
العدد العدد 11
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 14 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
اGوافـق اGوافـق 24 فبراير  فبراير  سنة سنة 2013 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr 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
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فهرسفهرس

قوان%قوان%
 قـانون رقم 13-01 مـؤرّخ في 19 ربـيع الـثـاني عام 1434 اGـوافق 20 فـبـرايـر سـنة r2013 يـعـــدل ويـتـمم الـقـانون رقم 07-05
اGؤرخ في 19 ربيع األول عام 1426 اGوافق 28 أبريل سنة 2005 واGتعلق باحملروقات...........................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم رئــاسي رقم 12 - 458 مـؤرّخ في 12 صـفـر عـام 1434 اGـوافق 26 ديـسـمـبـر سـنـة r2012 يـتـضـمن حتـويل اعـتـمـاد إلى
ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية.........................................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم 13 - 86 مؤرّخ في 26 ربيع األول عام 1434 اGوافق 7 فبـراير سنة r2013 يتضـمن حتويل اعتماد إلى
ميزانية التكاليف اGشتركة.......................................................................................................................
مـــرســـوم رئـــاسي رقم 13 - 87 مـــؤرّخ في 26 ربــيع األول عــام 1434 اGـــوافق 7 فـــبــرايـــر ســنــة r2013 يـــتــضــمـن إحــداث بــاب
وحتويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة اGالية.........................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 22  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 3 فــبـرايـر سـنـة r 2013 يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام رئـيس دراسـات
باGديرية العامة لإلصالح اإلداري.................................................................................................................
Xيـتضـمّـنـان إنـهـاء مـهـام كـاتـب r 2013 ـوافق 3 فـبـرايـر سـنةGمـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 22  ربـيع األوّل عام 1434 ا
......................................................................................................Xفي واليتـ Xلـدى رئيسي دائرت Xعام
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 22  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 3 فـبـرايـر سـنة r 2013 يـتـضـمّن إنـهـاء مهـام مـديـرين لـلـحـمـاية
اGدنية في الواليات...................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 22  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 3 فبـراير سنة r 2013 يـتضمّن إنـهاء مهـام رئيس ديوان وزير
التربية الوطنية.......................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 22  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 3 فـبـراير سـنة r 2013 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مديـرين لـلـتعـمـير
والبناء في الواليات..................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 22  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 3 فـبــرايـر ســنـة r 2013 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهـام مــديــر الـشــبـاك
الوحيد غير اGركزي للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بقسنطينة...............................................................
مـراسيم رئـاسـيّة مـؤرّخة في 22  ربـيع األوّل عام 1434 اGوافق 3 فـبـراير سـنة r 2013 تتـضـمّن إنهـاء مهـام مـديرين لـلبـريد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال في الواليات................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 22  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 3 فـبــرايـر ســنـة r 2013 يــتــضــمّن إنـهــاء مــهـام مــديــر دراسـات
�جلس احملاسبة........................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 22  ربـيع األوّل عام 1434 اGوافق 3 فبـراير سنة r 2013 يتـضمّن إنهـاء مهـام نائب مديـر �جلس
احملاسبة...................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 22  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 3 فبـراير سنة r 2013 يتـضمّن إنـهاء مهـام رئيس فـرع �جلس
احملاسبة...................................................................................................................................................
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 22  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 3  فبراير سنة r 2013 تتضمّن تعيX رؤساء دواوين والة...
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 22  ربــيع األوّل عــام 1434 اGـوافق 3  فــبــرايــر ســنــة r 2013 يــتــضــمّن تــعــيـX رئــيس أمـن واليـة
الطارف...................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 22  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 3  فــبــرايــر ســنـة r 2013 يــتـضــمّن تــعـيــX مـديــرين لـلــحـمــايـة
اGدنية في الواليات...................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 22  ربــيع األوّل عــام 1434 اGـــوافق 3  فــبــرايــر ســنــة r 2013 يــتــضــمّن تــعــيــX رؤسـاء دوائــر في
...................................................................................................................................................Xواليت
Xكـــاتـبــ Xيـتــضـمّــنـان تـعــيـ r 2013 ـوافق 3  فـبــرايـر ســنـةGمـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرّخـان في 22  ربــيع األوّل عـام 1434 ا
..................................................................................................Xفي واليتـ Xلـــدى رئيسي دائــرت Xعـامـ
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 22  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 3  فـبـرايـر سـنة r 2013 يـتـضـمّن تـعـيX الـكـاتب الـعـامّ لـبـلـدية
عX وسارة في والية اجللفة........................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 22  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 3  فــبــرايــر ســنـة r 2013 يــتــضــمّن تـعــيــX مـديـــــر األشــغـــــال
العمـومــــية فـي واليــــة ســيدي بلعبـاس.....................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 22  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 3  فـبــرايـر ســنـة r 2013 يـتــضـمّـن تـعــيـX مــديـرين لــلـتــعـمــيـر
والبناء في الواليات..................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 22  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 3  فــبـرايـر سـنـة r 2013 يـتــضـمّن تـعـيــX نـائب مـديـر بـوزارة
البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال.......................................................................................................
مـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 22  ربـــيـع األوّل عــام 1434 اGـــوافق 3  فـــبـــرايـــر ســـنـــة r 2013 يـــتــضـــمّن تـــعـــيــX مـــديـــر الــبـــريــد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصــال في والية تندوف.........................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 22  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 3  فـبــرايـر ســنـة r 2013 يـتــضـمّن تــعـيـX نــاظـرين مــسـاعـدين
�جلس احملاسبة........................................................................................................................................
�جلس Xرئيسي فـرع Xيـتضمّن تعـي r 2013 وافق 3  فبـراير سنةGمرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 22  ربيع األوّل عام 1434 ا
احملاسبة...................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 13 مـحــرّم عـام 1434 اGـوافق 27  نـوفـمــبـر سـنـة r 2012 يـتــضـمّن تـعــيـX مـديـر اGــركـز اجلـزائـري
لتطوير السينما (استدراك)......................................................................................................................

قرارات> مقرقرارات> مقرّرات> آراءرات> آراء
وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

قــرار مـؤرخ في 27 مـحــرم عـام 1434  اGـوافق 11 ديــسـمــبـر ســنـة r2012 يــتـضــمن تــفـويض اإلمــضــاء إلى مــديـر اإلعالم اآللي
والبطاقية و الرقابة.................................................................................................................................
قرارات مؤرخة في 27 محرم عام 1434 اGوافق 11 ديسمبر سنة r2012 تتضمن تفويض اإلمضاء إلى نواب مديرين........

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران

قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1434 اGوافق 5 يناير سنة r2013 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى مدير التسيير العقاري........
قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1434 اGوافق 5 يناير سنة r2013 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى مدير اإلدارة العامة..............
.......XستخدمGيتضمّن تفويض اإلمضاء إلى نائب مدير ا r2013 وافق 5 يناير سنةGقرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1434 ا

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

مــقــرر رقم 13 - 01 مـــؤرّخ في 19 صــفـــر عــام 1434 اGـــوافق 2 يـــنــايـــر ســنــة r2013 يـــتــضـــمن نــشـــر قــائـــمــة الــبـــنــوك وقـــائــمــة
اGؤسسات اGالية اGعتمدة في اجلزائر..........................................................................................................
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قوانيـــــنقوانيـــــن
 قـانـون رقم  قـانـون رقم 13-01 مـؤر مـؤرّخ في خ في 19 ربـيع الــثــاني عـام  ربـيع الــثــاني عـام 1434
اGـــــوافق اGـــــوافق 20  فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة r2013 يـــــr يـــــعــــــدل ويـــــتــــممعــــــدل ويـــــتــــمم
الــقــانـون الــقــانـون رقم رقم 05-07 اGــؤرخ في  اGــؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام ربــيـع األول عـام
1426 اGــــــــوافق  اGــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة  أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005 واGـــــــتــــــــعـــــــلق واGـــــــتــــــــعـــــــلق

باحملروقات.باحملروقات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بــنــاء عــلى الــدســتــورr ال ســيــمــا اGـواد 12 و17 و18
rو122 و126 منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممGعدل واGا rتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانــــون رقم 01-11 اGـــــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثـــانـي عــــام 1422 اGــــوافـق 3 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2001

rائياتGتعلق بالصيد البحري وتربية اGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اGــــؤرخ في 19
ربــــــيـــع األول عـــــام 1426 اGــــــوافق 28 أبــــــريـل ســــــنــــــة 2005

rتممGعدل واGا rتعلق باحملروقاتGوا

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانـــــون رقم 05-12 اGــــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1416 اGــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

rتممGعدل واGا rيــاهGتعلق باGوا

- و�ـقــتـضـى الــقـانـــون رقــم 08-09 اGــؤرخ فـي 18
صـــــــفــــــــر عـــــــام 1429 اGــــــوافــق 25 فـــــــبـــــــرايـــــــر ســـــــنــــــة 2008

rدنية واإلداريةGتضمن قانون اإلجراءات اGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واGــتــعــلق

rبالبلدية

- و�ـــقـــتــــضـى الـــقــــانـــون رقـم 12-07 اGــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اGـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليـةGوا

rوبعد رأي مجلس الدولة -

rانGوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــعـــدل ويــــتـــمـم هـــذا الــــقـــانــــون بـــعض
أحـكـام الـقـانون رقم 05-07 اGـؤرخ في 19 ربـيع األول عام
rـتـعـلق بـاحملـروقـاتGـوافق 28 أبــريل سـنـة 2005 واG1426 ا

اGعدل واGتمم.

اGادة اGادة 2 :  : تعدّل وتـتمّم أحـكام اGواد 5 و7 و9 و10 و12
و13 و 14 و 17 و 18 و19  و 20 و21 و22 و24 و25 و26 و29
و31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 37 و38 و43 و45 و46 و47 و48
و49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و55 و58 و59 و60 و63 و68
و69 و 71 و 72 و 73 و 75 و 77 و78 و82 و83 و84 و85 و87
و89 و90 و91 و101 و109 من الــقــانــون رقم 05-07 اGــؤرخ
في 19 ربـيع األول عام 1426 اGـوافق 28 أبـريل سـنة 2005

واGذكور أعالهr على النحو اآلتي :

"اGادة 5 : يقصد في مفهوم هذا القانون �ا يأتي :
....................... (بدون تغيير حتى) ..................

بـــرمــيـل مــعـــادل لــلـــنــفط (ب.م.ن) :بـــرمــيـل مــعـــادل لــلـــنــفط (ب.م.ن) : حـــجم احملـــروقــات
الـســائـلـة أو الــغـازيـة الــتي تـمــتـلك احــتـواء طـاقــويـا قـدره

5,90 جيقا جول مساويا حملتوى برميل بترول خام.

....................... (بدون تغيير حتى) ..................

شبكة التجميع والتوزيع وقنوات التفريغ :شبكة التجميع والتوزيع وقنوات التفريغ :

شـــبـــكــــات من األنـــابـــيـب اGـــطـــمـــورة أو الـــتـــجـــمـــيع : الـــتـــجـــمـــيع : 
البارزة ذات أقطار مختلفة تسمح بربط :

- إمـــــا رؤوس اآلبــــــار اGـــــنـــــتــــــجـــــة �ـــــركــــــز مـــــعـــــاجلـــــة
rركز الفصل�احملروقات الغازية أو 

rنشآت إعادة احلقن�- إما مراكز اGعاجلة 

- إما مراكز الفصل باGراكز األساسية للتجميع.

الــــتــــوزيع : الــــتــــوزيع : شــــبــــكــــات مـن األنــــابــــيب اGــــطــــمــــورة أو
الـبارزة ذات أقـطار مـختـلفـة تسـمح بربط مـنشـآت احلقن

برؤوس اآلبار احلاقنة.

قــنـوات الــتــفـريغ : قــنـوات الــتــفـريغ : قـنــوات مــطـمــورة أو بـارزة ذات
أقطار مختلفة تسمح بربط :

- إمـــا مـــراكـــز اGـــعـــاجلـــة بـــأنـــظـــمـــة الـــنـــقل بـــواســـطـــة
rاألنابيب
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- إمــا مــراكــز الـتــجــمــيع األســاســيـة بــأنــظــمــة الــنـقل
rبواسطة األنابيب

- إمــــا مــــركــــز مــــعــــاجلــــة أو فــــصل يــــقـع في مــــســــاحــــة
االســـتـــغالل �ـــركـــز إعـــادة احلـــقـن يـــقع في مـــســـاحـــة أخـــرى

rلالستغالل
- إمـا مـراكـز تـخـزين تـقع في حـقل له أنـظـمـة الـنقل

بواسطة األنابيب.
....................... ( بدون تغيير حتى) .................
rـؤســسـة الـوطـنـيـة سـونـاطـراكGصـاحب االمـتـيــاز: صـاحب االمـتـيــاز: ا
شـــركـــة ذات أســهـمr أو أحــد فـــروعـــهـــا الــتـي تــســـتـــفـــيــد من
امـــتــيـــاز الـــنـــقـل بـــواســـطـــة األنـــابـــيب مـــتـــحـــمـــلـــة في ذلك

األخطار والتكاليف واخلسائر اGترتبة على ذلك.
 كـــمـــا يـــعـــتـــبــــر أيـــضـــا صـــاحب امـــتــــيـــازr كل شـــخص
يسـتفيد من االمـتياز اخلـاص بالقنـوات الدوليـةr متحمال
في ذلك األخــطــار والــتــكــالــيف واخلــســائــر اGــتــرتـبــة عــلى

ذلك.
....................... (بدون تغيير حتى) ..................
الــغــازات غــيــر اGــصــاحــبــة :الــغــازات غــيــر اGــصــاحــبــة : كل احملــروقــات الــغــازيـة

سواء كانت رطبة أو جافةr التي تكون : 
- مــنــتـــجــة عــنــد رأس الــبـــئــر وحتــوي أكــثــر من 100
ألف قدم مـكعبr مـا يعادل 2836,82 متـر مكـعب من الغاز
في كل بـرمـيل بـتـرول خـام أو سـائل غـاز طـبـيـعي يـنتـجه

rوجود حتت األرضGهـذا اخملزن ا
- مــنــتــجـــة من مــخـــزن يــعــرف بــأنـه ال يــحــوي ســوى
الـغـاز حتى وإن وجـد هـذا في فتـحـة بئـر يـستـخـلص منـها
نـــفــط خـــام أيـــضـــا مــــن داخل عـــمــــود أنـــابـــيـب تـــبـــطـــX أو

.(Tubing) أو (casing) أنابيب إنتاج أخـرى
....................... (بدون تغيير حتى) ..................
اGــكــمن : اGــكــمن : الـــنــطــاق اجلــغـــرافي الــذي يــحـــتــوي بــاطــنه
األرضي عــلـى مــحــروقــات مـــتــواجــدة فـي مــخــزن واحــد أو

عدة مخازن.
....................... (بدون تغييرحتى) ..................
احملــروقــات الــســائــلــة :احملــروقــات الــســائــلــة : الــنــفط اخلـــام وســوائل الــغــاز

الطبيعي وغاز البترول اGميـع.
احملــروقــات غــيــر الــتــقــلــيــديــة :احملــروقــات غــيــر الــتــقــلــيــديــة : احملــروقــات اGــوجــودة
واGـنتجة من مـخزن أو من تكـوين جيولـوجي يتسمr على

األقلr بإحدى اGميزات أو يخضع للشروط اآلتية :
- مـــخـــازن مــتـــراصــة تــكـــون نــفــوذيــاتـــهـــا الــقـــالــبــيــة
اGـتوسـطــة  مسـاويـة أو أقل من (0,1 مـلي- دارسي) و/أو
تلك التي ال �كن إنـتاجها إال من اآلبار األفقية  والتشقق

rالطبقي

- تـكويـنـات جيـولـوجيـة طـينـيـة و/أو نضـيـدية غـير
نــفــوذة أو ذات قــابـلــيــة نــفــوذ جـد ضــعــيــفــة بــحـيـث ال �ـكن

إنتاجها إال من اآلبار األفقية  والتشقق الطبقي.
- تـكويـنــات جـيولـوجـيــة حتـتــوي عـلى محــروقـات
تفـــوق لـزوجـاتـها 1000 سانتـيبــواز أو كـثافات أقل  من

r(API -عهد األمريكي للبترولGا) 15° أ- بي- إي

- مـخـازن يـكـون ضـغـطـهـا وحـرارتـهـا عـالـيـX وتـكون
حالتها في ظروف الضغط و/أو احلرارة كما يأتي :

* ضغط عمقي يساوي أو يفوق 650 بار.

rحرارة عمقية تفوق 150° س *
- الــغـاز الــطـبــيــعي أو مـيــثـان الــفــحم احلـجــري الـذي
(CBM) "يــســمى أيـــضــا "كــول بــاد مـــيــثــان - سي- بي- أم
الذي يـتـواجد في مـسـامات جـد دقـيقـة لـلمـعـابر الـبـاطنـية

العميقة للفحم غير مستغلة أو غير كاملة االستغالل. 
يـتـم امــتـصــاص مــيــثــان الــفــحم احلــجـري (CBM) في
داخل الـقـالب الـصـلب لـلـفـحم عـبـر عـمـلـيـة تـسـمى "عـمـلـيـة
االمـتــصـاص". و يـتـمـيـز هــذا الـغـاز الـطـبـيــعي بـاسـتـعـمـال
طـــرق غـــيـــر تـــقـــلـــيـــديـــة الســتـــخـــراجـه كـــتــخـــفـــيـض ظــروف

الضغط.
.......................(بدون تغيير حتى) ...................
الـــســـوق الــــوطـــنـــيـــة : الـــســـوق الــــوطـــنـــيـــة : كـل االحـــتـــيـــاجـــات الـــطـــاقـــويـــة
والــصــنــاعــيـة الــوطــنــيـة مـن احملـروقــات بــاســتـثــنــاء الــغـاز

اGعاد حقنه في اGكامن واGستعمل في نظام الدورة.
.......................(بدون تغيير حتى) ...................
الـقــطــعـة :الـقــطــعـة : مـربع ضــلــعه خـمس (5 ) دقــائق ســتـونــيـة
جانبا حسب معطيات جغرافية (U.T.M) يطابق اGستوى

اGوازي 30° شماال Gربع يساوي 8 كيلومترات جانبا.
.......................(بدون تغيير حتى) ...................
اGساحـة التعاقدية : اGساحـة التعاقدية : جزء محـدود من اجملال اGنجمي
الــطـاقـوي اGـتـعـلق بـاحملـروقــات ويـتـكـون من قـطـعـة واحـدة
أو عدة قطع كما هو مـحدد عند دخول العقـد حيز التنفيذ

والتي تطرح منها اGساحات اGردودة.
مسـاحة االسـتغالل : مسـاحة االسـتغالل : كل جـزء من اGسـاحة الـتعـاقدية
الـذي كـان محل مـخـطط لـلتـطـوير تـمت اGـوافقـة عـليه من
طــــرف الـــوكـــالــــة الـــوطـــنــــيـــة لـــتــــثـــمـــX مــــوارد احملـــروقـــات

"ألنفط".
.......................(بدون تغيير حتى) ...................
اخملـطط اGمـتد لـعشـر سنوات :اخملـطط اGمـتد لـعشـر سنوات : مخـطط يعـد كل سنة

للعشر(10) سنوات القادمة.
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نقـطة الدخول :نقـطة الدخول : نقطة نـظام نقل احملروقات بواسطة
األنابيب حيث يقوم اGتعاقد بحقن إنتاجه.

.......................(بدون تغيير حتى) ...................
اGــــنـــتــــجــــات الــــبـــتــــرولــــيـــة :اGــــنـــتــــجــــات الــــبـــتــــرولــــيـــة : كـل اGـــواد الــــنـــاجتــــة عن
عــمــلــيــات الـــتــكــريــر �ــا في ذلـك اGــزلــقــات والــزفت وكــذا

غازات البترول اGميع.  
.......................( بدون تغيير حتى) ..................
الـبـحث : الـبـحث : مــجـمــوع نـشـاطــات الـتـنــقـيب وكــذا أعـمـال

احلفر الرامية إلى إبراز وجود احملروقات.
.......................(بدون تغيير حتى) ...................
االســـتـــرجـــاع اGــدعم :االســـتـــرجـــاع اGــدعم : اســتـــعــمـــال طـــرق االســتـــرجــاع

الثانوي و/أو الثالثي السترجاع احتياطات احملروقات.
الـتـجـديـد:الـتـجـديـد: مـجـمـوع الـعــمـلـيــات الـتي تـسـمح بـإنـتـاج
الـــــزيــــــوت الـــــقــــــاعـــــديــــــة عن طــــــريــق تــــــكـــــريــــــر الـــــزيـــــــوت
اGــســـتــعـــمـــلـــــة وتـــشــمـل عـــلى اخلـــصــوص عـــمـــلــيـــات فــصل
اGلـوثـات واGواد اGـؤكسـدة واGـواد اGضـافة الـتي حتـتويـها

هذه الزيوت.   
.......................( بدون تغيير حتى) ..................
اخملــزن : اخملــزن : جـــزء من الـــتـــكـــوين اجلـــيـــولـــوجي اGـــســـامي
والـــنــفـــوذ الــذي يـــحــوي تــراكـــمــا مـــخــتـــلــفــا مـن احملــروقــات
ويتمـيز بـنظام ضـغط فريـدr بحيث أن إنـتـاج مـحروقات
من جزء من اخملـزن يـؤثـر في ضغط اخملـزن كـلهr أو تـكوين
جـــيـــولـــوجي طـــيـــني و/أو نـــضــيـــدي غـــيـــر نــفـــوذ أو تـــكــون
نفوذيته جد ضعيفة التي ال �كن إنتاجها سوى من اآلبار
األفــقــيــة ذات تــشــقــقــات طـــبــقــيــةr أو من مــعــابــر بــاطــنــيــة
عـمــيــقـة لــلــفـحم غــيــر مـســتــغـلــة أو غـيــر كــامـلــة االســتـغالل
حتـــتـــوي عـــلـى الـــغـــاز الـــطـــبـــيـــعي أو عــــلى مـــيـــثـــان الـــفـــحم

احلجري (CBM) داخل مسامات جد دقيقة.
.......................(بدون تغيير حتى) ...................
نــظـــام الـــنــقل بـــواســـطــة األنـــابــيب :نــظـــام الـــنــقل بـــواســـطــة األنـــابــيب : أنـــبـــوب أو عــدة
�ـــا فــيـــهــا اGــنـــشــآت اGـــدمــجــة rأنـــابــيـب تــنــقـل احملــروقــات
بـاستثـناء شـبكـات التجـميع والـتوزيع وقـنوات الـتفريغ
وشـبـكـات اGـواد الــبـتـرولـيــة وشـبـكـات الـغــاز الـتي تـمـون

على اخلصوص السوق الوطنية.
.......................(بدون تغيير حتى) ...................
احلــــصــــة الــــســــنــــويــــة لالســــتــــثــــمــــار: احلــــصــــة الــــســــنــــويــــة لالســــتــــثــــمــــار: جــــزء من مــــبــــلغ
87 XادتGـئوية احملـددة في اGـوافق للنـسبة اGاالستـثمار ا
و87 مـكـرر مـن هـذا الـقـانـونr من أجل حـسـاب الـرسم عـلى

الدخل البترولي. 

الــتـحـويل :الــتـحـويل : عـمـلـيــات فـصل غـازات الـبــتـرول اGـمـيع
وتــمــيــيع الــغـــاز وعــمــلــيــات حتــويل الـــغــاز إلى مــنــتــجــات
بـــتـــرولـــيـــة أو أيـــة مـــنــــتـــجـــات أخـــرى وحتـــويل الـــغـــاز إلى
ســـــوائل (GTL) وحتــــويـل مــــشــــتـــــقــــات الـــــبــــتــــرول جلـــــمــــيع

اGنتجات والبتروكيماويات والغازات الكيميائية.   

الـنقـل بـواسـطة األنـابـيب : الـنقـل بـواسـطة األنـابـيب : نـقل احملـروقـات الـسـائـلة
والـغـازية واGـنـتـجـات الـبـترولـيـة والـتـخـزين اGـتـصل بـها
باستثناء الـتجميع والتوزيع وقنوات التفريغ وشبكات

الغاز التي تمون السوق الوطنية على وجه اخلصوص.

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

"اGـادة 7 : �ــكن اGـتــعـاقــد أو اGـتــحـصل عــلى امــتـيـاز
نـقل بـواســطـة األنــابـيبr وبـغــيـة مـواصــلـة حتــقـيق أهـدافه
وإجنــاز اGــنــشـآت الــضــروريــة لــنـشــاطــاتهr االســتــفـادة من
احلــــقــــــوق واGــــزايـــــا اآلتــــيـــــة وفــــقـــــا لــــلـــــشــــروط واألشـــــكــــال

اGنصوص عليها في التشريع اGعمول به : 

 rلحقةGشغل األراضي واحلقوق ا -

- حق االرتفاق واGرور والقنوات.

�ــكن اGــؤسـســة الــوطــنــيـة ســونــاطــراكr شــركـة ذات
أسـهمr دون سواهـاr اكتسـاب األراضي عن طريق الـتنازل

أو نزع اGلكية طبقا للتشريع اGعمول به.

يـــبــقـى اGــتـــعــاقـــد أو صــاحـب االمــتـــيــاز خـــاضــعـــا لــكل
االلتزامات القانونية والتنظيمية اGعمول بها.

يـــخــول الـــتــصـــريح بـــاGــنـــفــعـــة الــعـــمــومـــيــة Gـــشــاريع
األشــغـالr لـلـمـتـعـاقـد أو لـصــاحب االمـتـيـازr االسـتـفـادة من
حق االرتـفاق الـقـانوني واGـرور والـقنـواتr ونـزع اGلـكـية

من أجل اGنفعة العمومية.

تـــــمـــــنـح االســـــتــــــفـــــادة مـن شـــــغـل األراضـي واحلـــــقـــــوق
اGلحـقةr أو حق االرتفاقr أو اكـتساب األراضي عن طريق
الــتـــنــازل أو نــزع اGـــلــكــيـــةr طــبــقـــا لألحــكــام الـــتــشــريـــعــيــة

والتنظيمية اGعمول بها.

تـتـم اGــبـادرة بــاإلجــراءات الــضــروريــة Gــنح احلــقـوق
اGذكورة أعالهr لدى السـلطة اGؤهلة لـتخويل هذه احلقوق
من الــوكـالــة الــوطــنــيــة لـلــمــراقــبــة وضـبـط احملـروقــات في
حــالـة امـتـيـاز حق الــنـقل بـواسـطـة األنــابـيبr أو بـواسـطـة
الوكـالـة الـوطـنـيـة لتـثـمـX مـوارد احملـروقـات (ألنـفط) في

حالة عقد بحث و/أو استغالل.

ويـــــــتــــــحـــــــمـل اGــــــصـــــــاريـف الـالزمــــــة لـــــــهـــــــذا اإلجــــــراء
والتكاليف اGترتبة عليها :
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rفي حالة عقد بحث و/أو استغالل rتعاقدGا -
- صاحب االمتيـازr في حالة امتيـاز النقل بواسطة

األنابيب".

"اGـــــادة 9 : يـــــجب إعـــــداد أســـــعـــــار بـــــيـع اGـــــنـــــتـــــجــــات
الـبــتـرولـيـة والــغـاز الـطـبـيــعي في الـسـوق الــوطـنـيـة عـلى

النحو الذي :
.......................(بدون تغيير حتى) ...................

يــجـب أن يــشــمـل ســعــر اGـــنــتــجـــات الــبــتـــرولــيــة في
الـسـوق الوطـنـيـةr دون احتـسـاب الرسـومr سـعر الـبـترول
اخلــام عـــنــد دخــول اGــصـــفــاة وتــكـــالــيف الـــتــكــريـــر والــنــقل
الــــبــــري والــــنـــقـل الــــبــــحــــري (مالحــــة الــــســــواحل) والــــنــــقل
بــــواســــطـــة األنــــابــــيـب والــــتـــخــــزيـن والــــتــــوزيع بــــاجلــــمــــلـــة

والتجزئةr مع زيادة هوامش معقولة في كل نشاط. 

ويـجب أن تـشـمل الـتـكـالـيف اهـتالك االسـتـثـمـارات
اGــوجـودة واالســتــثـمــارات اجلـديــدة وكـذا تــكــالـيف جتــديـد

االستثمارات الضرورية Gواصلة هذه النشاطات.

يحسب سعر الـبترول اخلام عنـد دخول اGصفاة لكل
ســـنــة مـــدنــيـــة من طــرف ســـلــطــة ضـــبط احملــروقـــات حــسب

منهجية حتدد عن طريق التنظيم.
.................(الباقي بدون تغيير) .................".

"اGــادة 10 : يـــجب أن ال يـــتـــضـــمن ســـعـــر بـــيـع الـــغــاز
XنـتجGفي الـسوق الـوطنـية من قـبل ا XؤهـلGلـلزبـائن ا
إال تـــكــــالــــيف اإلنــــتــــاج وتـــكــــالــــيف اGــــنــــشـــآت األســــاســــيـــة
rالـضـروريـة خـاصـة لـتـلـبـيـة احـتـيـاجـات الـسـوق الـوطـنـيـة
وتــــكـــالـــيـف اســـتـــغـالل اGـــنـــشــــآت األســـاســـيــــة لـــلـــتــــصـــديـــر
اGستعـملة لـتلبـية احتـياجات الـسوق الوطـنيةr مع زيادة

هوامش معقولة في كل نشاط.

ويـجب أن تـشـمل الـتـكـالـيف اهـتالك االسـتـثـمـارات
اGــوجـودة واالســتــثـمــارات اجلـديــدة وكـذا تــكــالـيف جتــديـد
االســــتـــــثــــمـــــارات اخلــــاصـــــة والــــضـــــروريــــة Gـــــواصــــلـــــة هــــذه

النشاطات.

حتـددr عن طــريق الـتـنــظـيمr الــكـيـفــيـات واإلجـراءات
الـتي يجب أن تطبـقها سلـطة ضبط احملروقـات لتحدد في
بـــدايـــة كل ســـنــــة مـــدنـــيـــةr ســــعـــر بـــيع الــــغـــاز في الـــســـوق
الـوطـنـيـةr دون احـتـسـاب الـرسـومr بـالـنـسـبـة لـهـذه الـسـنة

اGدنية.

ويـجب أن تـوضح الـكـيـفـيـات واإلجـراءات احملددة عن
طريق الـتنظـيم وحتدد اGـعالم الواجـب ضبطـها عن طريق

صيغ التقييس اخلاصة بالنشاط.

يـتم تـبـليغ سـعـر بـيع الغـاز بـعـد حتديـده في الـسوق
rعـنيةGـدنيـة اGلـلسـنة ا rدون احتـساب الـرسوم rالوطـنيـة

من قبل سلطة ضبط احملروقات. 

rدون احـتـســاب الـرسـوم rويـتم تــطـبـيق ســعـر ¥ــاثل
من قبـل منـتج الغـاز لـتزويـد كل زبـائن السـوق الـوطنـية

 .XؤهلGا

يـخــضع ربط الــزبــائن اGــؤهـلــX لـشــبــكـة نــقل الــغـاز
والــتــعــريــفــات اGــطــبــقــة عــلــيــهم ألحــكــام الــقــانــون اGـتــعــلق

بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات".

"اGــادة 12 : تــنـــشــأ وكـــالــتـــان وطــنـــيــتـــان تــتـــمــتـــعــان
بــالــشـخــصــيــة الـقــانــونـيــة واالســتــقاللـيــة اGــالــيـة تــدعــيـان

"وكالتا احملروقات" :
.......................(بدون تغيير حتى) ...................

تزود كل وكالـة �حـافظ حسـابات Gراقـبة حـسابـاتها
واGـوافـقـة علـيـهـاr يـتم تعـيـيـنه طـبقـا لـلـتشـريع والـتـنـظيم

اGعمول بهما.
.......................(بدون تغيير حتى) ...................

�ـــكن الــــرئـــيس أن يـــفــــوض كل صالحــــيـــاته أو جـــزءا
منها.

يـكلف األمـX الـعام لـوكالـة احملروقـات اGـعنـيةr حتت
�ــسـاعـدة رئــيس الـلــجـنـة rـديـرةGســلـطــة رئـيس الـلــجـنــة ا

اGديرة في تسيير الوكالة وإدارتها.

يحضـر األمX الـعام أشـغال اللـجنـة اGديـرة ويتولى
أمانتها التقنية.

Xديـرة وأعضائها واألمGيحدد أجر رئيس الـلجنة ا
العام عن طريق التنظيم.

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

"اGــادة 13 : تــكـــلف ســلـــطــة ضــبـط احملــروقــاتr فـــيــمــا
rيـخص نــشـاطـات احملـروقـات الــتي يـحـكـمـهــا هـذا الـقـانـون

على اخلصوص بالسهر على احترام :
* الـتــنـظــيم الــتـقــني اGـطــبق عــلى الـنــشـاطــات الـتي

rيحكمها هذا القانون
* الــتــنــظـيـم اGـتــعــلق بــتــطــبــيق الــتـعــريــفــات ومــبـدأ
االســـتــعـــمـــال احلـــر من الـــغــيـــر Gـــنـــشــآت الـــنـــقل بـــواســـطــة

rالقنوات والتخزين
* الــتـــنــظـــيم في مـــجــال الـــصــحـــة واألمن الــصـــنــاعي
rوالــبـيــئـــة والــوقـــايــة مــن اخملــاطــر الــكــبــرى وتـســيــيــرهـا
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ال سيمـا السهر عـلى حماية الـطبقة اGـائية والطـبقة التي
حتـتـوي عـلى اGـاء �ـنـاسـبـة ¥ـارسـة الـنـشـاطـات  مـوضـوع

rهذا القانون

* التنظيم في مـجال استعمال اGـواد الكيماوية في
rإطار ¥ارسة النشاطات موضوع هذا القانون

r(CO2) تعلق بثاني أكسيد الكربونGالتنظيم ا *

* دفـــتـــر الــشـــروط اخلـــاص بـــإجنــاز مـــنـــشـــآت الــنـــقل
rبواسطة األنابيب والتخزين

rنتجات البتروليةGمراقبة مطابقة ونوعية ا *

* تــطــبــيق اGــقـايــيـس واGـعــايــيــر اGــعــدة عـلـى أسـاس
أفضل تـطبـيق دولي. و حتدد هـذه اGقايـيس واGعـايير عن

rطريق التنظيم

* تـــطــــبــــيق الــــعــــقـــوبــــات والــــغـــرامــــات الــــتي تــــســـدد
Xلـــلــــخـــزيــــنـــة الــــعـــمـــومــــيـــة فـي حـــالــــة مـــخـــالــــفـــة الــــقـــوانـــ

والتنظيمات اGتعلّقة �ا يأتي:

- الـتــنـظــيم الــتـقــني اGـطــبق عــلى الـنــشـاطــات الـتي
 rيحكمها هذا القانون

- الــتــنــظـيـم اGـتــعــلق بــتــطــبــيق الــتـعــريــفــات ومــبـدأ
االســـتــعـــمـــال احلـــر من الـــغــيـــر Gـــنـــشــآت الـــنـــقل بـــواســـطــة

rاألنابيب والتخزين

- الــتـــنــظـــيم في مـــجــال الـــصــحـــة واألمن الــصـــنــاعي
والبيئة.

حتـــــدد اGـــــبـــــالغ وكـــــيـــــفـــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيـق الـــــغـــــرامــــات
والــعــقــوبـات اGــنــصــوص عــلــيــهـا فـي هـذه اGــادة عن طــريق

التنظيم.

كما تكلف سلطة ضبط احملروقات �ا يأتي:

- دراســــة طـــلـــبـــات مــــنح امـــتــــيـــاز الـــنـــقـل بـــواســـطـــة
األنــــــابـــــيـب وتــــــقــــــد¨ تــــــوصــــــيــــــات إلى الــــــوزيــــــر اGــــــكــــــلف

rباحملروقات

- دراســــة طــــلــــبــــات ¥ــــارســــة نــــشــــاطــــات الــــتــــكــــريـــر
والتـخزين وتـوزيع اGـنتـجات الـبتـروليـة وتقـد¨ توصـية
إلى الـوزير اGـكـلف باحملـروقـات Gنح رخـصـة ¥ارسـة هذه

rالنشاطات

- مـــراقــبـــة آالت الـــضـــغط (آالت الـــضــغـط بــالـــبـــخــار
rوآالت الضغط بالغاز) والتجهيزات الكهربائية

- تـــــأهـــــيل مـــــكـــــاتب اخلـــــبـــــرة اGـــــكـــــلــــفـــــة بـــــاGـــــراقـــــبــــة
الـتـنظـيمـية لـغـرض منـحهم االعـتمـاد من  الــوزير اGـكلف

rباحملروقات

- تـــقــد¨ تــوصـــيــة إلى الـــوزيــر اGـــكــلف بـــاحملــروقــات
لسحب امتياز الـنقل بواسطة األنابيب في حالة تقصير
rنصوص عليها في االمتيازGخطير فيمـا يخص األحكام ا

rحسب الشروط التي حتدد عن طريق التنظيم
- الـــســـهـــر عـــلـى ســـيـــر صـــنـــدوق مـــعـــادلـــة وتـــعـــويض
تـعــريـفـات نــقل احملـروقــات واGـنـتــجـات الــبـتـرولــيـةr الـذي

rحتدد كيفيات سيره عن طريق التنظيم
- اGـشـاركـة مع مـصـالح الـوزارة اGكـلـفـة بـاحملـروقات
في مـــجــال الـــســيـــاســة الـــقــطـــاعــيـــة واGــســـاهــمـــة في إعــداد
الـنصـوص التـنظـيمـية والـتنـظيـمات الـتقنـية الـتي حتكم

   rنشاطات احملروقات
- إعـــدادr عـــنـــد بـــدايــة كـل ســـنــةr بـــرنـــامـــجـــا وطـــنـــيــا
لــتــطــويــر مــنــشــآت الـنــقـل بـواســطــة األنــابــيبr حــسب كل

سائلr يرسل إلى الوزير اGكلف باحملروقات.

تــنــظم ســلــطـــة ضــبط احملــروقــات بــداخـــلــهــا مــصــلــحــة
Gـصـاحلـة اخلالفـات الـنـاجتة عـن تطـبـيق الـتـنـظـيمr السـيـما
ما تعلق منها بالدخول في نظام النقل بواسطة األنابيب

وتخزين اGنتجات البترولية والتعريفات.

تــعـد ســلـطــة ضـبط احملــروقـات نــظـامــا داخـلــيـا لــسـيـر
هذه اGصلحة".

"اGـادة 14 :  تكـلف الـوكـالة الـوطـنيـة لـتثـمـX موارد
احملروقات (ألنفط) خصوصا �ا يأتي :

- تقييم اجملال اGـنجمي اGتعلق بـاحملروقات ال سيما
 rبإجناز دراسات حول األحواض

- ترقية االسـتثمارات في مجـال البحث واستغالل
rاحملروقات

- تسـيير وحتـيX بنـوك اGعطـيات اخلاصة بـالبحث
واســتــغالل احملـــروقــاتr حتت مــســـؤولــيــة الــوزيـــر اGــكــلف

rباحملروقات
rتسليم رخص التنقيب -

- طــــرح اGــــنــــاقــــصــــات وتــــقــــيـــيـم الــــعــــروض اخلــــاصـــة
rبنشاطات البحث و/أو االستغالل

rإبرام عقود البحث و/أو االستغالل -
- متـابعـة ومراقبـةr بصـفتـها طـرفا متـعاقـداr تنـفيذ
rعقود البحث و/أو االستغالل طبقا ألحكام هذا القانون

- دراســـة مــخـــطــطـــات الـــتــنـــمــيـــة واGــوافـــقــة عـــلــيـــهــا
rوحتيينها دوريا

- مــــراقـــــبــــة واحــــتــــرام احملـــــافــــظــــة اGــــثــــلـى في إطــــار
rاستغالل موارد احملروقات
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- جتـمــيع مــخــطط عــلى اGــديــX اGــتــوسط والــطـويل
لـقطاع احملـروقات بـناء عـلى مخـططات مـتوسـطة وطـويلة
اGـــــدى لـــــلـــــمـــــتـــــعـــــاقـــــدين وإرســـــالـه إلى الـــــوزيـــــر اGـــــكـــــلف

rباحملروقات في شهر يناير من كل  سنة
- الـتـعـاون مع مـصـالح الـوزارة اGـكـلـفـة بـاحملـروقـات
فـي مــــجـــال الــــســــيــــاســـة الــــقــــطــــاعــــيـــة وإعــــداد الــــنــــصـــوص

rالتنظيمية التي تخضع لها نشاطات احملروقات
- تـــشــجـــيـع نــشـــاطـــات الـــبـــحث الـــعـــلــمـي في مـــجــال

rالنشاطات التي تخضع لهذا القانون
- اGـــتـــابــعـــة واGـــراقـــبـــة والـــتـــدقـــيق فـي الــتـــكـــالـــيف
اGـــرتـــبــــطـــة بـــالـــنـــشـــاطـــات مــــوضـــوع عـــقـــود الـــبـــحث و/أو

rاالستغالل
- حتديد  اإلتاوة  وجـمعها وإعادة دفعها إلى اخلزينة
rـوالي ليـوم حتصـليـهاGالعـمومـية ابـتداء مـن يوم الـعمل ا

rادة 15 أدناهGبالغ احملددة في اGبعد خصم ا
- الـتــأكـد من أن اGـتــعـاملr كــمـا هـو مــحـدد في اGـادة
29 أدنــاهr قـد ســدد الـرسم عــلى الـدخل الــبـتــرولي والـرسم

اGــســاحي اGـنــصــوص عـلــيــهـمــا في الــبـاب الــثــامن من هـذا
الــقـانـونr وعـنــد االقـتـضــاءr دفع الـرسـوم اGــتـعـلــقـة بـحـرق
الـــغــاز واســتــعــمــال اGــيـــاهr طــبــقــا ألحــكــام اGــادتــX 52 و53

rأدناه
- الـتعاون مع اإلدارة اجلـبائيـة في تبادل اGـعلومات
اجلبائـية فـيمـا يخص عـقود الـبحث و/أو االسـتغالل حتى
تـــــتـــــمـــــكـن عـــــلـى اخلـــــصـــــوص من الـــــوصــــــول إلى عـــــنـــــاصـــــر
اGـعـلـومـات اGـسـتـعـمـلـة حلـسـاب اجلـبـايـة الـبـتـرولـيـة طـبـقـا

ألحكام هذا القانون".  

"اGـادة 17 : عــنــد ¥ــارســة الــنــشــاطــات مــوضــوع هــذا
الــقــانــونr يــتم االحــتــرام الــصــارم لــلــتــعــلــيــمــات والــتــقــيـد

بااللتزامات اGتعلقة �ا يأتي : 
.......................(بدون تغيير حتى) ...................
- مضـمون الـقـوانX والـتنـظيـمـات اGعـمول بـها في
مــجــال حــمــايــة الــبــيــئــة واسـتـعـمـال اGـواد الـكـيـمـيـاوية
وال ســـيـــمــا فـي الـــعــمـــلـــيـــات اGـــتـــعـــلــقـــة بـــاحملـــروقـــات غـــيــر

التقليدية.

تــفــاديـا لــكل اخملــاطـرr �ــكن ســلــطـة ضــبط احملــروقـات
الـلجـوء إلى مـكـاتب اGراقـبـة واخلـبرة اخملـتـصـة واGعـتـمدة

في إطار تنفيذ مهام اGراقبة اGنوطة بها.

حتـــدد كــيــفـــيــات وشــروط اعــتـــمــاد مــكــاتـب اGــراقــبــة
واخلبرة اخملتصة عن طريق التنظيم".

"اGـادة 18 : يـجب عــلى كل شــخصr قــبل الــقـيــام بـأي
نـــشـــاط مـــوضـــوع هــــذا الـــقـــانـــونr أن يـــعـــد ويـــعـــرض عـــلى 

موافـقـة سـلـطة ضـبط احملـروقـاتr دراسـة الـتأثـيـر الـبـيئي
ومخطـط تسييـر بيئي يتـضمنr إجبـارياr وصفا لـتدابير
الوقـاية وتـسـييـر اخملاطـر الـبيـئيـة اGـرتبـطة بـالـنشـاطات
اGـذكــورة طــبـقــا لـلــتــشـريع والــتـنــظــيم اGـعــمــول بـهــمـا في

مجال البيئة. 

تــــكــــلـف ســــلــــطــــة ضـــــبط احملــــروقــــات �ـــــتــــابــــعــــة هــــذه
الـــدراســات وتـــنــســـيــقــهـــا بــاالتـــصــال مع الـــوزارة اGــكـــلــفــة
بالـبيـئـة واحلصـول عـلى التـأشـيرة اGـناسـبـة للـمـتعـاقدين

.XعنيGا XتعاملGوا

وتـكـلـف سـلـطـة ضـبط احملـروقــات بـتـنـسـيق دراسـات
rتـعـلقـة بالـنـشاطـات الزلـزالـية واحلـفرGالتـأثيـر الـبيـئي ا
مع الــقـطــاعــات الـوزاريــة والـواليــات اGـعــنــيـة الــتي يـجب
عــلـــيــهــا تـــقــد¨ رأيـــهــا وفــقـــا لــآلجــال احملـــددة في الــتـــنــظــيم

اGعمول به.

rبــعــد انــتــهـاء اآلجــال الــتــنــظــيــمــيــة بــشــهـر (1) واحـد
تــعــتــبـــر هــذه الــدراســات مــقـــبــولــة وتــكــلـف ســلــطــة ضــبط
XـعنيGناسـبة للمـتعاقدين اGـنح التأشـيرة ا�احملروقات 
بـعد دراسـة مطـابقـة الـدراسة بـالنـسبـة للـتـنظـيم اGعـمول

به. 

وتبلغ الوزارة اGكلفة بالبيئة بذلك.

يجب أن تصف كل دراسة لألخطار التي » إعدادها
للـنـشـاطـات احملـددة في هـذا الـقـانـونr اخملـاطـر الـناجتـة عن

النشاطات وتبرر إجراءات الوقاية واحلماية اGتخذة. 

يجـب أن تخـضع دراسات األخـطار هـذه إلى موافـقة
سلطة ضبط احملروقات.

يــــــجـب حتــــــيــــــX دراســــــات األخــــــطــــــار كـل خــــــمس (5)
سنوات على األقل. 

حتـــدد كــــيـــفــــيـــات اGـــوافــــقـــة عــــلى دراســــات األخـــطـــار
اخلاصة بقطاع احملروقات ومحتواها عن طريق التنظيم.

في إطـــار ¥ــارســة الــنــشــاطــات الــتي يــحــكــمــهــا هــذا
الـقـانـونr يجب عـلى كل شـخص يـلجـأ إلى تـنـفيـذ مـشروع
تخـزين جيولـوجيr ال سيمـا ثاني أكسـيد الكـربونr إعداد
دراســـة اجلـــدوى ومـــخـــطط تـــســـيــيـــر اخملـــاطـــر وإخـــضـــاعـــهــا

Gوافقة سلطة ضبط احملروقات. 

حتــدد شــروط وكــيـفــيــات تــســلــيم رخــصــة الــتــخــزين
اجليولوجي عن طريق التنظيم".      

"اGــادة 19 : يـــتم تـــقـــســـيم اجملـــال اGـــنــجـــمـي الــوطـــني
rلغرض البحث واستغالل احملروقات rتعلق بـاحملروقاتGا

إلى أربع (4) مناطق تدعى اGنطقة أr بr جr د. 
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يـــتم الــــتـــقـــســــيم الـــفــــرعي اجلـــغــــرافي واجلـــيــــولـــوجي
وشـروط ومـنــهـجـيـة تـغــيـيـر حـدود اGــنـاطق وكـذا األحـجـام

القصوى Gساحات كل منطقةr عن طريق التنظيم.     

تـقـوم الــوكـالـة الـوطــنـيـة لــتـثـمــX مـوارد احملـروقـات
r(ألنفط) بتكيـيف األحجام القصوى لكل مساحة بانتظام
بـــالــتـــتــابـع مع تــطـــويــر اGـــيــدان اGـــنــجـــميr بـــعــد مـــوافــقــة

الوزير اGكلف باحملروقات".  

Xادة 20 : �كن أن تـمنح الـوكالة الـوطنـية لتـثمGا"
موارد احملـروقـات (ألنـفط)r رخصـة الـتنـقيب بـعـد موافـقة
الــوزيـر اGــكــلف بــاحملــروقـاتr لــكل شــخص يــطـلـب تـنــفــيـذ
أشــغـــال الــتـــنــقـــيب عن احملـــروقــات فـي مــســـاحــة واحــدة أو

أكثر.

تمنح رخصة التنقيبr حسب اإلجراءات والشروط
احملــددة عن طــريق الــتــنــظـيمG rــدة ســنــتـr(2) X جتــدد مــرة

واحدة Gدة أقصاها سنتان (2).

في حـالـة وضع مـسـاحـة مـوضـوع رخـصـة تـنقـيب في
مناقصة إلبـرام عقد البحث واستـغالل احملروقاتr يتمتع
األشـــخـــاص الـــذين أجنـــزوا أو الزالـــوا يـــنـــجـــزون أشـــغــــاال
لـلـتـنــقـيب فــي هـــذه اGـسـاحــة بـحــق األفـضـلـيــةr شـريـطـة
مــشــاركــتــهم فـي هــذه اGــنــاقــصــة والــتــقــيــد أثــنــاء اجلــلــســة

بأحسن عرض لهذه اGساحة.

وفي هـذه احلـالـة r تـعتـبـر مـصاريف الـتـنـقـيب التي
تـمت اGـوافـقـة عـلـيـهـا مـسبـقـا من طـرف الـوكـالـة الـوطـنـية
لــــتـــثــــمــــX مـــوارد احملــــروقـــات (ألــــنـــفـط)r كـــاســــتـــثــــمـــارات

للبحث".

"اGـادة 21 : لــعـقـد الـبـحـث و/ أو االسـتـغالل األولـويـة
على رخصة التنقيب.

ال �كن أن تـكـون مسـاحـة معـنـية بـعـقد الـبحث و/أو
االسـتـغالل مـوضــوع رخـصـة لـلـتــنـقـيبr ويـتم اســتـبـعـادهـا

من ميدان تطبيق كل رخصة للتنقيب قد » منحها".

"اGــادة 22 : يـــجب أن تـــوضع حتت تـــصــرف الـــوكــالــة
الـوطنية لـتثمX مـوارد احملروقات (ألنفـط) كل اGعطيات
والـنـتـائج النـاجـمة عـن أشغـال الـتنـقـيبr حـسب إجراءات

تعد عن طريق التنظيم.

rــعـــطــيــات والــنــتــائـج مــلــكــا لــلــدولــةGوتـــعــتــبــر هــذه ا
وتــضــمن الــوكـــالــة الــوطــنــيــة لـــتــثــمــX مــوارد احملــروقــات

(ألنفط) تسييرها واحملافظة عليها".

"اGادة 24 : يـخول عـقد البـحث واستـغالل احملروقات
لـلــمـتــعـاقــد احلق احلـصــري Gـمـارســة مـا يــأتي في اGــسـاحـة

احملددة �وجب هذا العقد :

rنشاطات البحث -
- نــشــاطـــات االســتــغالل في حــالـــة اكــتــشــاف يــصــرّح
اGــتــعــاقــد بــطــبــيـعــتـه الـتــجــاريــةr وبــعــد مــوافــقــة الــوكــالـة
الوطنـية لـتـثـمX موارد احملـروقات (ألـنفط) عـلى مخطط

التطوير اGتعلق باالكتشاف اGذكور.

يخـول عقد االسـتغالل اGـتعـلق �كـمن أو عدة مـكامن
rفي أن �ارس rسبق اكتشـافها للمتعاقد احلق دون سواه
ضــمن اGــســاحــة الـتـي يـحــددهــا الــعــقـد اGــذكــورr نــشــاطـات
االســـتــغالل فـي اGــســـتـــوى أو  اGــســـتـــويــات اجلـــيـــولــوجـــيــة
احملــــددة في مــــخــــطط الــــتــــطــــويــــر اGـــوافـق عــــلــــيه من قــــبل

الوكالة الوطنية لتثمX موارد احملروقات (ألنفط).

�ـــكن اGـــتــــعـــاقـــد إذا مـــا حـــقق اكـــتــــشـــافـــا عـــفـــويـــا في
اGــســتــوى أو اGـســتــويــات اجلــيــولــوجــيــة مــوضــوع مـخــطط
التطوير التابع لهr أثناء تنفيذ مخطط التطوير اGوافق
عــــلــــيـه من قـــــبل الــــوكـــــالــــة الـــــوطــــنــــيـــــة لــــتــــثـــــمــــX مــــوارد
احملـــروقــات(ألـــنــفط)r اGـــطــالـــبــة بــحـق في هــذا االكـــتــشــاف

العفوي.

يـقـصد بـاالكـتشـاف الـعـفوي كل تـرسب لـلمـحـروقات
غـير مـدرجـة في مـخـطط الـتـطـويـر اGـوافق عـلـيه من قـبل

الوكالة الوطنية لتثمX موارد احملروقات (ألنفط).

حتـــدد كـــيـــفـــيـــات وشـــروط تـــطـــويـــر هـــذا االكـــتـــشـــاف
العفوي في العقد".

"اGــادة 25 : مـع مــراعـــاة تـــطــبـــيق األحـــكــام اGـــتـــعــلـــقــة
بـتـسـويق الـغـاز اGـنصـوص عـلـيـهـا في اGادة 48 أدنـاهr تـعد
احملــــروقـــات اGــــســــتـــخــــرجـــة فـي إطــــار عـــقــــد الـــبــــحث و/أو
االسـتـغاللr مـلـكـا لـلمـتـعـاقـد عـنـد نقـطـة الـقـيـاسr وتـخضع
إلتـــاوة حــسب الـــبـــنــود والـــشـــروط الــتـي يــحـــددهـــا الــعـــقــد

اGذكور". 

"اGـادة 26 : يـتم تــسـديـد هــذه اإلتـاوة بــصك بـنـكي أو
عن طــريق أي وســيــلــة أخــرى لــلــدفع اGــرخص به واGــمــكن

القيام به بواسطة حتويل األموال إلكترونيا.

بـغض الـنـظـر عن أحـكـام الفـقـرة أعالهr �ـكن الـوكـالة
الوطنية لـتثمX موارد احملـروقات (ألنفط) أن تطلب من

اGتعاقد تسديد اإلتاوة عينا طبقا ألحكام العقد.

تـــعـــد هـــذه اإلتـــاوة عـــلى أســـاس كـــمـــيـــات احملـــروقـــات
اGــنـتـجـة واحملــسـومـة بـعــد عـمـلـيــات اGـعـاجلـة عــلى مـسـتـوى

احلقل في نقطة القياس.

تسـتثـنى من حسـاب هذه اإلتـاوة كمـيات احملـروقات
التي تكون :
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rباشرةGإما مستهلكة الحتياجات اإلنتاج ا -
rإما ضائعة قبل نقطة القياس -

rـكامنGإمـا أعـيـد إدمـاجـهـا في أحـد أو الـعـديـد من ا -
شريطة أن تكون هذه اGكامن ضمن نفس العقد.

يــجب أن تــكـــون كــمــيــات احملــروقــات اGـــســتــهــلــكــة أو
الـــضـــائـــعــة اGـــســـتـــثـــنـــاة من حـــســـاب اإلتـــاوة مــحـــدودة في
مسـتويـات مـقبـولـة تقـنيـاr ومـنصـوصـا علـيهـا في مـخطط
الـــتــطـــويـــر واGـــوافـق عـــلـــيه من قـــبـل الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيــة

لتثمX موارد احملروقات(ألنفط).

تـكــون هـذه الـكـمـيـات اGـسـتـثـنـاة مـوضـوع تـبـريـرات
لدى الوكالة الوطنية لتثمX موارد احملروقات(ألنفط).

حتــدد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هــذه اGـادة عن طـريق
التنظيم".

"اGـادة 29 : خالل فـتـرة الـبـحثr يـحـدد الـعـقد مـن هو
اGتعامل من بX األشخاص. 

وخالل فـــــتــــرة االســــتـــــغاللr يـــــضــــمـن دور اGــــتـــــعــــامل
لــتــســيــيــر الــعــمــلـيــات الــبــتــرولــيــة من طــرف  كل شــخص
يــكــوّن اGــتــعــاقــد أو مـن طــرف أي هـيــئــة مــشــتــركــة مــتــفق
عــلــيـــهــا من قــبل األشــخــاص اGــكـــونــX لــلــمــتــعــاقــدr وتــمت
Xـوافقـة علـيهـا مسـبقـا من قبل الـوكالـة الوطـنيـة لتـثمGا

موارد احملروقات(ألنفط).

يــجب أن يــخـضـع أي تـغــيــيــر لـلــمــتــعـامـل لـلــمــوافــقـة
اGـسـبـقـة من الوكـالـة الـوطـنـيـة لتـثـمـX مـوارد احملـروقات

(ألنفط)".

"اGــــادة 31 : �ـــكـن األشـــخـــاص اجملــــتـــمـــعــــX في صـــفـــة
"متـعاقـد" فرديـا أو بشـكل جـماعيr حتـويل كل أو جزء من
حــقـوقـهم والــتـزامـاتــهم في الـعــقـد فـيــمـا بــيـنـهم أو إلى أي

شخص آخر مع احترام أحكام العقد.

ال تـطبق أحكام الـفقرة أعاله عـلى اGؤسسة الـوطنية
ســـــونــــاطـــــراكr شـــــركـــــة ذات أســــهـمr إال إذا كـــــانت نـــــســـــبــــة
مشاركتها تفوق r % 51 وفي هذه احلالةr بإمكانها حتويل
Xـوافقــة للـفرق بGكل أو جـزء من حقـوقهــا والتـزاماتـها ا
نـــســبــة مـــشــاركـــتــهــا فـي الــعــقـــد والــنــســـبــة األدنى لـ 51 %

اGنصوص عليها في هذا القانون.

ويـجب أن تـوافق الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـثـمـX موارد
احملــروقـات (ألــنــفط) مـســبـقــا عـلى هــذا الــتـحــويل لـيــصـبح
صـحـيـحـا ويـتم جتـسـيـده في اGـلـحق بـهـذا الـعـقد الـذي تـتم

اGوافقة عليه وفقا ألحكام اGادة 30 أعاله.

وتـمـنح الـوكالـة الـوطنـيـة لتـثـمX مـوارد احملـروقات
rـؤسسـة الـوطنـيـة سونـاطراكGا r(ألـنفط) فـي كل األحوال
شـركة ذات أسهمr حق الشـفعة الـذي يجب عليـها ¥ارسته
في مـدة ال تــتـجـاوز تــسـعـX (90) يــومـا ابــتــداء من تـاريخ
Xتبليـغها لـهذا التـحويل من قبل الـوكالة الوطـنية لـتثم

موارد احملروقات (ألنفط).
يــخــضع كل حتــويـل إلى دفع حق غــيــر قــابل لــلــحــسم
في اخلــــزيــــنــــة الــــعــــمــــومــــيــــة من الــــشــــخـص أو األشــــخـــاص
اGـتـنـازلـX يـسـاوي مـبـلـغه واحـدا بـاGـائـة (1 %) من قــيـمـة
الصفقة. ويـحدد ط حساب وتصفية هذا احلق عن طريق

التنظيم.
ال تــخــضع لــهــذه األحـكــام الــتــحــويالت بــX الــشـخص
وفـــروعه الــــتي �ــــلك رأســـمــــالـــهــــا كـــلـــيــــة ومـــبــــاشـــرة هـــذا

الشخصr والتي ال تنجر عنها  صفقة جتارية.
�ـكن الـوزيـر اGـكـلف بـاحملـروقـاتr بـنـاء علـى تـقـرير
مـبرّر وشاملr أن يستـثني العمل بـاألحكام اGتـعلقة بحق
الـــتـــحـــويـل ألســـبـــاب تـــتـــعـــلق بـــالـــصــــالح الـــعـــامr في إطـــار

سياسة احملروقات".
"اGــادة 32 : يــبـــرم عـــقـــد الــبـــحث واالســـتـــغالل وعـــقــد
االستغالل بناء على مـناقصة للمنافسةr طبقا لإلجراءات

احملددة عن طريق التنظيم.

.......................(بدون تغيير حتى) ...................

- إجراءات تقييم العروض وإبرام العقود.

ويـــوافق عــلـى مــشـــاريع عــقـــود الــبـــحث واالســـتــغالل
rــقـــدمــة لـــكل مــنـــاقــصـــة لــلـــمــنـــافــســةGوعــقـــود االســتـــغالل ا

الوزير اGكلف باحملروقات.

و�كن الوزير اGكلف باحملروقاتr بناء على اقتراح
مـن الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتــثـمـX مـوارد احملـروقـات(ألـنـفط)
أن يـــســتـــثــني الـــعــمل بـــاألحــكـــام اGــذكــورة أعـالهr ألســبــاب
تـــتـــعـــلق بـــالـــصــالـح الــعـــام فـي إطــار ســـيـــاســـة احملـــروقــات.
ويــبــقى الــعــقـــد اGــبــرم في إطــار هــذا االســـتــثــنــاء خــاضــعــا

ألحكام هذا القانونr ال سيما اGادة 30 منه.

تتضمن عـقود البحث واالستغالل وعقود االستغالل
وجــــوبــــا بـــنــــدا يــــســــمـح �ـــشــــاركــــة اGــــؤســــســــة الــــوطــــنــــيـــة
سـونـاطراكr شـركـة ذات أسـهمr وحتدد مـشـاركتـهـا بنـسـبة

ال تقل عن  51 %  في هذه العقود قبل كل مناقصة".

"اGـادة 33 : حتــدد الـوكــالـة الـوطــنـيــة لـتـثــمـX مـوارد
احملـروقـات (ألــنـفط)r لـكل مــسـاحـة من اGـســاحـات مـوضـوع
اGناقـصةr إلبـرام عقـد البحث واالسـتغاللr وتـعX اGـعيار

أو اGعايير اGطلوبة النتقاء العروض.
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تــفـتح األظـرفــة في جـلــسـة عـلــنـيــةr ويـبـرم الــعـقـد مع
اGتعهد الذي قبل عرضه".

"اGـادة 34 : إلبـرام عـقـود االستـغالل اخلـاصـة بـاGـكامن
Xتـعـلن الــوكـالــة الـوطـنــيـة لـتــثـمـ rالـتي ســبق اكـتـشــافـهــا

:Xناقصة في مرحلتGعن ا r(ألنفط) موارد احملروقات
.......................(بدون تغيير حتى) ...................
* مــرحـلــة ثـانـيــة تـسـمـى اقـتـصــاديـة تـســمح بـانــتـقـاء

أحد اGتعهدين.

حتــدد الـوكــالـة الــوطـنــيـة لــتـثــمـX مــوارد احملـروقـات
(ألــنــفط)r وتــعــX اGـعــيــار أو اGــعــايــيــر اGــطــلــوبــة النــتــقـاء

�جرد انطالق اGرحلة األولى. rالعروض
- يتم فتح األظرفـة اخلاصة باGرحـلة االقتصادية في
جلسة علنيةr ويبرم العقد مع اGتعهد الذي قبل عرضه".

"اGــــادة 35 : يــــتـــــضــــمـن عــــقـــــد الــــبـــــحث واالســـــتــــغالل
 :(2) Xمرحلت

* مـرحــلـة الـبــحث ومـدتــهـا سـبع (7) سـنــوات ابـتـداء
37 XادتGمع مراعـاة أحكـام ا rمن تاريخ  سـريان مـفعـوله
و42 أدنـاهr مع مـرحلـة ابـتـدائـيـة مـدتـها ثالث (3) سـنوات.
وتــعــتـبــر هــذه اGــرحـلــة االبــتـدائــيــة كـأول مــرحــلـة لــلــبـحث
وتكون متبوعة �ـرحلة ثانية ومرحلة ثالثة للبحثr مدة

كل واحدة منهما سنتان(2). 

يـــحــدد الـــعـــقــد بـــرنــامج أشـــغـــال كل من هـــذه اGــراحل
وكذا شروط االنتقال من مرحلة ألخرى.

* مــرحــلـة االســتـغـالل ومـدتــهـا خــمس وعــشـرون (25)
ســـنـــة ابـــتـــداء مـن تـــاريخ تـــبـــلـــيغ اGـــوافـــقـــة عـــلى مـــخـــطط
الـــتــطـــويــر مـن قــبل الـــوكــالـــة الــوطـــنــيـــة لــتـــثــمـــX مــوارد

احملروقات (ألنفط).

تـــمـــنح فـــتـــرة خـــمس (5) ســـنـــوات إضـــافـــيـــة Gـــرحـــلــة
استغالل مكامن الغاز.

يتضمن عـقد البحث واالستغالل اخلاص باحملروقات
:Xغير التقليدية مرحلت

* مــرحــلــة الــبــحث ومــدتــهــا إحــدى عــشــرة (11) ســنــة
rابتـداء من تاريخ دخول الـعقـد حيز الـتنـفيذ rعلى األكثـر
مع مــــراعــــاة أحــــكــــام اGــــادتـــX 37 و42 أدنـــــاهr مع مـــــرحـــــلــــة
ابـتدائـيـة مـدتـهـا ثالث (3) سـنـوات. وتـعـتـبـر هـذه اGـرحـلة
االبـتدائـيـة كأول مـرحلـة للـبحـثr وتكـون متـبوعـة �رحـلة
ثـــانــيــة ومــرحــلــة ثــالـــثــة لــلــبــحثr مـــدة كل واحــدة مــنــهــمــا
ســـنـــتــان(2). وتـــنـــضـم إلى هـــذه اGـــراحل الـــثـالث مـــرحـــلــة 

تـسـمى مــرحـلـة ــوذجـيـةr تـكــون مـدتـهـا أربع (4) سـنـوات
عـلى األكثـر �ـكن أن تـمـدد إحدى مـراحل الـبـحث.  وتـمنح
اGـرحــلــة الـنــمـوذجــيــة  هـذه لــلــمـتــعـاقــد من طــرف الـوكــالـة

r(ألنفط) موارد احملروقات Xالوطنية لتثم

* مرحلة االستغالل ومدتها :

- ثالثـون (30) سـنـة بـالــنـسـبـة الســتـغالل احملـروقـات
rغير التقليدية السائلة

- أربـعون (40) سـنـة بالـنـسـبـة السـتـغالل احملـروقات
غير التقليدية الغازية.

ويضاف إلى مرحـلة االستغالل هذه تمديد اختياري
تـكــون مــدته خـمس (5) ســنــوات إضـافــيــة بـنــاء عــلى طـلب
مـن اGـــتـــعــــاقـــد. و�ـــكن أن تــــتـــبع هــــذه اGـــرحـــلـــة بــــتـــمـــديـــد
اختياري ثان تكون مدته خمس (5) سنوات إضافية بناء
عـلى طـلب من اGـتــعـاقـدr وبـعـد مـوافـقــة الـوكـالـة الـوطـنـيـة

لتثمX موارد احملروقات (ألنفط).

في حـــالـــة مـــا إذا لم تـــســـتـــعـــمـل مـــرحـــلـــة من مـــراحل
الـبـحثr تــضـاف إلى مـرحــلـة االسـتـغالل مــدة تـسـاوي تـلك

اGرحلة التي لم تستعمل.

يـتم تـطـبيق اGـبـلغ اGـوحـد اGـتعـلق بـاGـرحـلة الـثـالـثة
وفــقــا لــلــمـادة 84 أدنــاهr حلــاجــات حــســاب الــرسم اGــســاحي
وفي حــالـة مـا إذا تـزامـنت اGـرحـلـة الــنـمـوذجـيـة مع نـهـايـة

مرحلة البحث".

"اGادة 37 : عنـد انقضـاء مرحلـة البـحثr ينتـهي عقد
البحث بصفة آلـية وبقوة القانونr إذا لم يصرح اGتعاقد
بـالـصفـة التـجاريـة لـلمـكمن أو إذا لم يـنـتق مسـاحة تـكون

موضوع تطبيق اGادة 42 أدناه.

و�كن اGتعاقـد أن يطلب تمديدا Gـرحلة البحث Gدة
أقصـاها سـنتان (2) حتـى يتـمكن من إنـهاء أشـغال حتـديد

اكتشاف » اجنازهr قبل انتهاء مرحلة البحث.

يـجب أن يــخـضع بــرنـامج أشــغـال الـتــحـديـد Gــوافـقـة
الوكالة الوطنية لتثمX موارد احملروقات (ألنفط).

�ـكن أن �ــنح اGـتـعــاقـد تـمـديــدا اسـتـثــنـائـيــا Gـرحـلـة
الــبـــحث مـــدته ســـتــة (6) أشــهـــرr حــتى يـــتــمـــكن من إنـــهــاء
أشـــغــال حـــفـــر بــئـــر قــد شـــرع فـــيــهـــا قـــبل انــتـــهـــاء مــرحـــلــة

البحث. 

في حـــالـــة اكـــتـــشـــافr يـــتم تـــمـــديـــد مـــرحــلـــة الـــبـــحث
لـــتــحــديـــده �ــدة أقــصــاهـــا ســنــتــان (2) تــنــقص مـــنــهــا مــدة

التمديد االستثنائي الذي » استعماله فعال.
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في حـــالــة تـــمــديــد مـــرحــلـــة الــبـــحث من أجـل حــســاب
الـرسم اGـساحـيr يتم تـطـبيق اGـبـلغ اGوحـد اGـتعـلق بـاGدة

االستثنائية وفقا للمادة 84 أدناه.

تــمـنح الـوكـالـة الـوطـنــيـة لـتـثـمـX مـوارد احملـروقـات
(ألــنـــفط) تـــمــديـــدا Gــرحـــلـــة الــبـــحث وفق طـــلب مـــبــرر من

اGتعاقد يقدمه قبل نهاية مرحلة البحث".

" اGـادة 38 : تـقـلـص اGـسـاحــة الـتـعــاقـديــةr بـاسـتــثـنـاء
مـساحـات االستـغالل أو اGـساحـاتr موضـوع تـطبـيق اGادة
42 أدنــاهr عــنـد نــهــايـة كل فــتــرة من مــرحـلــة الــبـحثr وفق

نسبة حتدد في العقد.

حتدد كيـفيـات وشروط اGـساحـات اGردودة بـالنـسبة
للمحروقات غير التقليدية في العقد. 

عـنـد نـهـايـة فـتـرة الـبـحثr يـتم رد مـجـمل اGـسـاحـات
واألفق اجلـــيـــولــوجـــيـــة غـــيــر اGـــغـــطـــاة �ــخـــطط الـــتـــطـــويــر
اGــوافق عـلـيـه من قـبل الــوكـالـة الــوطـنـيــة لـتـثــمـX مـوارد

احملروقات (ألنفط).

في حـالـة عـرض هـذه اGـسـاحـات واألفق اجلـيـولـوجـيـة
الـتي » استـثنـاؤها في اGـناقـصةr �ـكن أن �نح اGـتعـاقد
الـــــذي رد تــــــلك اGــــــســـــاحـــــات واألفـق اجلـــــيــــــولـــــوجــــــيـــــةr حق

األفضليةr شريطة أن يتقيد بأحسن عرض » قبوله".

"اGـادة 43 : يـجب أن يـحـدد عـقـد الـبـحث واالسـتغالل
احلـد األدنى من األشــغـال الــتي يـلــتـزم اGــتـعــاقـد بــاجنـازهـا

خالل مرحلة البحث.

كـمــا يـجـب أن يـعـX عــقـد الــبـحث واالســتـغالل مــبـلغ
الــضـمــان الـبـنــكي حلـسن الــتـنـفــيـذr الــذي يـسـدد بــاجلـزائـر
�ـــجــــرد طـــلب مـن الـــوكــــالـــة الــــوطـــنــــيـــة لــــتـــثــــمـــX مـــوارد
احملـروقــات (ألـنــفط)r يـعــده بـنك من الــدرجـة األولى مــقـيم
بـاجلـزائـر ومقـبـول لـدى الـوكالـة الـوطـنـية لـتـثـمـX موارد
احملـروقـات (ألـنـفط) يــغـطي مـبـلغ احلـد األدنى من األشـغـال
الـواجـب إجنـازهــا من قــبل اGــتــعــاقــد خالل كل مــرحــلـة من

مراحل البحث.

ال يـطبق إلـتــزام الـضمـان البـنــكي حلـسن التـنفـيــذ
عـــلى الـــشـــركـــــات اخلـــاضــعـــــة لـــلـــقـــانـــون اجلـــزائــريr الـــتي
بــحـــوزتــهــا عـــلى اخلــصـــوص أمالكــهـــا اخلــاصــة الـــتي تــفــوق

قيمتها مبلغ الضمان البنكي اGذكور أعاله. 

حتــدد كــيــفــيــات وشــروط تــطـــبــيق  هــذه الــفــقــرة عن
طريق التنظيم".

" اGـادة 45 : يــجب عـلى اGـتــعـاقــد أن يـسـتــجـيب عـلى
اخلـــصـــوص لـــلـــمـــقـــايـــيس واGـــعـــايـــيـــر الـــتي يـــنـص عـــلـــيـــهــا

التنظيم في مجال :

rاألمن الصناعي -
rحماية البيئة -

- التقنية العملية.

Xعـليه أن يـزود الوكـالة الـوطنـية لـتثـم Xكمـا يتـع
مــوارد احملـروقـات (ألـنــفط) بـانـتــظـام وبـدون تــأخـيـرr بـكل
اGـعــطــيــات والــنـتــائج اGــتــحــصل عــلــيـهــا في إطــار تــنــفــيـذ
الـعقـدr وكذا كل الـتـقاريـر التي تـطـلبـها الـوكـالة الـوطنـية
لــــتـــــثــــمــــX مــــوارد احملــــروقــــات(ألــــنــــفـط)r ضــــمن األشــــكــــال
والــوتـائـر الـتي حتـددهـا اإلجـراءات الـتـي تـبـلـغـهـا الـوكـالـة

الوطنية لتثمX موارد احملروقات (ألنفط).

تعتبر هذه اGـعطيات والنتائج ملكا للدولة وتتولى
الـــوكــالــة الــوطـــنــيــة لــتـــثــمــX مــوارد احملـــروقــات (ألــنــفط)

تسييرها واحملافظة عليها".

rـادة 46 : يـجـوز لـلـمـتـعــاقـد الـذي اكـتـشف مـكـمـنـاGا"
بـعـد موافـقـة الوزيـر اGـكلف بـاحملـروقاتr أن يـستـفـيد من
تــرخـيص لإلنــتــاج اGـســبق انـطـالقـا من بــئـر واحــد أو عـدة
آبــارG rــدة ال تــتــجــاوز اثــني عــشـر (12) شـهــرا ابــتـداء من
تاريخ تـسليم الـوكالة الوطـنية لـتثمـX موارد احملروقات

(ألنفط) لهذا الترخيص.

تــمــنـح لــلــمــتــعــاقـد رخــصــة اإلنــتــاج اGــســبـقr لــغـرض
rـواصـفـات اإلضافـيـة الالزمـة فقطGعـلـومات واGاكـتـسـاب ا
الـتي تـسمـح له بإعـداد مـخطط الـتـطويـر وتـقد�ه Gـوافـقة

الوكالة الوطنية لتثمX موارد احملروقات (ألنفط). 

�ـكن اGـتـعـاقـد في إطـار اجنـاز الـنـمـوذجr االسـتـفـادة
من رخـصـة اإلنـتـاج اGـســبقr بـالـنـسـبـة لـلـمـحـروقـات غـيـر
الـتــقـلــيــديـةr في حــدود مـدة الــنــمـوذج احملــددة في اGـادة 35

أعاله.

ويــــخـــضع هـــذا اإلنــــتـــاج اGـــســـبـق لـــلـــنـــظــــام اجلـــبـــائي
اGنصوص عليه في هذا القانون ".

"اGــادة 47 : يــجب عــلـى اGــتــعـــاقــد أن يــقــدم لـــلــوكــالــة
الــوطــنــيــة لــتــثــمــX مــوارد احملــروقــات (ألــنــفط)r تــبــلــيــغــا

يتضمن التصريح بالصفة التجارية للمكمن. 

يـجـب أن يـرفق هــذا الـتــبـلــيغr لــلـمــوافـقــةr بـاقــتـراح
مــخــطط تــطــويـر يــبــرزr عــلى اخلــصــوص تـقــديــر تــكــالـيف
التطوير وحتـديد مساحة االسـتغاللr وكذا اقتراح موضع

نقطة القياس.

ال �ـــكن تـــنــفــيـــذ مــخــطـط الــتـــطــويــر إال بـــعــد تــبـــلــيغ
الـــوكــالــة الــوطـــنــيــة لــتـــثــمــX مــوارد احملـــروقــات (ألــنــفط)

�وافقتها.
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يـجب أن يــكـون كل تـعـديل مـقــتـرح خملـطط الـتـطـويـر
مـــوضــوع طــلـب مــوافــقــة مـــســبــقــة مـن الــوكــالــة الـــوطــنــيــة

لتثمX موارد احملروقات (ألنفط).

يــــجب عــــلـى اGـــتــــعــــاقــــد أن يــــعــــرض ســــنـــويــــا بــــرامج
األشـغــال واGـيـزانــيـات اخلــاصـة بـهــا عـلى مــوافـقـة الــوكـالـة

الوطنية لتثمX موارد احملروقات (ألنفط).

يــجـب أن يــحــدد مــخــطـط الــتــطــويــرr ضـــمن مــســاحــة
االســـتــغاللr الــنـــقــطــة أو الــنــقـــاط حــيث يــتـم قــيــاس حــجم

احملروقات اGتفق عليه حلساب اإلتاوة.

يـحــدد الـتــصــمـيم كــيـفــيــات وشـروط  تــقـد¨ مــخـطط
الـتـطـويـر وتـنـفـيذه لـلـمـوافـقـة مـن قـبل الـوكـالـة الـوطـنـية
لـتـثـمـX مــوارد احملـروقـات (ألـنــفط) في الـعـقـدr بــالـنـسـبـة

للمحروقات غير التقليدية".

"اGادة 48 :  يـحدد كل عـقد بـحث واستـغالل يبرم مع
rـؤسسـة الـوطنـيـة سونـاطراكGنـسـبة مـشـاركة ا rـتعـاقدGا
شــركــة ذات أسـهمr طــبــقـا ألحــكــام اGـادة 32 أعالهr وشـروط
تـــــطـــــبـــــيق الـــــعـــــقـــــدr وكــــذا كـــــيـــــفـــــيـــــات وشــــروط  تـــــمـــــويل

استثمارات البحث واالستغالل.   

فـي حــــــالــــــة مـــــا إذا قــــــررت اGــــــؤســــــســـــة الــــــوطــــــنــــــيـــــة
ســـونــــاطـــراكr شـــركــــة ذات أســـهمr اGــــشـــاركـــة فـي تـــمـــويل
اســــتــــثــــمـــــارات الــــبــــحثr يـــــجب أن يــــحــــدد الـــــعــــقــــدr عــــلى
اخلصوص مستـوى االستثمار الذي يقع على عاتقها وذلك

في حدود نسبة مشاركتها في العقد .

rـــؤســـســـة الــوطـــنـــيـــة ســـونـــاطــراكGيـــجب أن تـــبـــلغ ا
شـــركـــة ذات أســـهمr الـــوكـــالـــة الـــوطــنـــيـــة لـــتـــثـــمـــX مــوارد
احملـــروقــــات (ألـــنـــفـط)  قـــبل طــــرح اGـــنـــاقــــصـــة عن نــــســـبـــة
مــشـاركـتـهــا وكـذا كـيــفـيـات وشــروط تـمـويل اســتـثـمـارات

البحث.

في حــالـة مـا إذا كــان اGـتـعــاقـد يـتــكـون من اGــؤسـسـة
الـــوطــــنـــيــــة ســـونـــاطــــراكr شـــركــــة ذات أســـهـمr وأشـــخـــاص
آخــريـنr يــتم إبـــرام اتــفــاق عـــمــلــيـــات من طــرف اGــتـــعــاقــد
ويـرفق بــالـعـقــد.  ويـحـدد هــذا االتـفــاق حـقـوق والــتـزامـات
rشــــركـــة ذات أســــهم rـــؤســــســــة الــــوطـــنــــيــــة ســــونـــاطــــراكGا
واألشـــخـــاص اآلخـــرين اGـــكـــونـــX لـــلـــمـــتـــعـــاقـــد كـــمـــا يـــحــدد
كـيــفـيــات تـمـويـل تـكــالـيف الــبـحث وتــسـديـدهــا من طـرف
اGــؤســسـة الــوطــنــيـة ســونــاطــراكr شـركــة ذات أســهم عــنـد

االقتضاءr وتكاليف االستغالل.

يجب أن يـتضـمن اتـفــاق العـمليـات إجباريـا بنـــدا
للتسويق اGـشترك لكل غاز مسـتخرج من االكتشاف فـي
حالـة مـا إذا كان هـذا الـغاز مـوجـها لـلتـسـويق في اخلارج. 

غير أنهr �كن اGؤسـسة الوطنية سوناطراكr شركة ذات
أســهمr إذا قــبـــلت تــســويـق هــذا الــغــاز حلـــســاب األشــخــاص

اGكونX للمتعاقد. 

يجب أن تعرض بـرامج أشغال  البحث واGيزانيات
اGـرتـبــطـة بـهــا سـنـويــاr خالل ثالثـة (3) أشـهـر عــلى األكـثـر
قبل بـداية الـسنـة اGعنـيةr عـلى موافـقة الـوكالـة الوطـنية

لتثمX موارد احملروقات (ألنفط).

 يــــجب أن تــــعـــرض بــــرامج األشــــغــــال واGـــيــــزانــــيـــات
اGــرتــبــطـة بــهــا واGــتــعـلــقــة �ــخــطــطـات الــتــطــويــر اGـوافق
عـــلــيــهــاr ســنـــويــاr خالل ثالثــة (3) أشــهــر عــلـى األكــثــر قــبل
بــدايــة الـســنــة اGــعــنــيــةr عــلى مــوافــقـة الــوكــالــة الــوطــنــيـة

لتثمX موارد احملروقات (ألنفط)".

"اGــادة 49 : يــتــعـــX عــلى اGـــتــعــاقـــد تــطــبـــيق الــطــرق
الضرورية التي تسمح باحملافظة اGثلى على اGكامن.

ولــــهــــذا الـــــغــــرضr يـــــجب أن يــــتـــــضــــمـن كل مـــــخــــطط
لتـطـويـر اGـكـمن االلـتـزامـات بـاألشـغـال واGصـاريف الـتي

تهدف إلى حتسX اإلنتاج طوال مدة بقاء اGكمن.

يـجب على اGـتـعاقـد أن يرسل إلى الـوكـالة الـوطنـية
لتـثـمـX مـوارد احملروقـات (ألـنـفط)r وفـقـا لكـيـفـيـات حتدّد
عن طـريق الـتنـظيمr في أجل أقـصاه 31 يـنـاير من الـسـنة
اGـوالــيـةr كـشـفـا سـنــويـا الحـتـيـاطـات الــسـنـة اجلـاريـةr يـتم

قفله في أول يناير من السنة اGوالية".

"اGــــادة 50 : �ــــكـن تـــطــــبــــيـق حتــــديـــدات عــــلـى إنــــتـــاج
مـكـامن احملـروقـات الـسـائـلـةr وكـذا أولـويـة تـمـوين الـسـوق
الوطـنـيـة باحملـروقـات السـائـلـة ألسبـاب مـرتـبطـة بـأهداف

السياسة الوطنية للطاقة.

تـكـون هــذه الـتـحـديــدات مـوضـوع مــقـرر من الـوزيـر
اGكـلف باحملروقـات الذي يـحدد الكـميات وتـاريخ الشروع

في تطبيق هذه التحديدات ومدتها.

تـقـوم الــوكـالـة الـوطــنـيـة لــتـثـمــX مـوارد احملـروقـات
(ألنفط) بتوزيع هـذه التحديدات بصفة عادلة على جميع

اGتعاقدين حسب نسب إنتاج كل واحد منهم.

حتــدد شـروط وكــيــفـيــات  تـمــوين الــسـوق الــوطـنــيـة
بـاحملروقـات السـائلـة في العـقد. ويـكون سـعر التـنازل عن
كمـيـات احملـروقات الـسـائلـة اGـسـتخـرجـة لـهذا الـغـرض هو
السعر القاعدي احملدد طبقا ألحكام اGادتX 90 و91 أدناه".

" اGادة 51 : حتدد إجـراءات تـموين الـسوق الـوطنـية
Xبـالــغـاز وتــصـديــره وكـذا دور الــوكــالـة الــوطـنــيـة لــتـثــمـ
مـــوارد احملـــروقـــات (ألـــنـــفط) في الـــبـــاب الـــثـــالث مـن هــذا

القانون.
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تعطى األولـوية لتـلبيـة احتـياجات الـسوق الوطـنية
بالغاز. 

�ــكن الـوكــالـة الــوطـنــيـة لــتـثــمـX مــوارد احملـروقـات
(ألـنـفط) أن تطـلب من كل مـتـعاقـد مـنتج لـلـغازr اGـشـاركة
في تـلــبـيـة هـــذه االحـتــيـاجـات. وحتــدد الـنــسـبـة الــقـصـــوى
Gـشـاركـة كـل مـتـعـاقــد وكـيـفــيـات وشـروط تــمـوين الـسـوق

الوطنية بالغازr فـي العقد. 

يـتم الـتنـازل عن كـميـات الـغاز اGـقـتطـعـة بخـصوص
rــادةGــنــصــوص عـــلــيــهــا في هــذه اGمــشــاركــة كل مــتـــعــاقــد ا
بـسـعر الـتثـمX احملـدد في هـذه اGادةr لـلمـؤسـسة الـوطنـية
سـونـاطــراكr شـركـة ذات أسـهمr الــتي تـضـمن احــتـيـاجـات

السوق الوطنية.

rـادة 10 من هـذا الــقـانـونGبــغض الــنـظــر عن أحـكــام ا
يــكـون الــسـعــر اGــطـبق لــتـثــمــX كـمــيـات الــغــاز اGـقــتـطــعـة
rــوازن بـاألحـجـامGهـو الــسـعـر ا rـشــاركـةGبـخــصـوص هـذه ا
ألســعـار مــخــتــلف عــقــود بـيع الــغــاز اجلــزائــري لـلــتــصــديـر

اGنجزة من طرف اGتعاقد".

"اGـادة 52 : �ـنع حـرق الـغاز. غـيـر أنه �ـكن الـوكـالة
rمـوارد احملــروقــات (ألـنــفط) أن تــمـنح Xالــوطــنـيــة لــتـثــمــ
بــصـفــة اســتــثــنـائــيــةr وGــدة مــحـدودة رخــصــة حــرق الــغـاز

بطلب من اGتعامل.

حتــــدد شـــروط مـــنـح هـــذه الـــرخـــصــــة االســـتـــثــــنـــائـــيـــة
والعتبة اGقبولةr عن طريق التنظيم.

يـجب على اGـتـعـامل الـذي يطـلب االسـتـفـادة من هذه
الرخصة االستثنائية أن يسدد للخزينة العمومية رسما
خــــاصــــا غـــيــــر قــابـل لــلـــحــسـم قــدره ثـــمــانـــيــة آالف ديـــنــار
(8.000 دج)  لـكـل ألف مـتـر مــكـعب عـادي (م3 ع) من الـغـاز

احملروق. 

بـغض الـنـظــر عن أحـكـام الـفـقـرة أعالهr حتـدد شـروط
الــتــعــريـــفــات اخلــاصـــة بــالــنــســـبــة  لــلـــمــنــاطق الـــنــائــيــة أو

اGعزولة r عن طريق التنظيم. 

يقـصـد باGـنـطقـة الـنائـيـة أو اGـعزولـةr اGـنطـقـة التي
تـكون فـيهـا اGنـشآت التـي تسـمح باسـترجاع و/أو تـفريغ

الغازr منعدمة أو محدودة.

تـستـثـنى من دفع هـذا الـرسم اخلـاصr كمـيـات الـغاز
احملروق خـالل فتـرة اGـطـابـقـة اGـنصـوص عـلـيـهـا في أحـكام
اGادة 109 أدناهr وكـذا كمـيـات الغـاز احملـروق خالل مرحـلة
الـبـحث عـنـد إجراء عـمـلـيـات الـتـجـربـة آلبـار االسـتـكـشاف

و/أو التحديد.

كـمــا تـسـتـثــنىr من دفع هـذا الـرسـم اخلـاصr كـمـيـات
الــغــاز احملـروق خالل مــرحــلــة انـطـالق اGـنــشــآت بــالـنــســبـة
لــفــتــرات ال تــتـــعــدّى احلــد الــذي حتــدّده الــوكــالــة الــوطــنــيــة

لتثمX موارد احملروقات (ألنفط).

يـــتـــعـــX عـــلى الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــثـــمـــX مـــوارد
احملروقات (ألنفط) مـراقبة الكميات احملروقة والتأكد من

تسديد هذا الرسم من قبل اGتعامل. 

يتم حتيX هذا الرسم حسب الصيغة اآلتية :

يـقسم مـتـوسط سـعـر صـرف دوالر الواليـات اGـتـحدة
األمـريـكـية  عـنـد الـبـيع بالـديـنـارr لـلشـهـر الـذي يـسبق كل
تسديد والصـادر عن بنك اجلزائر على ثمانX دينارا (80

دج)r ويضرب في مبلغ الرسم احملدد أعاله.  

يطبق حتيX هذا الرسم اخلاص في بداية كل سنة.

وزيــــــــادة عــــــــلـى ذلكr يـــــــــخــــــــضـع  هــــــــذا  الــــــــرسـم  إلى
التقييس حسب  صيغ  خاصة  بالنشاط".

" اGـادة 53 : في حــالـة مــا إذا كــان مـخــطط الــتـطــويـر
اGـــقــتـــرح من قـــبل اGــتـــعــاقـــد واGــوافـق عــلـــيه من الـــوكــالــة
الـوطــنـيـة لـتــثـمـX مـوارد احملــروقـات (ألـنــفط) يـنص عـلى
اسـتـعـمـال اGيـاه لـلـعـمـلـيـات البـتـرولـيـةr فـإنه يـتـعـX على
اGـتعـامل أن يـسـدد رسـما خـاصـاr غـير قـابل لـلـحـسم يدعى
"إتاوة اسـتعـمال األمالك الـعمـوميـة للـميـاه باقـتطـاع اGاء
�ـقـابل"r  ويـخـصص طــبـقـا لـلـتـشـريع والــتـنـظـيم اGـعـمـول

بهما.

يتم اسـتعمـال اGاء باقـتطـاعه من األمالك العمـومية
rلـلـمــيـاه بـالــنـسـبـة لــعـمـلـيــات احملـروقـات غــيـر الـتـقــلـيـديـة
�ــــوجـب رخـــصــــة أو امــــتــــيــــاز صــــادر عن اإلدارة اGــــكــــلــــفـــة
Xـائية وبـالتنسـيق مع الوكالة الـوطنية لـتثمGوارد اGبا

موارد احملروقات (ألنفط)r طبقا للتشريع اGعمول به.

rــيـاه بـصـفـة عــقـالنــيـةGيـجب اسـتـعـــمـال كـمـيـات ا
ال سـيـمــا بـإعـادة اسـتـعــمـالـهـا بـعــد مـعـاجلـتـهــاr فـيـمـا يـخص

العمليات اGتعلقة باحملروقات غير التقليدية ".

" اGـــــادة 54  : فـي حـــــالــــــة امــــــتــــــداد مــــــكـــــمـن مــــــصـــــرّح
rعــلى األقل rXبــإمــكــانـيــة اســتــغالله جتــاريـا إلـى مـســاحــتـ
مـوضـوع عـقـدين مـخـتــلـفـrX فـإنه يـتـعـX عـلى اGـتـعـاقـدين
اGــعـنـيــrX بـعــد تـبـلــيغ الـوكــالـة الـوطــنـيــة لـتـثــمـX مـوارد
احملـــروقــات "ألـــنــفـط"r إعــداد مـــخــطـط مــشـــتــرك لـــتــطـــويــر
واســــــتــــــغـالل اGــــــكــــــمـن. ويــــــدعـى هــــــذا اخملـــــــطط " مـــــــخــــــطط
التوحـيد"r ويعـرض على الوكـالة الـوطنيـة لتثـمX موارد

احملروقات (ألنفط) للموافقة عليه. 



14 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1611

24 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013  م م

في حــــالــــة عــــدم اتــــفــــاق اGــــتــــعــــاقــــدين عــــلى مــــخــــطط
الـتوحـيد بـعد سـتة (6) أشهـر من تبـليغ الـوكالـة الوطـنية
لـتـثمـX مـوارد احملروقـات (ألـنفط) بـغـية حتـضيـر مـخطط
الــتــوحــيــدr أو في حــالــة عــدم مــوافــقــة الــوكــالــة الــوطــنــيــة
لتـثـمX مـوارد احملروقـات (ألـنفط) عـلى مخـطط الـتوحـيد
اGــقـــدم من طــرف اGـــتــعــاقـــدينr تــلـــجــأ الــوكـــالــة الــوطـــنــيــة
لـــــتــــــثـــــمــــــX مــــــوارد احملـــــروقــــــات (ألـــــنــــــفط)r وعــــــلى عــــــاتق
rإلى خــبـيــر مــســتـقـل تـخــتــاره طــبــقـا لــلــعــقـد rــتــعــاقـديـنGا

إلعداد مخطط التوحيد. 

rــلــزم لـلــمـتــعــاقـدينGا rيــدخل مـخــطط الــتـوحــيــد هـذا
حـــيــز الـــتـــنــفـــيــذ بـــعـــد اGــوافـــقــة عـــلـــيه من طـــرف الــوكـــالــة

الوطنية لتثمX موارد احملروقات (ألنفط). 

في حــالـة امـتــداد هـذا اGـكــمن إلى مـســاحـة واحـدة أو
عـدة مـســاحـات لـيـست مـحل عـقـدr �ـكن الـوكـالـة الـوطـنـيـة

لتثمX موارد احملروقات (ألنفط) أن:
- جتري مـناقـصة لغـرض إبرام عـقد اسـتغالل يخص

 rكمن أوGامتداد ا
- إبـرام مـلحـق بـالـعـقد يـكـون مـوضـوعه ضـم مـسـاحة
امتـداد اGكـمن للـمسـاحة الـتعـاقديـة حيث » اكـتشـاف هذا
اGـــكـــمنr بـــغض الـــنـــظـــر عـن أحـــكـــام اGــادة 32 أعالهr وبـــعـــد

موافقة الوزير اGكلف باحملروقات.

وفي حــالــة إجــراء اGــنـاقــصــةr يــتــعــX عـلـى اGـوقع أو
اGوقـعـX عـلى عـقـد االسـتـغالل هـذاr االمـتـثـال Gـسـار إعداد

مخطط التوحيد كما هو محدد أعاله.

rـصرح بـإمـكانـيـة استـغالله جتـارياGـكـمن اGإذا كان ا
�ــتـد عــلى مــنــطــقـتــX أو أكــثــرr فــإنه يـتـم حتـديــد الــنــظـام
اجلـبـائي اGطـبق بـناء عـلى مـعطـيـات احلسـاب اGـطبـقة في
كل مــنــطــقــة حــسب أحــجـام احملــروقــات األصــلــيــة اGــوجـودة

أصال في كل منطقة. 

ال تـطـبق أحـكـام هـذه اGـادة عـلـى احملـروقـات اGـوجودة
في الـتـكـويــنـات اجلـيـولـوجــيـة الـطـيـنـيــة و/أو الـنـضـيـديـة

غير النفوذة أو التي  تكون نفوذيتها جد ضعيفة". 

" اGـادة 55 : �ـكن الــشـخصr كــمـا هــو مـحــدد في هـذا
القانونr أن يكون مقيما أو غير مقيم.

.......................(بدون تغيير حتى) ..................

يـجـب تـمــويل جتــهــيـز هــذا الــفـرع بــواســطــة الـعــمــلـة
الصعبة اGستوردة القابلة للتحويل.

ويــــجب أن تــــغـــطى كـل اGـــصــــاريف اGـــســــتـــحــــقـــة في
اجلزائـر من طرف الـشخـص غيـر اGقـيمr بالـعمـلة الـصعـبة

القابلة للتحويل والتي » إثبات استيرادها قانونا.

يـرخص لـلــشـخص غــيـر اGـقــيم مـتى قــام بـتـغــطـيـة
مـصـاريـفـه لـعـمـلــيـة الـبـحث بــواسـطـة عـمــلـة صـعـبــة قـابـلـة

�ا يأتي : rللتحويل » إثبات استيرادها قانونا
...................(الباقي بدون تغيير) .................".

"اGـادة 58 : يــسـوى كل خالف بــX الـوكــالـة الــوطـنــيـة
لــتـثـمـX مـوارد احملـروقــات (ألـنـفط) واGـتــعـاقـدr يـنـجم عن
تــفـســيـر و/أو تـنــفـيـذ الــعـقــد أو عن تـطـبــيق هـذا الــقـانـون
و/أو الـــنـــصــوص اGـــتـــخـــذة لــتـــطـــبـــيــقـهr عن طـــريق إجــراء

تسوية ودية وفق الشروط اGتفق عليها في العقد.

في حـــالـــة إخـــفـــاق هــذا اإلجـــراءr �ـــكن عـــرض اخلالف
للتحكيم الدولي حسب الشروط اGتفق عليها في العقد. 

rـذكـور أعالهGيـخص الـلـجـوء إلـى الـتـحـكـيم الـدولي ا
األشــخــاص اGــكــونــX لــلــمــتــعـاقــدr دون ســواهمr وال يــخص

اGؤسسة الوطنية سوناطراكr شركة ذات أسهم.

في حالـة ما إذا كـان هذا اخلالف قـائمـا بX اGـؤسسة
الـــوطـــنــيـــة ســـونـــاطــراكr شـــركـــة ذات أســـهمr واألشـــخــاص
اGــكــونــX لــلــمــتــعــاقـــدr فــإنه �ــكن عــرض هــذا اخلالف عــلى
الـتــحـكــيم الــدولي حـسـب الـشــروط اGـنــصـوص عــلـيــهـا في

العقد.

يـطــبق الـقــانـون اجلــزائـريr وال ســيـمــا هـذا الــقـانـون
والنصوص اGتخذة لتطبيقهr لتسوية اخلالفات".

"اGـادة 59 : زيـادة عـلى اGهـام احملـددة في اGادة 14 من
هــذا الــقــانــونr تـكــلّف الــوكــالــة الـوطــنــيــة لـتــثــمــX مـوارد

احملروقات (ألنفط) �ا يأتي :
1 -  مـسك وحتـيX كـشف احـتـياطـات الـغـاز وكشف
الحـتـياجـات الـسوق الـوطـنيـة من الـغازr وكـشف لـكمـيات

rتوفرة للتصديرGالغاز ا
2 -  السهر علـى ضمان تموين الـسوق الوطنية من

rتعاقدينGقبل ا
3 -  تسلـيم رخص استـثنـائيـة حلرق الـغازr والـتأكد
من دفع الـرسم اخلـاص كــمـا هـو مـنـصــوص عـلـيه في اGـادة

52 أعاله".

" اGــــادة 60 : يـــــجب عــــلـى اGــــتــــعــــاقــــد إبـالغ الــــوكــــالــــة
الوطـنـيـة لتـثـمـX موارد احملـروقـات (ألـنـفط) باGـعـلـومات
اGتـعلـقة بـعقود بـيع الغـاز ومالحقـهاr واالتـفاقـات احملتـملة
الـــضــروريـــة لــتـــحــديـــد الــســـعــر الـــقــاعـــدي لــلـــغــاز كـــمــا هــو

منصوص عليه في أحكام اGادتX 90 و91 أدناه. 

حتــــدد دوريــــة تــــبــــلــــيغ اGـــــعــــلــــومــــات اGــــذكــــورة أعاله
والــــتــــصــــمــــيـم الــــتــــابع لــــهــــا بــــقــــرار مـن الــــوزيــــر اGــــكــــلف

باحملروقات".
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"اGــــادة 63 : يـــــحـــــدد ســــعـــــر الـــــغــــاز اGـــــوجه لـــــلـــــســــوق
الـوطـنـية طـبـقـا ألحـكـام اGادة 10 أعالهr باسـتـثـنـاء كـمـيات
الـغاز اGقـتطعـة بعـنوان مشــاركة كل متـعاقـد منتج لـلغاز
لـتــلـبـيــة احـتـيــاجـات الـســوق الـوطـنـيــة من الـغــاز كـمـا هـو

منصوص عليه في أحكام اGادة 51 أعاله.

تـضـمن اGـؤسـسة الـوطـنـيـة سـونـاطـراكr شـركة ذات
أسهمr تلبية احتياجات السوق الوطنية من الغاز".

"اGـــــادة 68 : مع مــــــراعـــــاة أحــــــكـــــام اGـــــادة 73 من هـــــذا
الـــقــانـــونr تـــمــارس نـــشــاطـــات نــقـل احملــروقـــات بــواســـطــة
األنــابــيب  اGــؤســســة الــوطــنــيــة ســونــاطــراكr شــركـة ذات
أسـهمr أو أحــد فـروعــهــا الـتي اســتـفــادت من امــتـيــاز �ـنح

بقرار من الوزير اGكلف باحملروقات.

يـعـرض طلـب احلـصـول عـلى امـتـيـاز الـنقـل بـواسـطة
األنابيب عـلى سلـطة ضـبط احملروقـات التي تـقدم تـوصية

للوزير اGكلف باحملروقات.

تـضـمن اGـؤسـسة الـوطـنـيـة سـونـاطـراكr شـركة ذات
أسهمr أو أحـد فروعهـا  نقل كل إنـتاج للـمحروقـات ابتداء

من نقطة الدخول إلى نظام النقل بواسطة األنابيب".

"اGادة 69 : حتـدد أنابيب احملـروقات الغـازية التـابعة
لــقـــطــاع احملــروقـــاتr واألنــابـــيب الـــتــابــعـــة لــشـــبــكـــة الــغــاز
�وجب rاخملـصـصـة لتـمـوين الـسوق الـوطـنيـة دون سـواهـا

قرار من الوزير اGكلف باحملروقات".

"اGــــادة 71 : تــــمـــنـح االمـــتــــيـــازات اGــــذكــــورة في هـــذا
القانون Gدة أقصاها ثالثون (30) سنة".

"اGــادة 72 : يــــضـــمـن حق اســــتـــعــــمـــال مــــنـــشــــآت نـــقل
احملــــــروقــــــات بــــــواســـــطــــــة األنــــــابـــــيـب عــــــلى أســــــاس مــــــبـــــدأ
االستـعـمـال احلر من الـغـيـرr مـقابل تـسـديـد تعـريـفـة بدون

تمييز".

"اGـادة 73 : فـيــمـا يـخص األنــابـيب الــدولـيـة الــقـادمـة
من خــــارج الـــتـــراب الـــوطـــني لـــتــــعـــبـــره كـــلـــيـــا أو جـــزئـــيـــا
rواألنابيب الدولية الـتي يكون منطلقها التراب الوطني
�ـكـن الـوزيــر اGــكــلف بــاحملــروقــاتr بـعــد مــوافــقــة مـجــلس

الوزراءr أن �نح امتياز النقل. 

تـخضع األنابـيب الدوليـة القادمـة من خارج التراب
الوطني لتعبره كليا أو جزئيا حلق اGرور. 

rحتـدد وتــوضـح بــنـــود وشـروط مـنح امـتـيـاز الـنـقل
ال سـيـمـا اGـتــعـلـقـة مــنـهـا بـحق اGــرورr في دفـتـر الـشـروط

اGتعلق باالمتياز.

�ـكن الـوزيـر اGـكـلف بـاحملـروقـاتr بـنـاء علـى تـقـرير
rأن يسـمح للمؤسسة الوطنية سوناطراك rمبرر وشامل
شـركة ذات أسهمr إذا لم تـكن طرفـاr بأخذ مـشاركة في كل
امتياز نقل احملـروقات بواسطة األنابيب الذي يتم منحه

�وجب هذه اGادة".

"اGـادة 75 : فــيــمــا يـخـص نـشــاطــات نــقل  احملــروقـات
بواسطة األنابيبr يحدد عن طريق التنظيم ما يأتي:

- إجـراءات طـلب امـتــيـاز نـقل  احملــروقـات بـواسـطـة
rاألنابيب

- إجــــــــــــــراءات احلــــــــــــــصـــــــــــــول عــــــــــــــلـى رخــص االجنـــــــــــــاز
rوالعمليات

rإجراءات مراقبة ومتابعة االجناز والعمليات -
- الـــتــــعـــريــــفـــة ومــــنـــهــــجـــيــــة حـــســــاب تـــعــــريـــفــــة نـــقل

rاحملروقات بواسطة األنابيب
 rكيفيات ضبط مبدأ االستعمال احلر من الغير -

- اGـعـايـيـر واGــقـايـيس الـتــقـنـيـة ال ســيـمـا في مـجـال
rالبناء والعمليات

rمعايير األمن الصناعي -
rتعلقة بحماية البيئةGالتعليمات ا -

- الـعـقـوبات والـغـرامـات اGنـصـوص علـيـهـا في اGادة
r13 أعاله

- الـتـعـلـيــمـات الـتـقـنـيـة اGـتـعـلـقـة بـتـعـداد احملـروقـات
السائلة والغازية".

rؤسـسة الوطـنية سـوناطراكGادة 77 :  تـمارس اGا"
شــــركــــة ذات أســـــهمr  نــــشــــاطــــات الـــــتــــكــــريــــر �ــــفــــردهــــا أو
بــالــشـــراكــة مع أي شـــخص حــسب الـــشــروط والــكـــيــفــيــات

احملددة عن طريق التنظيم.

تخضع ¥ـارسة نـشاطـات التـكريـر إللزامـية امتالك
قدرات تخزين خاصة. 

حتــــدد مـــــســــتــــويـــــات قــــدرات الــــتـــــخــــزين عـن طــــريق
التنظيم.

تمـارس اGؤسـسة الـوطنـية سـوناطـراكr شركة ذات
أسـهمr نـشـاطـات حتويـل احملروقـات �ـفـردهـا أو بـالـشـراكة

مع أي شخص. 

بــالــنـــســبــة لـــلــنــشــاطـــات الــتي تـــمــارســهـــا اGــؤســســة
الـوطنية سـوناطراكr شـركة ذات أسهمr بـالشراكة مع أي
شــــخصr حتــــدد نــــســــبــــة مــــشـــاركــــة اGــــؤســــســــة الــــوطــــنــــيـــة
سـونــاطـراكr شـركــة ذات أسـهم أو فــروعـهـاr بـ 51 %  عـلى

األقل.
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حتـــدد إجــــراءات احلـــصــــول عـــلى الـــرخص اGـــطـــلـــوبــة
إلجناز اGنشآت واستغاللها عن طريق التنظيم".

"اGــــادة 78 : تــــمـــــارس نــــشـــــاطــــات نـــــقل اGـــــنــــتـــــجــــات
الـــبـــتــــرولـــيـــة بـــواســــطـــة األنـــابـــيـب اGـــؤســـســـة الــــوطـــنـــيـــة

سوناطراكr شركة ذات أسهم أو فروعها.

حتـــدد إجــــراءات احلـــصــــول عـــلى الـــرخص اGـــطـــلـــوبــة
إلجناز اGنشآت واستغاللها عن طريق التنظيم".

"اGـادة 82 : يـحـدد كل من الــعـقـد أو االمـتـيـاز الـبـنـود
والـشــروط الـتي تــسـمح لــلـمــتـعــاقـد أو لــصـاحب االمــتـيـاز
بـــتـــكــويـن مــؤن أثـــنـــاء مــدة الـــعـــقــد أو االمـــتـــيــاز Gـــواجـــهــة
تـــكــــالــــيف الــــتـــخــــلـي و/أو إصالح اGــــوقعr طــــبـــقــــا ألحــــكـــام

اGادتX 80 و81 أعاله.

يـجب على اGـتـعاقـد أن يدفع كل سـنـة مدنـية مـؤونة
في حــســاب حــجــز طـبــقــا لــلــتــنـظــيم اGــعــمــول بهG rــواجــهـة
تـــكــالـــيف عـــمـــلـــيــة الـــتـــخــلـي وإعــادة اGـــواقع إلـى حــالـــتـــهــا

األصليةr التي يجب أن تتم عند نهاية  االستغالل. 

تـــعـــتــبـــر هـــذه اGـــؤونـــة كـــكـــلـــفـــة اســـتـــغالل حتـــسم من
النتائج اخلاضعة للضريبة بعنوان السنة اGالية.

حتدد كـلفـة االستغـالل هذه بوحـدة إنتـاج على أساس
االحتياطات اGتبقية التي �كن استرجاعها في بداية كل

سنة مدنية.  

rــواقعGيـــجب أن يــكــون بـــرنــامج الـــتــخــلـي وإصالح ا
وكــذا اGـيـزانــيـة اGـتــعـلــقـة بهr جـزءا ال يــتـجـزأ مـن مـخـطط

التطوير اخلاص بعقود البحث و/أو االستغالل.

حتــدد الـوكــالـة الــوطـنــيـة لــتـثــمـX مــوارد احملـروقـات
"ألنفط" قيمة هذه اGؤونة على أساس دراسة خبرة. 

تـتـولى الـوكالـة الـوطنـيـة لتـثـمX مـوارد احملـروقات
"ألنفط" التأكد من دفعها في حساب احلجز.

عـند نـهـايـة االستـغالل وبـعـد إجناز عـمـلـيات الـتـخلي
وإعـادة اGـواقع إلى حـالـتـهـا األصـلـيـة اGـذكورة أعـالهr تدفع

اGبالغ اGتبقية في حساب احلجز للخزينة العمومية.

تـــتم مــراقـــبــة الـــتــخــلـي وإعــادة اGــواقـع إلى حــالـــتــهــا
األصـــلـــيـــة من قـــبل الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــثـــمـــX مـــوارد
احملروقـات (ألـنفـط) بالـتـعاون مع سـلـطة ضـبط احملـروقات

والوزارة اGكلفة بالبيئة.

يجب على صاحب االمـتياز أن يدفع كل سنة مدنية
rــعــمــول بهGمــؤونــة في حـــســاب حــجــز طــبــقـــا لــلــتــنــظـــيم ا

Gـــواجــــهـــة تـــكــــالـــيف عـــمــــلـــيـــات الــــتـــخـــلـي وإصالح اGـــواقع
الـواجب الــقـيــام بـهــا عـنــد نـهـايــة االسـتــغالل ألنـابــيب نـقل

احملروقات واGنشآت التابعة لها.

تـــعـــتــبـــر هـــذه اGـــؤونـــة كـــكـــلـــفـــة اســـتـــغالل حتـــسم من
النتائج اخلاضعة للضريبة بعنوان السنة اGالية.

ويجب أن تتضمن تـعريفة النقل بواسطة األنابيب
في بداية كل سـنة مدنـية هذه الـكلـفة بالـنسبـة لكل وحدة

منقولة.

rـواقعGويــجب أن يــكـون بــرنـامـج الـتــخـلـي وإصالح ا
وكــذا اGـيــزانــيـة اGــتـعــلــقـة به جــزءا ال يــتـجــزأ من بــرنـامج
تــطـــويـــر واســتـــغالل أنـــابــيـب نــقل احملـــروقـــات واGــنـــشــآت

التابعة لها.

حتــدد  ســلــطــة ضــبط احملــروقــات قــيــمــة اGــؤونـة عــلى
أساس دراسة خبرة. 

تـتولى سلـطة ضبط احملروقـات التأكـد من دفعها في
حساب احلجز هذا.

عــــنــــد نــــهــــايــــة اســــتـــغـالل أنــــابــــيب  نــــقـل احملــــروقـــات
واGــنــشــآت الــتــابــعــة لـهــاr وبــعــد إجنــاز عــمــلــيــات الــتـخــلي
وإعـادة اGـواقع إلى حـالـتـهـا األصـلـيـة اGـذكورة أعـالهr تدفع

اGبالغ اGتبقية في حساب احلجز للخزينة العمومية.

تـــتم مــراقـــبــة الـــتــخــلـي وإعــادة اGــواقـع إلى حــالـــتــهــا
األصــلـيــة من قــبل سـلــطـة ضــبط احملــروقـات بــالـتــعـاون مع

الوزارة اGكلفة بالبيئة".

"اGــادة 83 : يـــتــمـــثل الـــنــظـــام اجلــبـــائي اGـــطــبـق عــلى
نـشــاطـات الــبـحث و/أو اســتـغـالل احملـروقــات الـذي حتـدده

أحكام هذا القانونr دون سواهr فيما يأتي:
..................(الباقي بدون تغيير) ...................".

"اGـادة 84 : يــسـدد اGـتــعـامل الـرسـم اGـسـاحي ســنـويـا
بـــــالـــــديــــــنـــــار اجلـــــزائـــــري أو بـــــدوالر الـــــواليـــــات اGـــــتـــــحـــــدة
األمريـكـيـةr بـسـعـر الـصرف عـنـد الـشـراء لـدوالر الـواليات
اGــــتـــحــــدة األمــــريـــكــــيــــة الـــذي يــــحــــدده بـــنـك اجلـــزائــــر يـــوم
�ـجرد دخول rادة 29 أعالهGكـما هـو محـدد في ا rالتـسـديد
الـــعــقـــد حــيـــز الــتـــنــفــيـــذ وطــبـــقــا ألحـــكــام اGــادة 55 من هــذا

القانون. 

ويــــتـم حــــســــاب هـــــذا الــــرسم عـــــلى أســـــاس اGــــســــاحــــة
التعاقدية لتاريخ استحقاق كل دفع.

يحـدد مبلـغ الرسم اGسـاحي بالـدينار اجلـزائري لكل
كيلو متر مربع (كلم2) كما يأتي :
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 السنوات السنوات

اGناطق اGناطق 

مرحلة االستبقاء احملددةمرحلة االستبقاء احملددة
في اGادة في اGادة 42 + اGرحلة + اGرحلة
االستثنائية احملددة فياالستثنائية احملددة في

اGادة اGادة 37

مرحلة االستغاللمرحلة االستغالل
مرحلة البحثمرحلة البحث

6 و و47 و و15 إلى  إلى 3 مدرج مدرج

اGنطقة أاGنطقة أ
اGنطقة باGنطقة ب
اGنطقة جاGنطقة ج
اGنطقة داGنطقة د

4.000

4.800

6.000

8.000

6.000

8.000

10.000

12.000

8.000

12.000

14.000

16.000

400.000

560.000

720.000

800.000

16.000

24.000

28.000

32.000

ومن أجل حسـاب الرسـم اGسـاحي اGتـعـلق �سـاحات
الـبحث عن احملروقات غـير التقلـيدية  واستـغاللهاr تكون
اGبالغ بالديـنار اجلزائري لهذا الرسم هي تلك اGنصوص

عليها في اGنطقة أ.

ويتم حتيX هذه اGبالغ حسب الصيغة اآلتية :

مـــتــوسـط ســعـــر الـــصــرف عـــنــد بـــيع دوالر الـــواليــات
اGتـحدة األمريكـية بالـدينارr للـشهر اGـيالدي السابق لكل
(80) Xيــقــسّم عــلى ثــمــانــ rتــســديــد يــنــشــره بــنك اجلــزائــر

ويضرب في مبلغ الرسم احملدّد أعاله.  

يـشرع في تـطـبـيق الـتقـيـيس في أول يـنـاير من كل
سنة بقيمة الرسم اGستحق.

تـتــأكـد الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـثـمـX مـوارد احملـروقـات
(ألنفط) من أنّ الرسم قد » دفعه للخزينة العمومية".

"اGــــــــادة 85 : تــــــــخــــــــضـع كـل كــــــــمــــــــيــــــــات احملــــــــروقــــــــات
اGـسـتخـرجـة من كل مـسـاحـة اسـتغالل إلتـاوة وحتـدد طـبـقا

ألحكام اGادة 26 من هذا القانون.

.....................( بدون تغيير حتى) ...................

وفــــيــــمــــا يــــخص كــــمــــيــــات احملــــروقــــات الــــتـي تــــفـــوق
100.000 ب.م.ب/يـــومـــيـــا مـــحـــســـوبــــة عـــلى أســـاس مـــعـــدل

شـهريr ال �كن أن تـكون نسـبة اإلتاوة احملـددة في كل عقد
واGـــطـــبـــقـــة عــــلى مـــجـــمـــوع اإلنـــتـــاج أقـل من اGـــســـتـــويـــات

اGذكورة في اجلدول اGبX أدناه :

د

% 20

ج

% 17

ب

% 14,5

أ

% 12
اGنطقةاGنطقة

وفــيــمـا يــخص كــمــيـات احملــروقــات غــيـر الــتــقـلــيــديـة
اGــــســـــتــــخـــــرجـــــة من مـــــســــاحـــــة االســــتـــــغالل أو احملـــــروقــــات
اGـسـتـخـرجـة من مسـاحـة االسـتـغالل من نـوع احلـالة 3 كـما
هو مـحدد في اGادة 87 أدنـاهr تكون نـسبـة اإلتاوة اGطـبقة

على مجموع اإلنتاج  5 %.

وفي حـالـة مــا إذا كـان اGـتـعــاقـد مـكـونــا من أكـثـر من
شخص واحد ...........................................................

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

"اGــادة 87 : حلـــســـاب الــرسم عـــلى الـــدخل الـــبـــتــرولي
(ر.د.ب) اGــتــعــلـق �ــســاحــات االســتــغالل اخلــاضــعــة لــعــقــود
الـبـحث عن احملـروقـات واسـتـغاللهـا اGـبـرمـة في إطـار هذا

القانونr يحدد اGعامالن (ر1) و(ر2) كما يأتي:

* لـكل سـنـة مـدنـيـة (ي)r �ـثل (ي) رتـبـة تـلك الـسـنة
ابـتــداء من دخـول الــعـقــد حــيـز الــتـنــفـيــذr ويـســمى الـعــائـد
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rاإلجــمـالي (ع.إ.ي) قــيـمــة اإلنـتــاج الـســنـوي لــلـمــحـروقـات
يــــتم حــــســـابـه طـــبــــقـــا لــــلـــمـــادة 91 أدنــــاهr نـــاقـص تـــكــــالـــيف
االســتــغالل اGـســتــحـقــة فــعال خالل تــلك الـســنــة (ي) والـتي
يـجب أن تـوافـق عـلـيـهـا الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـثـمـX موارد
احملروقـات (ألـنـفط) وكذا الـتـسـديدات اGـدفـوعـة خالل تلك
الــســنــة بــعــنــوان اإلتــاوة والــرسم عـــلى الــدخل الــبــتــرولي

(ر.د.ب) والضريبة التكميلية على الناجت (ض.ت.ن).

وحتـدد قائمة وطـبيعة  تـكاليف االستـغالل اGرخصة
للحسم عن طريق التنظيم .

* يحدد لكل سنة مدنية ي :

- العائـد اإلجمالي احملX بـنسبة 10 % ( (ع.إ.ي) 10 %)
الــتي تــســـاوي الــعــائــد اإلجـــمــالي احملــقـق خالل الــســنــة (ي)

r(1-ي) مقسوما على 1,10 أس

- الــعـائــد اإلجـمــالي احملـX  بــنـســبـة 20 % ( (ع.إ.ي) 20 %)
الــتي تــســـاوي الــعــائــد اإلجـــمــالي احملــقـق خالل الــســنــة (ي)

r(1-ي) مقسوما على 1,20 أس

- مــصــاريف االســتــثــمــارات احملــيــنــة بــنــســبــة 10 %
((ي.ي) 10 %) الـــتـي تـــســـاوي مــــصـــاريف االســــتـــثـــمـــارات
اGـسـتــحـقـة فــعال خالل الـســنـة (ي) والـتـي يـجب أن تـوافق
عليها الوكـالة الوطنية لتثمX موارد احملروقات (ألنفط)

 r(1-ي) مقسومة على 1,10 أس

- مــصـاريـف االسـتــثــمــارات احملــيـنــة بــنــســبــة 20 %
((ي.ي) 20 %) الـــتـي تـــســـاوي مــــصـــاريف االســــتـــثـــمـــارات
اGـسـتــحـقـة فــعال خالل الـســنـة (ي) والـتـي يـجب أن تـوافق
عليها الوكـالة الوطنية لتثمX موارد احملروقات (ألنفط)

r(1-ي) مقسومة على 1,20 أس
حتدد قـائمة وطـبيعـة مصاريف االسـتثمـار اGأخوذة
في احلسبـان لتـحديد عـناصـر (ي ي) اGنصـوص علـيها في

هذه اGادةr عن طريق التنظيم. 
* يـــســـاوي اGـــعــامل (ر1) لــســـنـــة مـــدنـــيــة مـــاr نـــســـبــة
حــــاصل ((ع.إ.ي) 10 %)r مــــنـــذ ســــنــــة دخــــول الـــعــــقــــد حــــيـــز
الـتنفيذ إلى الـسنة التي تـسبق حتديد نـسبة الرسم على
الـدخل الـبتـرولي (ر.د.ب) عـلى حاصل ((ي.ي) 10 %) مـنذ
سـنـة دخـول الـعـقـد حـيـز الـتـنـفـيـذ إلى الـسـنة الـتـي تسـبق

r(ر.د.ب) حتديد نسبة الرسم على الدخل البترولي
* يـــســـاوي اGـــعــامل (ر2) لــســـنـــة مـــدنـــيــة مـــاr نـــســـبــة
حــــاصل ((ع.إ.ي) 20 %) مــــنــــذ ســــنــــة دخـــــول الــــعــــقــــد حــــيــــز
الـتنفيذ إلى الـسنة التي تـسبق حتديد نـسبة الرسم على
الـدخل الـبتـرولي (ر.د.ب) عـلى حاصل ((ي.ي) 20 %) مـنذ
سـنـة دخـول الـعـقـد حـيـز الـتـنـفـيـذ إلى الـسـنة الـتـي تسـبق

حتديد نسبة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب).

ويتم تـطبـيق الـنسب احملـددة في اجلـدول اآلتي تبـعا
لقيم اGعاملX (ر1) و(ر2) :

احلالة احلالة 3

نسب الرسم علىنسب الرسم على
الدخل البتروليالدخل البترولي

(ر.د.ب)(ر.د.ب)

ر 1 ≤ 1

ر 1 >1 و ر2 <1

ر 2 ≥1

% 20

20 % + 50 % × ر2

% 70

% 30

30 % + 40 % × ر2

% 70

% 20

20 % + 50 % × ر2

% 70

احلالة احلالة 2 احلالة احلالة 1

تـــمـــثل احلـــالــة 1 كـل مــســـاحـــة اســـتـــغالل بـــاســـتـــثـــنــاء
اGـسـاحـات في احلـالـة 3 احملــددة أدنـاه الـتي يـكــون إنـتـاجـهـا

اليومي األقصى أقل من 000 50 برميل معادل بترول.

تـــمـــثل احلـــالــة 2 كـل مــســـاحـــة اســـتـــغالل بـــاســـتـــثـــنــاء
اGـسـاحـات في احلـالـة 3 احملــددة أدنـاه الـتي يـكــون إنـتـاجـهـا
الـيــومي األقــصى أعـلى أو يــسـاوي 000 50 بـرمــيل مــعـادل

بترول.                   

يـقــصـد بــاإلنـتــاج الــيـومي األقــصى اإلنــتـاج الــيـومي
اGتوسط األقصى للـسنة اGدنيـة خالل فترة سطح اإلنتاج
كمـا هو مبـX في مخطط الـتطـوير اGوافق عـليه من قبل

الوكالة الوطنية لتثمX موارد احملروقات (ألنفط).

تــشــمل احلــالــة 3 مـــســاحــات االســتــغـالل الــواقــعــة في
مناطق ضعيفـة االستكشافr ذات جيولوجية معقدة و/أو
تـنــقـصــهـا اGــنـشــآت األسـاســيـةr والـتـي حتـدد قــائـمـتــهـا عن

طريق التنظيم.
تستفيـد احلصص السنوية لالسـتثمارات في مجال
الـبـحث والـتـطـويـرr بـاسـتـثـنـاء تـلـك اخلـاصـة بـاالسـتـرجاع

اGدعمr من قاعدة التقو¨ (UPLIFT) احملددة كما يأتي:
................(الباقي بدون تغيير) ..................".

"اGادة 89 : تعـفى النـشاطات اGـتعلـقة بـالبحث و/أو
االستغالل اخلاضعة لهذا القانون من :

................(بدون تغييرحتى ) .......................
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تكـون أمالك التـجهيـز واخلدمـات واGواد واGنـتجات
اGــــذكـــــورة في هـــــذه اGــــادة هي تـــــلك اGـــــســــتـــــعــــمــــلـــــة لــــهــــذه
النشاطات واGبينة في قائمة حتدد عن طريق التنظيم".

"اGـادة 90 : األســعــار الــقــاعـديــة اGــســتــعــمــلــة حلــسـاب
اإلتـاوة والضـريـبـة واحلـقوق والـرسـوم اGـذكـورة في اGادة
91 أدنــاه هـي مــعـــدّالت الــشـــهـــر اGــيـالدي الــســـابق لـــلــشـــهــر

اGطالب تسديد مستحقاته:

.......................(بدون تغيير حتى ) ..................

بـــالــنـــســـبـــة لـــلـــغـــازr يــتـــم حتـــديــد الـــســـعـــر الـــقـــاعــدي
اGـستـعمل لـشهـر مـاr حلسـاب اإلتاوة والـضرائب واحلـقوق

والرسوم كما يأتي:

* في حـالـة كمـيـات الـغاز اخملـصـصة لـعـقد بـيع الـغاز
واGـوجـهــة لـلــتـصـديــرr يـكــون الـسـعــر الـقــاعـدي هـو الــسـعـر

األعلى من بX األسعار اآلتية :

 rالسعر الناجم عن العقد للشهر السابق -

- اGعـدل اGـتـوازن باألحـجـامr ألسعـار مـختـلف عـقود
بــيع الــغــاز اجلـــزائــري لــلــتــصــديــرr الـــذي » حتــقــيــقه خالل

الشهر السابق للشهر الذي تستحق فيه اإلتاوة.

* في حـالـة كمـيـات الـغاز اخملـصـصة لـعـقد بـيع الـغاز
واGـوجـهة لـلتـصديـرr الـساري اGـفعـول عنـد تـاريخ تطـبيق
أحــكـــام هــذه الــفــقــرةr يــكــون الــســـعــر الــقــاعــدي هــو اGــعــدل
اGـــتــوازن بــاألحـــجــام ألســـعــار مــخـــتــلف عـــقــود بــيـع الــغــاز
اجلزائري للتـصديرr الذي » حتقيـقه خالل الشهر السابق

للشهر الذي تستحق فيه اإلتاوة.

* في حـالـة كمـيـات الـغاز اخملـصـصة لـعـقد بـيع الـغاز
لـلسـوق الـوطـنـيـةr يكـون الـسـعـر الـقاعـدي هـو سـعـر الـغاز
اGـــطـــبق في الـــســـوق الـــوطــنـــيـــةr الـــســـاري اGـــفــعـــول خالل
الـسـنـة اGـدنـيـة اGعـتـبـرةr طـبـقـا ألحـكـام اGـادتX 8 و10 من
هــــذا الـــقــــانــــونr عــــنـــد نـــــقـــطــــة الـــتـــســــلـــيم خــــارج أنـــبـــوب

.(ex-Gazoduc)الغاز

* في حـــالـــة شـــراء الــغـــاز الحـــتـــيــاجـــات االســـتـــرجــاع
اGدعمr يـكـون الـسعـر الـقـاعـدي هو الـسـعـر اGتـفـاوض عـليه

بحرية بX البائع واGشتري.

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

"اGـــــادة 91 : تــــــســــــاوي قــــــيــــــمــــــة إنــــــتــــــاج احملــــــروقــــــات
اGـســتــخـرجــة من اGــكـمـن أو اGـكــامن اGــدرجـة فـي مـســاحـة
االسـتــغاللr مـنــتـوج كــمـيــات احملـروقـات اخلــاضـعــة لإلتـاوة
بـــاألســـعـــار الـــقـــاعــديـــةr احملـــددة فـي اGــادة 90 أعـالهr نـــاقص

تعريفة النقل بواسطة األنابيب.

وبـالنـسبـة للـكمـيات اGـقـتطـعة تـطبـيقـا ألحكـام اGادة
50 من هــذا الـــقــانــونr يــتم احلــصــول عــلى الــتــثــمــX وفــقــا

ألحـــكــام الــفـــقــرة أعالهr اGــطـــبــقــة عــلـى الــكــمــيـــات اGــوجــهــة
للتصدير".

"اGــادة 101 : تـــبـــقى عـــقـــود الـــشـــراكـــة اGـــبــرمــــة قـــبل
تاريخ نشر هذا الـقانون وكذا اGالحق التابعة لهاr سارية

اGفعول إلى غاية انتهاء تاريخ صالحيتها.

حتــــفظ اســــتــــقـاللــــيــــة إرادة أطــــراف عــــقــــد الــــشــــراكـــة
�وجب هذا القانون". 

" اGـــــادة 109 : حتـــــدد شـــــروط مـــــطـــــابـــــقـــــة اGـــــنـــــشـــــآت
واGــــعــــدات اGــــنــــجـــزة قــــبـل تــــاريخ ســــريــــان مــــفــــعــــول هـــذا

القانونr عن طريق التنظيم". 

اGــاداGــادّة ة 3 : : تــدرج ضــمـن أحــكـــام الــقــانـــون رقـم 07-05
rـتــعــلق بـاحملــروقـاتGــؤرخ في 28 أبــريـل سـنـة 2005  واGا
اGــــواد 23 مـــكـــرر و78 مـــكـــرر و87 مـــكـــرر و88 مـــكـــرر و97

مكرر و110 مكررr وحترر كما يأتي :

"اGــــادة 23 مــــكــــرر : تــــخــــضـع ¥ــــارســــة الــــنــــشــــاطـــات
اGتـعـلقـة بـاستـغالل اGـكونـات اجلـيولـوجـية الـطـينـية و/أو
الـنضيـدية غـير النـفوذةr أو ذات قـابليـة نفـوذ جد ضعـيفة
(الــغــاز الــصــخــري أو الـــزيت الــصــخــري) الــتي تــســتــعــمل
تــقـــنـــيـــات الـــتـــشـــقـــيق الـــهـــيـــدرولـــيــكـيG rـــوافـــقــة مـــجـــلس

الوزراء".

"اGـادة 78 مــكــرر : تــمـارس نــشــاطــات تــخــزين و/أو
تـــوزيع اGــنــتـــجــات الــبــتــرولـــيــة من قــبـل أي شــخص بــعــد
تــرخــيص من سـلــطــة ضـبط احملــروقــاتr وحـسب الــشـروط
والـــكــيـــفــيـــات احملــددة عـن طــريق الـــتــنـــظــيـمr ال ســيـــمــا في
مجال مستـويات قدرات التخـزين اخلاصة التي يجب أن
تـتــوفــر لــدى الــشــخص الــذي يـطــلـب ¥ـارســة الــنــشــاطـات

اGذكورة أعاله".

"اGــــادة 87 مــــكــــرر : حلــــســـــاب الــــرســـم عــــلـى الــــدخــل
الـبـتـرولي بـالـنـسـبـة  لـلـمـحـروقـــات غـيـر الـتـقـلـيـديـة كـمـا
هـي مــحـــددة في اGـادة 5 أعالهr يـتم حــسـاب اGـعــامـلـX ر1

ور2 طبقا ألحكام اGادة 87 من هذا القانون. 

إذا كــان اGــعـامل ر1 أقـل أو يــسـاوي r1 تــكــون نــســبـة
الرسم على الدخل البترولي تساوي 10 %.

إذا كــان اGـعـامل ر1 أكـبـر من 1 واGـعـامل ر2 أقل من
: 1

تـكون نسـبة الـرسم على الدخل الـبترولي = 10 % +
x % 30 ر2.
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إذا كـــان اGـــعـــامل ر2 يـــســـاوي أو أكـــبـــر من r1 تـــكــون
نسبة الرسم على الدخل البترولي تساوي 40 %.

تـــســتـــفــيـــد احلــصص الـــســنـــويــة الســـتــثـــمــار الـــبــحث
واالستغالل من نسبة تقو¨ (UPLIFT) كما يأتي:

تــقـــدر نــســبــة تــقــو¨ (UPLIFT) بــعـــشــرين في اGــائــة
(20 %) وحــصـة ســنـويــة لالســتـثــمـار بــعــشـرين  في اGــائـة

(20 %) توافق مدة خمس (5) سنوات.

يـتم حــسم كـلـفـة شـراء الــغـاز لـضـمـان عــمـلـيـات حـقن
الغـاز وإعادة الـدورة ومصاريـف تكوين اGـوارد البـشرية
الــوطـــنــيـــة وعــنـــد االقــتــضـــاء تــكـــالــيف الـــتــخـــليr من أجل
حـسـاب الـرسم عــلى الـدخل الـبـتــرولي دون االسـتـفـادة من

."(UPLIFT) ¨تقو

"اGادة 88 مكرر : في حالة اGـساحات مـوضوع أحكام
اGــــادة 87 مـــكــــرر أعالهr واGـــســـاحـــــات ذات احلـــالـــتـــX 1 و3
اGــذكــورتــيـن فـي اGـادة 87 مـن هــذا الــقــانــونr يــخــضع كل
شـخص يـكــون طرفــا في الـعـقـد لضـريـبــة تـكمـيـلـيــة علـى
الــنــاتــــج (ض.ت.ن) حتــدد بــنــســبــة  r% 19 حــسب الــبــنــود
والـشـروط اGـعـمـول بـهـا عـنـد تـاريخ الـدفعr وحـسب نـسب

االهتالك اGنصوص عليها في ملحق هذا القانون.

وتطـبق هذه الـنسـبة طـاGا كـان اGعامل ر2 احملدد في
اGــــادة 87 أعـاله أقـل من 1. وعـــــنــــدمـــــا يـــــكــــون اGـــــعــــامل ر2
يساوي أو يفوق r1 تكون نسبـة الضريبة التكميلية على

الناجت اGطبقة 80 %".       

" اGــادة 97 مــكــرر : يــخــضـع كل شــخص �ــارس عــلى
األقـل أحـد الـنـشــاطـات مـوضــوع هـذا الـقـانــونr اللـتـزامـات
الـرقـابة اGـتـعـلقـة بـالـشـركات كـمـا هـو منـصـوص عـليه في
اGادة 141 مكـرر من قانـون الضـرائب اGـباشـرة والرسوم

اGماثلةr واألحكام اGتخذة لتطبيقها".

"اGــادة 110 مــكــرر : �ــكـن أن يــســتــفــيـــد كل مــتــعــاقــد
rيكـون طـرفـا في عـقـد لـلـبـحث عن احملـروقـات واسـتـغاللـها
أبــرم مع الـــوكــالــة الــوطـــنــيــة لـــتــثــمـــX مــوارد احملــروقــات
(ألنفط) في إطار ملـحق العقدr من الشروط اGطبقة على
احملــروقـــات غــيـــر الـــتــقـــلــيـــديـــة في حـــالــــة مـــا إذا تــمـــيــزت
احملـــروقـــات الـــقــابـــلـــة لالســـتـــغالل أســـاســا بـــإحـــدى احلــاالت
اGـنـصـوص عــلـيـهــا في تـعـريف مــصـطـلح "احملــروقـات غـيـر

التقليدية'' اGذكور في اGادة 5 أعاله.

ولـالســــتـــــفـــــادة من شـــــروط هـــــذه اGـــــادةr يـــــجب عـــــلى
اGــتـعــاقــد وتــدعــيـمــا لــطــلـبـهr أن يـقــدم لــلــوكــالـة الــوطــنــيـة
Xتـقـريـرا مـبـررا يـب r(ألنـفط) مـوارد احملـروقـات Xلتـثـمـ
حـالـة اسـتـغالل احملـروقـات غـيـر الـتـقـلـيـديـة كـمـا هـو مـحدد
أعالهr مـرفقا بجمـيع اGعلومات واGـعطيات التـقنية التي

تثبت هذه اGيزة.

تـقـوم الــوكـالـة الـوطــنـيـة لــتـثـمــX مـوارد احملـروقـات
(ألــنــفط) خالل الــتــســعـX (90) يـــومــا اGــوالــيـــة الســتالمــهــا
الـــطــلبr بــدراســة الــتـــقــريــر وتــســلم تــوصـــيــاتــهــا لــلــوزيــر

اGكلف باحملروقات التخاذ القرار.

تـقـوم الــوكـالـة الـوطــنـيـة لــتـثـمــX مـوارد احملـروقـات
(ألنفط) بتبليغ القرار اGتخذ ".

اGـاداGـادّة ة 4 : : ال تـسـري أحـكـام اGادة 87 الـواردة في اGادة
2 أعالهr عـلـى عقـود الـبـحث واالسـتـغـالل اGبـرمـة فـي إطار
الـــقـــانــون رقم 05-07 اGــؤرخ في19 ربـــيع األول عــام 1426
اGـوافق 28 أبــريل سـنـة 2005 الـسـاري اGـفـعـولr الـتي جنم
عـنـهـا إنـتــاج لـلـمـحـروقــات من مـكـمن أو عــدة مـكـامن عـنـد

تاريخ نشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية. 

تـبـقى الــعـقـود اGـذكــورة في الـفـقــرة أعاله خـاضـعـة
لألحـكـام اGـتــعـلـقـــة بـنـظـام اجلـبـايـة الـبـتـرولـيـة اGـنـصـوص
عـلـيــهـا في الـقـانـون رقم 05-07 اGـؤرخ في 19 ربـيع األول
عـام 1426 اGـوافق 28 أبــريل ســنـة 2005 الــسـاري اGــفــعـول

عند تاريخ نشر هذا القانون في اجلريدة الرسمية.

اGـاداGـادّة ة 5 : :  بـاسـتـثنـاء عـقـود الـشـراكـة الـتي جنم عـنـها
إنــتـــاج من مــكــمن واحـــد أو عــدة مــكــامـن مــحــروقــات عــنــد
تــاريخ نــشــر هــذا الــقــانـون فـي اجلــريــدة الــرسـمــيــةr �ــكن
أطـراف عـقـد الشـراكـة طلـب االستـفـادة من أحـكام الـقـانون
رقم 05-07 اGؤرخ في19 ربـيع األول عام 1426 اGوافق 28
أبريل سنة 2005 واGذكور أعـالهr اGعدل واGتمـم  �ـوجب
هــــذا الــقــــانــونr فـي إطــــار عــقــــد جـــديـــد يــخـــضع ألحــكـــام
اGـــــادة 30 من الــــــقـــــانـــــون رقم 05-07 اGـــــؤرخ في19 ربـــــيع
األول عـــام 1426 اGــوافق 28 أبـــريل ســـنـــة 2005 واGـــذكــور

أعاله. 

اGاداGادّة ة 6 : تلـغى أحكام اGواد 61 و62 و64 و66 و70 من
الــقــانـون رقم 05-07 اGـؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام 1426
اGوافق 28 أبريل  سنة 2005 واGتعلق باحملروقاتr اGعدل

واGتمم.

اGـاداGـادّة ة 7 :  : يـنـشـر هـذا الـقانـون في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 19 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434
اGوافق 20 فبراير سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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24 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013  م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســوم رئــــاسي رقم مــــرســوم رئــــاسي رقم 12 -  - 458 مــؤر مــؤرّخ في خ في 12 صــفــر عــام صــفــر عــام
1434 اGــــوافق  اGــــوافق 26 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة r2012 يــــتــــضـــمنr يــــتــــضـــمن

حتويل اعتماد إلى مـيزانية تسيير وزارة الداخليةحتويل اعتماد إلى مـيزانية تسيير وزارة الداخلية
واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيّـــمــا اGـــادّتــان 77- 8
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

r تمّمGعدّل واGا rاليةGا Xبقوان

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اGـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اGــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واGـــتـــضـــمن

r2012 الية لسنةGقانون ا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اGــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اGـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واGـتـضمن

r2012 الية  التكميلي لسنةGقانون ا

- و�قـتـضى اGـرســوم الـرئاسـي اGؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1433 اGـــــــوافــق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2012 الية التكميلي لسنةGا

- و�ــــقـــتـــضـى اGـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 12 - 36
اGـؤرخ فـي  13 ربـيـع األول عـام 1433 اGـوافـق 6  فـبـراير
ســـنــــة 2012 واGــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لوزير الداخليـة واجلماعات احمللية من ميـزانية التسيير

r2012 الية  لسنةGوجب قانون ا�

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGـــاداGـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلــغى مــن مــيــزانــيــــة ســنـــــة 2012
اعـتمــاد قـــدره مائـة واثنا عشـر مليارا وعـشرون مليون
ديـــــنــــار (020.000.000 .112 دج) مـــــقـــــيّـــــــد فــي مـــــيـــــزانـــــيـــــة

الــتــكـــالــيف اGـــشــتــركــة وفـي الــبــاب رقم 37-91 " نــفــقــات
محتملة- احتياطي مجمع".

اGــــــاداGــــــادّة ة 2 : :  يــــــخـــــــصـص Gــــــيـــــزانـــــــيـــــــة ســـــــنـــــــة 2012
اعــتـــمــــاد قـــــدره مــائــــة واثـنـــا عــشـــر مـلــيـــارا وعــشـرون
مــــــلــــــيــــــون ديــــــنـــــار(020.000.000 .112 دج)  يـــــــقــــــــيّـــــــــد فـي
مــيــزانــيــة  تـســيــيــر وزارة الـداخــلــيــة واجلــمـاعــات احملــلــيـة
وفـــي الـــبـــاب رقـم37-07  "إعــانـــة لـــلــصـــنـــدوق اGــشـــتــرك

للجماعات احمللية".  

3 : :  يـــكـــلف وزيـــر اGـــالـــيـــة ووزيـــر الـــداخـــلـــيـــة اGــاداGــادّة ة 
واجلـــمــاعـــات احملـــلـــيـــةr كلّ فـــيـــمـــا يــخـــصّهr بـــتـــنـــفـــيـــذ هــــذا
اGرســوم الذي ينشــر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1434 اGــــوافق 26
ديسمبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم رئـــاسي رقم مـــرســوم رئـــاسي رقم 13 -  - 86 مــؤر مــؤرّخ في خ في 26 ربــيع األول ربــيع األول
عــام عــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة r2013 يـــتـــضــمنr يـــتـــضــمن

حتويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف اGشتركة.حتويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف اGشتركة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيّـــمــا اGـــادّتــان 77- 8
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

r تمّمGعدّل واGا rاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

r2013 الية لسنةGقانون ا
- و�قتـضى اGرسـوم الـرئاسي اGؤرخ في 11 ربيع
األول عام 1434 اGـوافق 23  ينـاير سـنــة 2013  واGـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Gـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اGـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اGـالـيـة

r2013 لسنة
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- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقــم 13- 49 اGؤرخ
في 11 ربـــيع األول عـــام 1434 اGــــوافق 23  يــــنــــايـــر ســــنـــــة
 2013 واGــتـضــمن تـوزيع االعــتـمــادات اخملـصــصـة  لــلـوزيـر

األول من مـــيـــزانـــيـــة الـــتـــســـيـــيـــر �ـــوجب قـــانـــون اGـــالـــيــة
 r2013 لسنة

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGـــاداGـــادّة األولى :  ة األولى :  يـــلــــغـى مـن مـــيـــزانــيــــة ســــنـــة 2013
اعـــتـــمــاد قـــــدره خــمــســـمــائــة واثــنــان وســبـــعــون مــلــيـــونــا
وسبعـمائة وواحد وأربعون ألف دينار (572.741.000 دج)
مقـيّــد في ميـزانية تسييـر مصالح الوزير األول- الفرع
الثاني- كتابة الدولة اGكلفة باالستشراف واإلحصائيات
وفي الـــــــبــــــاب رقم 36-01" إعــــــانــــــة لـــــــلــــــديــــــوان الـــــــوطــــــني

لإلحصائيات".

اGــاداGــادّة ة 2 : :  يـخــصص Gـيـزانـيــة ســنـة 2013  اعـتــمـاد
قـــدره خـمــسـمــائـة واثـنــان وسـبــعـون مــلـيــونـا وســبـعــمـائـة
وواحـــد وأربــعــون ألف ديــنــار (572.741.000 دج)  يـــقــــيّـــد
فـي مـيزانيـة التكالـيف اGشتـركة وفي الباب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اGـاداGـادّة ة 3 : :  ينشر هذا اGرسوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 26 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق
7 فبراير سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم رئـــاسي رقم مـــرســوم رئـــاسي رقم 13 -  - 87 مــؤر مــؤرّخ في خ في 26 ربــيع األول ربــيع األول
عــام عــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة r2013 يـــتـــضــمنr يـــتـــضــمن
إحـداث بـاب وحتـويـل اعـتـمـاد إلى مـيـزانـيـة تـسـيـيـرإحـداث بـاب وحتـويـل اعـتـمـاد إلى مـيـزانـيـة تـسـيـيـر

وزارة اGالية.وزارة اGالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيّـــمــا اGـــادّتــان 77- 8
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

r تمّمGعدّل واGا rاليةGا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

r2013 الية لسنةGقانون ا

- و�قتـضى اGرسـوم الـرئاسي اGؤرخ في 11 ربيع
األول عام 1434 اGوافق 23  ينـاير سـنــة 2013  واGـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Gـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اGـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اGـالـيـة

r2013 لسنة

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقــم 13- 52 اGؤرخ
في 11 ربـــيع األول عـــام 1434 اGــــوافق 23  يــــنــــايـــر ســــنـــــة
 2013 واGــتــضـــمن تــوزيع االعــتــمـــادات اخملــصــصــة لــوزيــر

اGـــالــيــة من مــيــزانـــيــة الــتــســيــيــر �ـــوجب قــانــون اGــالــيــة
r2013 لسنة

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اGـــــــاداGـــــــادّة األولى : ة األولى :  يــــــحــــــدث فــي جـــــــدول مـــــيــــــزانــــــيــــــة
تـسـيــير وزارة اGـالـيــة لـسـنة r2013 الـفرع األول- اإلدارة
اGـــركــزيــةr بــاب رقــمه 36-07  وعــنــوانـه" إعــانــة لــلــديــوان

الوطني لإلحصائيات".

اGـاداGـادّة ة 2 : :   يـلـغـى مـن مـيزانـيـة ســنـة 2013  اعـتـماد
قــــدره  خـمسـمـائـة واثـنان وسـبـعـون ملـيــونـا وسبـعـمـائة
وواحد وأربـعون ألف دينار (572.741.000 دج) مقـيّــد في
مــيــزانــيــة الــتـــكــالــيف اGــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

3 : :  يــــــخــــــصــــص Gــــيـــــزانـــــيـــــــة ســــــنـــــــة 2013 اGـــــاداGـــــادّة ة 
اعـتـــمـــــاد قـــــدره خـمــسـمــائـة واثــنـان وســبـعــون مـلــيــونـا
وسبعـمائة وواحد وأربعون ألف دينار (572.741.000 دج)
 يــقـــيّــد فـي مـيـزانـيـة تـسـيـيـر وزارة اGـالـيـة وفي الـباب

رقم 36-07 "إعانة للديوان الوطني لإلحصائيات".

اGـاداGـادّة ة 4 :  :  يكـلف وزير اGـاليـة بتـنفـيـذ هـذا اGرسوم
الــــذي يــــنــــشـــر فـي اجلــــريـــدة الــــرّســــمــــيّـــــة لـــلــــجــــمــــهــــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـرّر بـاجلـزائـر في 26 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق
7 فبراير سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 22  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 3 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة r 2013 يـتـضــم r يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

رئيس دراسات باGديرية العامة لإلصالح اإلداري.رئيس دراسات باGديرية العامة لإلصالح اإلداري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 3 فبـراير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
مــيـلــود مــيـلــوديr بــصـفــته رئــيــسـا لــلــدّراسـات لــدى مــديـر
Xـــكــــلّف بـــالـــعـــصــــرنـــة والـــتـــطـــويـــر اإلداريـــGالـــدّراســـات ا
باGديرية العامة لإلصالح اإلداريr إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 22  ربـــيع األو  ربـــيع األوّل عــامل عــام
1434 اGوافق  اGوافق 3 فبـراير سنة  فبـراير سنة r 2013 يتـضم r يتـضمّنان إنهاءنان إنهاء

مـــهـــام كـــاتـــبـــX عـــامـــX لـــــدى رئـــيـــسي دائـــرتـــX فيمـــهـــام كـــاتـــبـــX عـــامـــX لـــــدى رئـــيـــسي دائـــرتـــX في
.Xواليتـ.Xواليتـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عــــام 1434 اGــــوافق 3 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2013 تــــنــــهى مــــهــــام
الـسّـيـدين اآلتي اسـمـاهـمـا بـصـفـتـهـمـا كـاتـبـX عـامـX لـدى

: Xاآلتيت Xفي الواليت Xرئيسي دائرت
- عبـد اGالك مـعتـوقr بدائـرة بئـر العـرش في والية

rبناء على طلبه rسطيف
- عـبــد الــلـطــيف أوحلـــاجr بــدائـرة جــلــيــدة في واليــة

عX الدفلىr إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عـام 1434 اGـوافق 3 فـبـرايـر سـنـة 2013 تـنـهىr ابـتـداء من
أوّل مـارس سنة r2012 مهـام الـسّيـد داود طـيوبr بـصـفته
rـســيـلـةGكـاتـبــا عـامـا لــدى رئـيس دائــرة مـجـدل فـي واليـة ا

إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 22  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 3 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة r 2013 يـتـضــم r يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

مديرين للحماية اGدنية في الواليات.مديرين للحماية اGدنية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 3 فبـراير سنة 2013 تنـهى مهـام السّادة

اآلتــيــة أسـمــاؤهم بـصــفـتــهم مـديـــرين لـلـحـمــايــة اGـدنـــيـة
في الواليات اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :

rفي والية أدرار rعبد الله بن ساعد -
rفي والية بسكرة rشليحي دحمان -

rسيلةGفي والية ا rمحمد بعاطشية -
rفي والية بومرداس rزيان خروبي -

- مجيد أيت عاليةr في والية تيسمسيلت.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 22  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 3 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة r 2013 يـتـضــم r يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

رئيس ديوان وزير التربية الوطنية.رئيس ديوان وزير التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 3 فبـراير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
أحـــسن الغـــاr بـــصـــفـــته رئـــيـــســـا لـــديـــوان وزيـــر الـــتـــربـــيـــة

الـوطنـية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 22  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 3 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة r 2013 يـتـضــم r يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

مديرين للتعمير والبناء في الواليات.مديرين للتعمير والبناء في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 3 فبـراير سنة 2013 تنـهى مهـام السّادة
اآلتـــيـة أسـمـــاؤهم بـصـفــتــهم مـديـــرين لـلـتــعـمـيــر والـبـنـاء

في الواليات اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :
rفي والية األغواط rعبد احلميد مخطوط -

rفي والية سطيف rعبد احلفيظ والي -
- لعروسي رزاق لقرعr في والية إيليـزي.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 22  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 3 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة r 2013 يـتـضــم r يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام
مـــديـــر الـــشـــبـــاك الـــوحـــيـــد غـــيـــر اGـــركـــزي لـــلـــوكـــالـــةمـــديـــر الـــشـــبـــاك الـــوحـــيـــد غـــيـــر اGـــركـــزي لـــلـــوكـــالـــة

الوطنية لتطوير االستثمار بقسنطينة.الوطنية لتطوير االستثمار بقسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 3 فبـراير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
حــبــيـب بــحـــــوحr بــصــفــتــه مــديــــرا لــلــشــبــــاك الــــوحــــيـد
غــيــــر اGــركــزي لـلــوكــالــة الــوطـنــيــة لــتــطـويــر االســتــثــمـار

بقسنطينـة.
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24 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013  م م

مــراســيـم رئــاســيمــراســيـم رئــاســيّــة مــؤرــة مــؤرّخــة في خــة في 22  ربــيـع األو  ربــيـع األوّل عـام ل عـام 1434
اGـوافق اGـوافق 3 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة r 2013 تـتـضــم r تـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام
مـديــرين لـلــبـريـد وتــكـنـولــوجـيــات اإلعالم واالتـصـالمـديــرين لـلــبـريـد وتــكـنـولــوجـيــات اإلعالم واالتـصـال

في الواليات.في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 3 فبـراير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
عـمــار بــراغــثـةr بــصــفــته مـديــرا لــلــبـريــد وتــكــنـولــوجــيـات

اإلعالم واالتصال في والية عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 3 فبـراير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
عــــــبــــــد الــــــكــــــر¨ حــــــدراويr بـــــصــــــفــــــتـه مــــــديــــــرا لــــــلــــــبــــــريـــــد
r±وتــكـــنــولــوجــيـــات اإلعالم واالتــصــال في واليـــة مــســتــغــا

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عــــام 1434 اGــــوافق 3 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2013 تــــنــــهى مــــهــــام
الــسّــيــدين اآلتي اســمــاهــمــا بــصــفـتــهــمــا مــديــرين لــلــبــريـد
Xاآلتـيـت Xوتـكـنـولوجـيـات اإلعالم واالتـصـال في الـواليتـ

إلحالتهما على التّقـاعد :
rفي والية وهران rحبيب سالم -

- عبد القادر بدودr في والية الطارف.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 22  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 3 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة r 2013 يـتـضــم r يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

مدير دراسات �جلس احملاسبة.مدير دراسات �جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 3 فبـراير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
فـــتـــحي عــبـــد احلق عـــمــرانـيr بــصـــفــتـــه مــديـــــر دراســــات
rــجـلس احملـاسـبـة�لـقـسـم الـدّراسـات ومـعـاجلـــة اGـعـلـومـات 

بنـاء عـلى طلبـه.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 22  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 3 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة r 2013 يـتـضــم r يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

نائب مدير �جلس احملاسبة.نائب مدير �جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 3 فبـراير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
بــوحــجــر حــمــرةr بــصــفــتـه نــائب مــديــر �ــجــلس احملــاســبــة
مــكــلّـــفــا بــالـــهــيــكل اإلداري لـــدى الــغــرفـــة ذات االخــتــصــاص

اإلقليمي بوهرانr بناء على طلبه.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 22  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 3 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة r 2013 يـتـضــم r يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

رئيس فرع �جلس احملاسبة.رئيس فرع �جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 3 فبـراير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
rجـلس احملاسبة�مـصطفى ميـمونيr بصفـته رئيس فرع 

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــإلحالته على التّقـاعد.
مــراســيـم رئــاســيمــراســيـم رئــاســيّــة مــؤرــة مــؤرّخــة في خــة في 22  ربــيـع األو  ربــيـع األوّل عـام ل عـام 1434
Xن تــعـــيــXتـــتــضـــمّن تــعـــيــ r تـــتــضـــم r 2013 3  فـــبـــرايـــر ســـنـــة   فـــبـــرايـــر ســـنـــة اGــوافق اGــوافق 

رؤساء دواوين والة.رؤساء دواوين والة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــــوافق 3 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2013 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد

كــــر¨ أمجكوحr رئيسا لديوان والي والية اجللفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــــوافق 3 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2013 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد

سليمان سحاليr رئيسا لديوان والي والية عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــــوافق 3 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2013 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد
مـــحـــمـــد عـــبــد الـــقــــادر بـــكـــــاديr رئـــيـــســــا لـــديــــوان والي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــواليــة إيليزي.
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 22  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن تــعـــيــXيـــتــضـــمّن تــعـــيــ r يـــتــضـــم r 2013 3  فـــبـــرايـــر ســـنـــة   فـــبـــرايـــر ســـنـــة اGــوافق اGــوافق 

رئيس أمن والية الطارف.رئيس أمن والية الطارف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــــوافق 3 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2013 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــقمــــر الزمان بوبيرr رئيسا ألمن والية الطارف.
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 22  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن تــعـــيــXيـــتــضـــمّن تــعـــيــ r يـــتــضـــم r 2013 3  فـــبـــرايـــر ســـنـــة   فـــبـــرايـــر ســـنـــة اGــوافق اGــوافق 

مديرين للحماية اGدنية في الواليات.مديرين للحماية اGدنية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــــوافق 3 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2013 يـــعـــيّـن الـــسّـــادة
اآلتــــــيــــة أســــمـــاؤهـم مــــديـــريـن لــــلـــحــــمــــايــــــة اGــــدنـــــيــــة في

الـواليات اآلتـية :
rفي والية أدرار rمجيد أيت عالية -

rفي والية بسكرة rعبد الله بن ساعد -
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24 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013  م م

r±في والية مستغا rمحمد بعاطشية -
rسيلةGفي والية ا rشليحي دحمان -

- زيان خروبيr في والية تيسمسيلت.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 22  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن تــعـــيــXيـــتــضـــمّن تــعـــيــ r يـــتــضـــم r 2013 3  فـــبـــرايـــر ســـنـــة   فـــبـــرايـــر ســـنـــة اGــوافق اGــوافق 

.Xرؤساء دوائر في واليت.Xرؤساء دوائر في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــــوافق 3 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2013 يـــعـــيّـن الـــسّـــادة

: Xاآلتيت Xاآلتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الواليت
- والية البويرة :- والية البويرة :

rدائرة سور الغزالن : أحمد كاشة -
- والية اجللفة :- والية اجللفة :

rدائرة سيدي لعجال : مختار مرين -
- دائرة برينr توفيق محمدي.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 22  ربـــيع األو  ربـــيع األوّل عــامل عــام
1434 اGــوافق  اGــوافق 3  فــبـــرايـــر ســـنــة  فــبـــرايـــر ســـنــة r 2013 يــتـــضـــم r يــتـــضـــمّـــنــانـــنــان

تعـيX كــاتبـX عــامـX لــــدى رئيـسي دائــرتX فيتعـيX كــاتبـX عــامـX لــــدى رئيـسي دائــرتX في
.Xواليتـ.Xواليتـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 3 فــبــــرايــــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
ســــيــد أحــمـــد ســـريـــرr كـــاتــبــا عــامـــا لــــدى رئــيس دائــــرة

أوالد ميمون في والية تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 3 فبـراير سنة 2013 يعيّن الـسّيد يـحيا
بـلــعــرابيr كــاتـبــا عـامـا لــــدى رئـيـس دائـــرة عـX نــويـسي

في والية مستغا±.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 22  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن تــعـــيــXيـــتــضـــمّن تــعـــيــ r يـــتــضـــم r 2013 3  فـــبـــرايـــر ســـنـــة   فـــبـــرايـــر ســـنـــة اGــوافق اGــوافق 

الكاتب العامالكاتب العامّ لبلدية عX وسارة في والية اجللفة. لبلدية عX وسارة في والية اجللفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 3 فــبــــرايــــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
مـسـعــــود عـطـــويr كــاتــبـــا عـــامــــا لـبـلــديـــة عــX وســـارة

في واليـة اجللفـة.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 22  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن تــعـــيــXيـــتــضـــمّن تــعـــيــ r يـــتــضـــم r 2013 3  فـــبـــرايـــر ســـنـــة   فـــبـــرايـــر ســـنـــة اGــوافق اGــوافق 
مـــــديـــــــر األشـــــغـــــــــال الـــــعـــــمـــــومـــــــــيــــة فــي واليــــــــةمـــــديـــــــر األشـــــغـــــــــال الـــــعـــــمـــــومـــــــــيــــة فــي واليــــــــة

ســيدي بلعبـاس.ســيدي بلعبـاس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 3 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد محمد
عـــثـــصـــمــانـيr مــديــــرا لألشـــغـــــال الـــعــمـــومـــــيــة فـي واليــــة

سـيدي بلعبـاس.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 22  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن تــعـــيــXيـــتــضـــمّن تــعـــيــ r يـــتــضـــم r 2013 3  فـــبـــرايـــر ســـنـــة   فـــبـــرايـــر ســـنـــة اGــوافق اGــوافق 

مديرين للتعمير والبناء في الواليات.مديرين للتعمير والبناء في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــــوافق 3 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2013 يـــعـــيّن الـــسّـــادة
اآلتــــيـــة أسـمـــــاؤهــم مــديــــريـــن لــلـتــعــمــــــيـر والــبــنـــــاء

فــي الواليات اآلتـية :
rفي والية األغواط rلعروسي رزاق لقرع -

rفي والية تلمسان rعبد احلفيظ والي -
- عبد احلميد مخطوطr في والية سطيف.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 22  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGوافق اGوافق 3  فبراير سنة   فبراير سنة r 2013 يتضم r يتضمّن تعيX نائبن تعيX نائب
مــــديــــر بــــوزارة الــــبــــريــــد وتــــكـــنــــولــــوجــــيــــات اإلعالممــــديــــر بــــوزارة الــــبــــريــــد وتــــكـــنــــولــــوجــــيــــات اإلعالم

واالتصـال.واالتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــــوافق 3 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2013 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد
شــفـــيق قـــدواريr نــائب مـــديــر الـــوســائـل الــعـــامــة بــوزارة

البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 22  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGوافق اGوافق 3  فبراير سنة   فبراير سنة r 2013 يتضم r يتضمّن تعيX مديرن تعيX مدير
الـبـريد وتـكـنولـوجـيات اإلعالم واالتـصـــال في واليةالـبـريد وتـكـنولـوجـيات اإلعالم واالتـصـــال في والية

تندوف.تندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافـق 3 فــبـــرايـــر ســـنـــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــيــد
عــبــــد الــكــر¨ حــدراويr مــديــرا لــلــبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات

اإلعالم واالتصال في والية تندوف.



14 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2811

24 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013  م م

قرارات> مقرقرارات> مقرّرات> آراءرات> آراء

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 22  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن تــعـــيــXيـــتــضـــمّن تــعـــيــ r يـــتــضـــم r 2013 3  فـــبـــرايـــر ســـنـــة   فـــبـــرايـــر ســـنـــة اGــوافق اGــوافق 

ناظرين مساعدين �جلس احملاسبة.ناظرين مساعدين �جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عـام 1434 اGــوافق 3 فــبــرايــر ســنـة 2013 يــعــيّن الــسّــيـدان

اآلتي اسماهما ناظرين مساعدين �جلس احملاسبة :
rبن عيسى فرح -

- أحسن بوجلنيب.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 22  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xن تــعـــيــXيـــتــضـــمّن تــعـــيــ r يـــتــضـــم r 2013 3  فـــبـــرايـــر ســـنـــة   فـــبـــرايـــر ســـنـــة اGــوافق اGــوافق 

�جلس احملاسبة. Xجلس احملاسبة.رئيسي فرع� Xرئيسي فرع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 22 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 3 فــبـــرايـــر ســـنــة 2013 تــعـــيّن الـــسّـــيــدة

�ـــجــــلس Xوالــــسّــــيــــد اآلتي اســــمــــــاهـــمـــــا رئــــيــــسي فــــرعــــ
احملـاسبـة :

rنعيمة زابير -
- إخلف يسعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اGوافق  اGوافق 27
 نـوفـمـبـر سـنة  نـوفـمـبـر سـنة r 2012 يـتـضـم r يـتـضـمّن تـعيـX مـديـر اGـركزن تـعيـX مـديـر اGـركز

اجلزائري لتطوير السينما (استدراك).اجلزائري لتطوير السينما (استدراك).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلــريـدة الــرّسـمـيّــة - الـعـدد 69 الـصـادر في 5 صـفــر
عـام 1434 اGوافق 19 ديسمبر سنة 2012.

الصفحة 51 - العمود األوّل - األسطر 2 و3 و6 :
- بــــدال مـن : "مــــديــــر اGـــــركــــز اجلــــزائــــري لـــــتــــطــــويــــر

السينما".
- يقرأ : "مدير اGركز اجلزائري للسينما".

... (الباقي بدون تغيير) ...

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
ديسـمـبر قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 27 مـحـرم عام مـحـرم عام 1434  اGـوافق  اGـوافق 11 ديسـمـبر 
ســنــةســنــة r2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرr يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

اإلعالم اآللي و البطاقية و الرقابة.اإلعالم اآللي و البطاقية و الرقابة.
ــــــــــــــــــــ

rإن وزير اجملاهدين
�ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اGـؤرخ -
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضّمن تعيGوا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 264
اGـؤرخ في 29 ربــيـع األول عـام 1415 اGـوافق 6 ســبـتــمــبـر
سـنة 1994 و اGـتضـمن تنـظيم اإلدارة اGـركزية في وزارة

rاجملاهدين
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 12-331 اGؤرخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخّص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اGــرسـوم الــرئــاسي اGـؤرخ في
18 رجـب عـــــــام 1432  اGــــــــوافق 20 يـــــــونــــــــيـــــــو ســــــــنـــــــة 2011

واGتضـمن تعـيX السـيد سـامي عثمـاني مرابـوطr مديرا
rلإلعاللم اآللي و البطاقية و الرقابة بوزارة اجملاهدين

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGــادة األولي :اGــادة األولي : يــفــوض إلى الـــســيــد ســامـي عــثــمــاني
rمـــديـــر اإلعالم اآللـي و الـــبــطـــاقـــيـــة و الـــرقـــابــة rمـــرابــوط
اإلمضاء في حـدود صالحياتهr باسم وزيـر اجملاهدينr على

جميع الوثائق و اGقرراتr باستثناء القرارات.

اGـادة اGـادة 2 :: يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 27 مــحــرم عـام 1434  اGـوافق 11
ديسمبر سنة 2012.

محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرارات مــــــؤرخـــــة في قـــــرارات مــــــؤرخـــــة في 27 مـــــحــــــرم عـــــام  مـــــحــــــرم عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 11
ديـسـمبـر سـنة ديـسـمبـر سـنة r2012 تـتضـمن تـفويض اإلمـضاء إلىr تـتضـمن تـفويض اإلمـضاء إلى

نواب مديرين.نواب مديرين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير اجملاهدين
�ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اGـؤرخ -
في 17 شــوال عــام 1433  اGــوافق 4 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 11 14 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ

24 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013  م م

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 94-264 اGؤرخ
في  29 ربـــيع األول عــام 1415 اGــوافق 6 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
1994 و اGـــتــــضّــــمن تــــنــــظــــيم اإلدارة اGــــركـــزيــــة في وزارة

rاجملاهدين

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 12-331 اGؤرخ
في 19 شــوال عــام 1433  اGــوافق 6 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

rالذي يرخّص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعــد االطالع عــلى اGــرسـوم الــرئــاسي اGـؤرخ في
20 ربـــيع األول عــام 1433 اGــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة 2012

واGـتــضـمن تــعـيــX الـسـيــدة نـصــيـرة عــبـديr نــائـبــة مـديـر
rبوزارة اجملاهدين Xللتقن

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

rـادة األ ولى : يـفـوض إلى الــسـيــدة نـصـيــرة عـبـديGـادة األ ولى :اGا
rاإلمــضــاء في حــدود صالحــيــاتــهــا rXنــائــبــة مــديــر الــتـــقــنــ
rـقـرراتGعـلى جــمـيع الـوثــائق و ا rبــاسم وزيـر اجملـاهــدين

باستثناء القرارات.

اGـادة اGـادة 2: يــنـشــر  هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 27 مــحــرم عـام 1434  اGـوافق 11
ديسمبر سنة 2012.

محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس
--------------------------------

rإن وزير اجملاهدين

�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12 - 326 اGـؤرخ -
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�قتضى اGرسوم التنفيذي رقم 94 -264 اGؤرخ
في 29 ربـــيع األول عــام 1415 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة
1994 و اGـــتــــضــــمن تــــنــــظــــيم اإلدارة اGــــركـــزيــــة في وزارة

rاجملاهدين

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 12-331 اGؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخّص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعــد االطالع عــلى اGــرسـوم الــرئــاسي اGـؤرخ في
20 ربـــيع األول عــام 1433 اGــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة 2012

واGــتـضـمن تــعـيـX الــسـيـدة رشــيـدة عـربــيـدr نـائــبـة مـديـر
rللطعون بوزارة اجملاهدين

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

rـادة األولى : يــفـوض إلى الــسـيــدة رشـيــدة عـربــيـدGـادة األولى :اGا
rاإلمــضـــاء في حــدود صالحــيــاتــهــا rنـــائــبــة مــديــر الــطــعــون
rـقـرراتGعـلى جــمـيع الـوثــائق و ا rبــاسم وزيـر اجملـاهــدين

باستثناء القرارات.

اGـادة اGـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 27 مــحــرم عـام 1434  اGـوافق 11
ديسمبر سنة 2012.

محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس
--------------------------------

rإن وزير اجملاهدين

�ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اGـؤرخ -
في 17 شــوال عــام 1433  اGــوافق 4 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 264
اGـؤرخ في  29 ربـيع األول عـام 1415 اGـوافق 6 سـبـتــمـبـر
سـنة 1994 و اGـتضّـمن تنـظيم اإلدارة اGـركزية في وزارة

rاجملاهدين

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 331
اGـؤرخ في 19 شـوال عـام 1433  اGـوافق 6 سـبــتـمـبـر سـنـة

r2012 الذي يرخّص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبعد االطالع عـلى اGرسوم الـرئاسي اGؤرخ في 7
شوال عام 1432 اGوافق 5 سبـتمبـر سنة 2011 واGـتضمن
تــعــيــX الــســيــد مــحــمــد عــبــد احلــكــيم عــصــامr نــائـب مــديـر

rللتوجيه والتنشيط بوزارة اجملاهدين

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى : يفـوض إلى السـيد مـحمـد عبـد احلكيم
عــصـامr نــائب مــديـر الــتـوجــيه و الـتــنــشـيطr اإلمــضـاء في
حـــدود صـالحـــيــــاتهr بــــاسم وزيــــر اجملـــاهــــدينr عــــلى جــــمـــيع

الوثائق و اGقرراتr باستثناء القرارات.

اGـادة اGـادة 2 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 27 مــحــرم عـام 1434  اGــوافق 11
ديسمبر سنة 2012.

محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس



14 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3011

24 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013  م م

rإن وزير اجملاهدين

�ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اGـؤرخ -
في 17 شــوال عــام 1433 اGــوافق 4  ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضّمن تعيGوا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 264
اGـؤرخ في 29 ربــيـع األول عـام 1415 اGـوافق 6 ســبـتــمــبـر
سنة 1994  و اGتضّـمن تنظيم اإلدارة اGركزية في وزارة

rاجملاهدين

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 331
اGـؤرخ في 19 شـوال عـام 1433 اGـوافق 6 ســبــتـمــبـر ســنـة

r2012 الذي يرخّص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعــد االطالع عــلى اGــرسـوم الــرئــاسي اGـؤرخ في
10 رجب عام 1433 اGوافق 31 مايـو سنة 2012 واGـتضّمن

Xنـائب مـديـر لـلـمـسـتـخـدم rالـسـيـد خـالـد رمضـان Xتـعـيـ
rبوزارة اجملاهدين

يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :

rــــادة األولى: يـــفــــوض إلى الـــســـيــــد خـــالـــد رمـــضـــانGــــادة األولى: اGا
rاإلمضـاء فـي حدود صـالحيـاته rXـسـتـخـدمـGنـائب مـديـر ا
rـقـرراتGعـلى جــمـيع الـوثــائق و ا rبــاسم وزيـر اجملـاهــدين

باستثناء القرارات.

اGـادة اGـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 27 مــحــرم عـام 1434  اGــوافق 11
ديسمبر سنة 2012.

محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس

وز ارة السكن والعمرانارة السكن والعمران
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 22 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 5 يـنـايـر سـنـة يـنـايـر سـنـة
r2013 يتضمr يتضمّن تـفويض اإلمضاء إلى مدير التسييرن تـفويض اإلمضاء إلى مدير التسيير

العقاري.العقاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير السكن والعمران

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

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

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

r2008 الذي يحدّد صالحيات وزير السكن و العمران

- و�قـتـضى اGرسـوم الـتّنـفـيذيّ رقم 08-190 اGؤرخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اGـوافق أول يـوليـو سـنة
2008 و اGـــتــــضّــــمن تــــنــــظــــيم اإلدارة اGــــركـــزيــــة في وزارة

rتممGعدل واGا rالسكن و العمران
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 331
اGـؤرخ في 19 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 6 ســبــتـمــبـر ســنـة

r2012 الذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعــد االطالع عــلى اGــرسـوم الــرئــاسي اGـؤرخ في
13 مــــحـــــرّم عــــام 1434 اGـــــوافق27  نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 2012

واGــتــضّــمن تــعـيــX الــســيـد اعــمــر بــلــحـاج عــيــسىr مــديـرا
rللتسيير العقاري بوزارة السكن و العمران

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يـــفــــوّض إلى الـــسّــــيـــد اعــــمـــر بــــلـــحـــاج
عــيــسىr مـــديــر الــتـــســيــيـــر الــعــقــاريr اإلمـــضــاء في حــدود
صالحــيــاتـهr بــاسم وزيــر الــســـكن والــعــمــرانr عـــلى جــمــيع

الوثائق واGقرراتr باستثناء القرارات.

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

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 22 صــــفــــر عـــام 1434  اGــــوافق 5
يناير سنة 2013.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 22 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 5 يـنـايـر سـنـة يـنـايـر سـنـة
r2013 يـتــضـمr يـتــضـمّن تــفـويض اإلمــضـاء إلـى مـديـر اإلدارةن تــفـويض اإلمــضـاء إلـى مـديـر اإلدارة

العامة.العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير السكن والعمران
�ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسيّ رقم 12 - 326 اGـؤرّخ -
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 189
اGــــؤرّخ في 27 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1429 اGــــوافق أول
يـــولــيــو ســنــة 2008 الـــذي يــحــدد صالحــيـــات وزيــر الــســكن

rوالعمران
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 190
اGــــؤرّخ في 27 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1429 اGــــوافق أول
يولـيو سـنة 2008 و اGـتضـمّن تنـظيم اإلدارة اGـركزية في

rتممGعدل اGا rوزارة السكن و العمران
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- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 12 - 331
اGـؤرّخ في 19 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 6 ســبــتـمــبـر ســنـة

r2012 الذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعــد االطالع عــلى اGــرسـوم الــرئــاسي اGـؤرخ في
13 مــــحـــــرّم عــــام 1434 اGـــــوافق27  نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 2012

واGـتـضّمن تـعـيـX السـيـد عبـد الـله منـجيr مـديرا لإلدارة
rالعامة بوزارة السكن و العمران

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGـــــاداGـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــفــــــوّض إلـى الــــســّـــــيــــــد عـــــبــــد الـــــله
مــــــنـــــجـيr مــــــديــــــر اإلدارة الـــــعــــــامــــــةr اإلمـــــضــــــاء فـي حـــــدود
صالحــيــاتـهr بــاسم وزيــر الــســـكن والــعــمــرانr عـــلى جــمــيع

الوثائق واGقرراتr باستثناء القرارات.

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

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 22 صــــفــــر عـــام 1434  اGــــوافق 5
يناير سنة 2013.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 22 صـفـر عام  صـفـر عام 1434 اGـوافق  اGـوافق 5 يـنـايـر سـنـة يـنـايـر سـنـة
r2013 يــتــضـــمr يــتــضـــمّن تــفــويض اإلمــضـــاء إلى نــائب مــديــرن تــفــويض اإلمــضـــاء إلى نــائب مــديــر

.XستخدمGا.XستخدمGا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير السكن والعمران

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

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 189
اGــــؤرّخ في 27 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1434 اGــــوافق أول

rيوليو سنة 2008 الذي يحدّد صالحيات وزير السكن

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 190
اGــــؤرّخ في 27 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1429 اGــــوافق أول
يولـيو سـنة 2008 و اGـتضـمن تنـظيم اإلدارة اGـركزية في

rتممGعدل و اGا rوزارة السكن و العمران

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 12 - 331
اGـؤرّخ في 19 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 6 ســبــتـمــبـر ســنـة

r2012 الذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اGــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اGــؤرّخ
في 13 مــحــرم عــام 1434 اGــوافق 27 نــوفــمـــبــر ســنــة 2012
واGتضـمن تعيـX السيد إسماعـيل طواهريr نـائب مدير

rبوزارة السكن و العمران Xللمستخدم

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGــــــاداGــــــادّة األولى : ة األولى : يــــــفــــــوّض إلى الــــــسّــــــيــــــد إســــــمــــــاعــــــيل
طـواهــريr نـائـب مـديــر اGـسـتــخـدمــrX اإلمـضــاء في حـدود
صالحــيــاتـهr بــاسم وزيــر الــســـكن والــعــمــرانr عـــلى جــمــيع

الوثائق واGقرراتr باستثناء القرارات.

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

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 22 صــــفــــر عـــام 1434  اGــــوافق 5
يناير سنة 2013.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

مـقـرر رقم مـقـرر رقم 13 -  - 01 مـؤر مـؤرّخ في خ في 19 صــفـر عـام  صــفـر عـام 1434 اGـوافق اGـوافق
2 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة r2013 يـتـضـمن نــشـر قـائـمــة الـبـنـوكr يـتـضـمن نــشـر قـائـمــة الـبـنـوك

وقائمة اGؤسسات اGالية اGعتمدة في اجلزائر.وقائمة اGؤسسات اGالية اGعتمدة في اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــ

rإن محافظ بنك اجلزائر

�قتضى األمر رقم 03 - 11 اGؤرخ في 27  جمادى -
الـثـانــيـة عـام 1424 اGـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واGــتـعـلق

rادة 93 منهGال سيما ا rتمّمGعدّل واGا rبالنقد والقرض

- و �قتـضى اGرسوم الـرئاسي اGؤرخ في 10 ربيع
األول عـام 1422 اGـوافق 2  يــونــيــو ســنـة 2001 واGــتــضـمن

rمحافظ ونواب محافظ بنك اجلزائر Xتعي
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- و �قتضى اGرسوم الرئاسي اGؤرخ في 5 جمادى
األولى عــــــــام  1427 اGـــــوافق  أول يـــــونــــــيـــــو ســــــنـــــة 2006 

rنائب محافظ بنك اجلزائر Xتضمن تعيGوا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

مــادة وحـــيـدة : مــادة وحـــيـدة : تــطـــبــيــقــا ألحــكــام اGـادة 93 من األمـر
رقم 03 - 11 اGــــؤرخ في 27  جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1424
اGــوافق 26 غــشت ســنــة r2003 اGــعــدّل واGــتـــمّمr واGــذكــور
أعالهr تنشر في اجلريـدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية
الــد�ــقــراطـــيــة الــشـــعــبــيـــةr قــائــمــة الـــبــنــوك وكـــذا قــائــمــة
اGـؤسسات اGالـية اGعـتمدة في اجلـزائر إلى غاية 2 يـناير

سنة 2013 واGلحقتان بهذا اGقرر.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 19 صــــفــــر عــــام 1434 اGــــوافق 2
يناير سنة 2013.

محمد لكصاسيمحمد لكصاسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGلحق األولاGلحق األول
قائمة البنوك قائمة البنوك اGعتمدة إلى غاية اGعتمدة إلى غاية 2 يناير سنة  يناير سنة 2013

- بنك اجلزائر اخلارجي
- البنك الوطني اجلزائري

- القرض الشعبي اجلزائري
- بنك التنمية احمللية

- بنك الفالحة والتنمية الريفية
- الصندوق الوطني لالدخار واالحتياط ( بنك )

- بنك البركة اجلزائري
- سيتي بنك - اجلزائر "فرع بنك"

- اGؤسسة العربية اGصرفية - اجلزائر

- نتيكسيس - اجلزائر
- سوسيتي جينيرال - اجلزائر

- البنك العربي - اجلزائر "فرع بنك"
- بي . ن . بي باريباس - اجلزائر

- ترست بنك - اجلزائر
- بنك اإلسكان للتجارة والتمويل - اجلزائر

- بنك اخلليج - اجلزائر
- فرنسا بنك - اجلزائر

- كـريدي  اقريكـول كوبورات انـد انفسـتمانت بنك
اجليري

- إتش . إس . بي . سي - اجلزائر "فرع بنك"
- مصرف السالم - اجلزائر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGلحق الثانياGلحق الثاني
قائمة اGؤسسات اGالية  اGعتمدةقائمة اGؤسسات اGالية  اGعتمدة

إلى غاية إلى غاية 2 يناير سنة  يناير سنة 2013

- شركة إعادة التمويل الرهني
- الشركة اGالـية لالستثمار واGـساهمة والتوظيف

" ش . م . ا . م . ت - ش . أ "
- الشركة العربية لإليجار اGالي

- اGغاربية لإليجار اGالي - اجلزائر
- سيتيالم اجلزائر

- الصندوق الوطـني للتعاضديـة الفالحية "مؤسسة
مالية "

- الشركة الوطنية لإليجار اGالي - شركة أسهم
- إيجار ليزينغ اجلزائر- شركة أسهم

- اجلزائر إيجار- شركة أسهم

14 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3211

24 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013  م م


