول
- أقراص حترير مطول

- محلول للشرب

10 مغ

10 مغ

30 مغ

60 مغ

10 مغ/ 5 مل

ال يــــتم تــــعـــويـض هـــذه األدويــــة إال بــــنـــاء عــــلى
وصـفـة طـبـيـة أوليـة ودوريـة لـلـمـتـابـعـة من
اGــــصــــالح اخملــــتــــصــــة بــــالــــتــــكـــــفل بــــاGــــرضى
اGـــــصـــــابــــــX بـــــداء الــــــســـــرطــــــان الـــــتــــــابـــــعـــــة
لــلــمــؤســســات الــعــمــومــيــة لــلــصــحــةq وعــنــد
االقتـضـاءq بنـاء عـلى وصفـة طـبيـة لـتجـديد
الــــــعـالج اGـــــعــــــدّة مـن اGــــــصــــــالح الــــــتــــــابــــــعـــــة
لـلـمـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـوارية
خـالل اGــدة اGـــمــتـــدة بــX الـــوصــفـــة األولــيــة

ووصفة اGتابعة.
يـجب أن يـخـضع تـعـويض هـذه األدويـة زيـادة
عــلى ذلـكq لــلــمـــوافــقــة اGـــســبــقـــة لــصــنــدوق
الــضــمــان االجــتــمــاعي بــالــنــســبــة لــلــوصــفـة
الـطـبـيـة األولـيــةq وكـذا الـوصـفـات الـدوريـة
لــلــمــتـــابــعــة لــلــمـــصــالح اخملــتــصـــة بــالــتــكــفل
باGـرضى اGصـابX بـداء السـرطان الـتابـعة

للمؤسسات العمومية للصحة.
يـــجب أن تـــرفق طـــلــبـــات اGـــوافــقـــة اGـــســبـــقــة
اGــذكـــورة في الــفــقـــرة الــســابـــقــةq بــتـــقــريــر
طــــبي مـن اGــــصـــــالح اخملـــــتــــصــــة بـــــالــــتـــــكــــفل
باGـرضى اGصـابX بـداء السـرطان الـتابـعة
لـــلــمـــؤســســـات الــعـــمــومـــيــة لـــلــصـــحــةq يـــعــد
ويـــوضـع في ظــــرف مــــغـــلـق يـــحــــمل عــــبـــارة
"وثـائق طـبـيـة خاصـة بـالـطـبـيب اGـسـتـشاروثـائق طـبـيـة خاصـة بـالـطـبـيب اGـسـتـشار
لــصـــنــدوق الـــضــمـــان االجــتـــمــاعيq تـــخــضعلــصـــنــدوق الـــضــمـــان االجــتـــمــاعيq تـــخــضع

للسر الطبي".للسر الطبي".

وزارة الصناعة واZؤسسات الصغيرةوزارة الصناعة واZؤسسات الصغيرة
واZتوسطة وترقية االستثمارواZتوسطة وترقية االستثمار

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 27  جــمــادى األولى عـام  جــمــادى األولى عـام
1433 اGــوافق  اGــوافق 19 أبـــريل ســـنــة  أبـــريل ســـنــة q2012 يــحـــدq يــحـــدّد تـــنــظـــيمد تـــنــظـــيم

اإلدارة اGـــركـــزيـــة لـــوزارة اإلدارة اGـــركـــزيـــة لـــوزارة الــــصـــنـــاعـــة واGـــؤســـســـاتالــــصـــنـــاعـــة واGـــؤســـســـات
الــصـــغـــيـــرة واGـــتــوســـطـــة وتـــرقــيـــة االســـتـــثــمـــار الــصـــغـــيـــرة واGـــتــوســـطـــة وتـــرقــيـــة االســـتـــثــمـــار فيفي

مكاتب و/أو مكلفX بالدراسات.مكاتب و/أو مكلفX بالدراسات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإنّ األم

qاليةGووزير ا

ووزير الصـناعـة واGؤسـسات الصـغيـرة واGتـوسطة
qوترقية االستثمار

- {قـتـضى األمر رقم 06 - 03 اGؤرّخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمّن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و{ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10 - 149
اGـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اGـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGسنة 2010 وا

- و{ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اGـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اGـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةG1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا
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- و{ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 11 - 16
اGؤرّخ في 20 صفر عام 1432 اGوافق 25 يناير سنة 2011
الـــذي يــــحـــدد صالحــــيـــات وزيــــر الـــصـــنــــاعـــة واGــــؤســـســـات

qتوسطة وترقية االستثمارGالصغيرة وا
- و{قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 11 - 17 اGؤرّخ
في 20 صــــفـــــر عــــام 1432 اGـــــوافق 25 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واGـتـضــمن تـنـظـيـم اإلدارة اGـركـزيـة في وزارة الــصـنـاعـة
qتـوســطة وتـرقـيـة االســتثـمارGـؤسـسات الـصغـيـرة واGوا

qادة 11 منهGال سيما ا
- و{ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادّة 11 من اGـرسوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 11 - 17 اGــــؤرّخ في 20 صـــفـــر عـــام 1432
اGـوافق 25 يـنـايـر سـنة 2011 واGـذكـــور أعالهq يـهـدف هـذا
الــــقــــرار إلى حتــــديــــد تــــنــــظــــيـم اإلدارة اGــــركــــزيــــة لـــوزارة
الــصــنــاعـة واGــؤســســات الــصــغــيـرة واGــتــوســطــة وتــرقــيـة

االستثمارفي مكاتب و/أو مكلفX بالدراسات.

اGـاداGـادّة ة 2 :  :  يــسـاعـد رؤســاء الـدراســات اGـذكـورين في
اGــواد 2 و3 و4 و5 و6 و7 من الــمــرســوم الـــتــنــفــيـذي رقم
11 - 17 اGـؤرّخ في 20 صــفــر عـام 1432 اGـوافق 25 يــنــايـر

ســـنــة 2011 واGـــذكـــــور أعالهq مـــكـــلـــفـــون بـــالـــدراســـات في
حدود مكلفX اثنX (2) بالدراسات لكل رئيس دراسات.

3 :  :  تـــنـــظـم مـــديـــريـــة الـــدراســـات الـــقـــانـــونـــيــة اGــاداGــادّة ة 
واGنازعات كما يأتي :

qــــديـــريـــة الــــفـــرعـــيــــة لـــلـــدراســــات الـــقـــانــــونـــيـــةGــــديـــريـــة الــــفـــرعـــيــــة لـــلـــدراســــات الـــقـــانــــونـــيـــة - اG1 - ا
: (2) Xوتتكون من مكتب
qمكتب التنظيم -

- مكتب الدراسات والتحليل.
2 - اGـــديــريــة الــفــرعــيــة لــلــمــنــازعــات - اGـــديــريــة الــفــرعــيــة لــلــمــنــازعــاتq وتــتــكــون من

: (2) Xمكتب
qنازعاتGمكتب متابعة ا -

- مكتب التحليل.

اGــاداGــادّة ة 4 :  : تـــنــظـم مــديــريـــة أنــظـــمــة اإلعالم والـــوثــائق
واحملفوظات كما يأتي :

qـديــريـة الــفـرعـيــة ألنـظــمـة اإلعـالم والـشــبـكـاتGا - qـديــريـة الــفـرعـيــة ألنـظــمـة اإلعـالم والـشــبـكـاتG1 - ا
: (2) Xوتتكون من مكتب

qمكتب أنظمة اإلعالم -
- مكتب الشبكات.

2 - اGـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــتـــجـــهـــيـــزات اإلعالم اآللي - اGـــديـــريـــة الـــفـــرعـــيـــة لـــتـــجـــهـــيـــزات اإلعالم اآللي
: (2) Xوتتكون من مكتب qوالصيانةqوالصيانة
qمكتب جتهيزات اإلعالم اآللي -

- مكتب الصيانة.
3 - اGديرية الـفرعية للوثائق واحملفوظاتq - اGديرية الـفرعية للوثائق واحملفوظاتq وتتكون

: (2) Xمن مكتب
qمكتب الوثائق -

- مكتب احملفوظات.
اGاداGادّة ة 5 :  : تنظم مديرية إدارة الوسائل كما يأتي :

qوالــتــكـوين Xــديـريــة الــفــرعــيـة لــلــمــســتـخــدمــGوالــتــكـوين - ا Xــديـريــة الــفــرعــيـة لــلــمــســتـخــدمــG1 - ا
وتتكون من ثالثة (3) مكاتب :

qXستخدمGمكتب تسيير ا -
qمكتب تسيير مستخدمي التأطير -

- مكتب التكوين واالمتحانات واGسابقات.
2 - اGديرية الفـرعية للميزانية واحملاسبة - اGديرية الفـرعية للميزانية واحملاسبةq وتتكون

من ثالثة (3) مكاتب :
qيزانيةGمكتب ا -
qمكتب احملاسبة -

- مكتب الصفقات العمومية.
3 - اGديـرية الـفرعيـة للـوسائل الـعامة - اGديـرية الـفرعيـة للـوسائل الـعامةq وتـتكون من

: (2) Xمكتب
qمكتب التموين -

- مكتب الصيانة وحظيرة السيارات.
qـديــريـة الــفـرعـيــة لـلــمـمـتــلـكــات والـتـجــهـيـزاتGـديــريـة الــفـرعـيــة لـلــمـمـتــلـكــات والـتـجــهـيـزات - اG4 - ا

: (2) Xوتتكون من مكتب
qمتلكاتGمكتب صيانة ا -

- مـــكــــتب جـــرد اGـــمـــتـــلـــكــــات اGـــنـــقـــولـــة والـــعـــقـــاريـــة
ومتابعتها.

اGـاداGـادّة ة 6 :  :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 27 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433
اGوافق 19 أبريل سنة 2012.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اGاليةوزير اGالية
كر� جوديكر� جودي

 وزير الصناعة واGؤسسات وزير الصناعة واGؤسسات
الصغيرة واGتوسطةالصغيرة واGتوسطة
وترقية االستثماروترقية االستثمار
محمد بن مراديمحمد بن مرادي
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الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 30 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2012

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اGساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اGاليّة اGتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اGترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اGؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اGادّة 172 مــن قـــانـون اGـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اGـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اGؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اGعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اGتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واGؤسّسات اGاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اGبالغ ( دج )اGبالغ ( دج )

1.139.962.700,04

857.760.505.831,27

131.427.290.277,32

306.251.969,82

13.985.284.950.264,30

172.604.343.535,40

0,00

0,00

0,00

8.141.862.249,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.787.000.257,97

69.534.855.261,07

15.236.987.022.346,77

3.009.929.388.910,41

156.147.995.692,28

894.695.907,91

146.586.233.451,19

5.743.054.095.108,08

1.021.383.218.236,00

1.835.965.000.000,00

300.000.000.000,00

355.907.481.153,26

304.431.101.884,96

2.362.687.812.002,68

15.236.987.022.346,77

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 02 أوأوّل ربيع األول عام ل ربيع األول عام 1434 هـ هـ
13 يناير  سنة  يناير  سنة 2013  م م

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اGساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اGاليّة اGتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اGترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اGؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اGادّة 172 مــن قـــانـون اGـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اGـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اGؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اGعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اGتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واGؤسّسات اGاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اGبالغ ( دج )اGبالغ ( دج )
1.139.962.700,04

925.092.903.434,26

131.040.154.610,19

305.676.050,16

13.907.504.016.350,38

172.604.343.535,40

0,00

0,00

0,00

8.556.399.495,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.874.045.042,42

49.049.906.899,00

15.206.167.408.117,09

3.050.019.335.100,52

156.024.533.974,94

1.095.822.457,13

146.586.233.451,19

5.589.468.852.985,44

676.334.549.591,63

2.226.506.000.000,00

300.000.000.000,00

355.907.481.153,26

304.431.101.884,96

2.399.793.497.518,02

15.206.167.408.117,09

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2012



األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اGساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اGاليّة اGتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اGترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اGؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اGادّة 172 مــن قـــانـون اGـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اGـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اGؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اGعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اGتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واGؤسّسات اGاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اGبالغ ( دج )اGبالغ ( دج )
1.139.962.700,04

896.941.703.143,01

129.467.793.875,02

303.149.657,04

13.864.225.082.561,95

172.604.343.535,40

0,00

0,00

0,00

8.292.926.009,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.855.989.595,51

43.134.134.516,55

15.126.965.085.594,42

3.031.092.788.254,48

155.281.514.921,84

1.231.776.768,04

146.586.233.451,19

5.629.226.773.707,21

768.382.974.418,96

2.116.807.000.000,00

300.000.000.000,00

355.907.481.153,26

304.431.101.884,96

2.318.017.441.034,48

15.126.965.085.594,42

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 30 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2012

أوأوّل ربيع األول عام ل ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2802
13 يناير  سنة  يناير  سنة 2013  م م

اZطبعة الرسمياZطبعة الرسميّةE  ةE  حي البساتEf بئر مراد رايسE ص.ب حي البساتEf بئر مراد رايسE ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


