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فـاطـــمة" ( الـكـتـلـة : 402 أ ) اHـبــرم �ـديـنــــة اجلـزائر فـي
4  يـــــولــــيــــــو ســـــنــــــة 2016  بـــــيـن الـــــشـــــركــــــة الـــــوطــــنـــــيـــــة
BHP"وشــــــركــــــات rشـــــــركــــــة ذات أســـــهـــم rســــــونــــــاطــــــراك
بـلـيـــتـــون بــتــرولـيـوم ( أنـتــرنـاشـيـونـال إكـسـبـلـوريـشن)
r" ب. ت. ي .ل. ت. د " و "إني أجليريا إكسبلوريشن ب . ف

rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء  -

 يرسم ما يأتـي : يرسم ما يأتـي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـوافق عـلـى اHـلـحـق رقم 13 بـالـعـــقــد
الــــمـــــؤرخ فـي 24 يــــونــــيـــو ســـــنــــة 1989 لــــلـــــبــــحــث عـــن
YـــــســــاحــــتــــHاحملـــــروقـــــات الــــســــائــــلـــــة واســــتــــغاللـــــهــــا في ا
اHــســـمـــيــY "غـــورد الــلــوح " ( الــكــتــلــة : 401 أ )  و"ســيـف
فاطــمـة" ( الكتلـة : 402 أ) اHبــرم �ـدينـــة اجلزائر فـي 4
 يـــــولــــــيــــــو ســـــــنـــــــة 2016  بـــــيــن الـــــشـــــــركــــــة الــــــوطـــــنــــــيــــــة
BHP"وشــــــركــــــات rشـــــــركــــــة ذات أســـــهـــم rســــــونــــــاطــــــراك
بـلـيــتــون بـتــرولــيــوم ( أنــتــرنـاشـيـونـال إكـسـبـلـوريـشن)
r"ب. ت. ي .ل. ت. د " و "إني أجلـيـريـا إكــسـبـلـوريـشن ب .ف

وينـفـذ طبقــا للتشريع والتنظيـم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 2 صــــفـــــر عــــام 1438 اHـــــوافق 2
نوفمبر سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رقـم مـرسوم رئاسي رقـم 16-284 مؤرخ في  مؤرخ في 3 صـفر عام  صـفر عام 1438
Yيـــتــضـــمن تـــعـــيــ rYيـــتــضـــمن تـــعـــيــ r2016 ــــوافق 3 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة  نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــةHــــوافق اHا

رئيس الهيئة العليا اHستقلة Hراقبة االنتخابات.رئيس الهيئة العليا اHستقلة Hراقبة االنتخابات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بـنـاء عـلى الـدسـتـورr ال سـيـمـا اHـادتـان 91-6 و194
rمنه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 16-11 اHـؤرخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016
rـراقبـة االنتـخاباتH سـتقـلةHالـمــتـعــلق بـالهـيئـة العـليـا ا

rادة 5 منهHال سيما ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

rالـــســـيــد عـــبـــد الــوهـــاب دربــال Yــادة األولى : يـــعــHــادة األولى : اHا
رئيسا للهيئة العليا اHستقلة Hراقبة االنتخابات.

اHـادة اHـادة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 3 صــــفـــــر عــــام 1438 اHـــــوافق 3
نوفمبر سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم 16-271 مــؤرخ في  مــؤرخ في 29 مــحــرم عـام مــحــرم عـام
1438 اHـوافق  اHـوافق 31 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة r2016 يـحـدد كيـفـياتr يـحـدد كيـفـيات

تـطـبـيـق اإلتـاوة اHـسـتــحـقـة عــلى االسـتـعــمـال �ـقـابلتـطـبـيـق اإلتـاوة اHـسـتــحـقـة عــلى االسـتـعــمـال �ـقـابل
للملك العمومي للمياه اHعدنية ومياه اHنبع.للملك العمومي للمياه اHعدنية ومياه اHنبع.

ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rائية والبيئةHوارد اHبناء على تقرير وزير ا -

- وبناء على الـدستورr ال سيما اHادتان 99- 4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 11 اHــؤرخ في 20
شـــــــوّال عــــــام 1423 اHــــــوافق 24 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2002
واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة لــســنـة r2003 اHــعـدّلr ال ســيــمـا

 rادة 98 منهHا
- و�قـتضى الـقانون رقم 04 - 21 اHؤرخ في 17 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1425 اHـــــوافق 29 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2004
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2005 ال سـيــمـا اHـادة 82

rمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اHــؤرّخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

rادة 73 منهHال سيما ا rتمّمHعدّل واHا rياهHتعلق باHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 15 - 18 اHــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2016 ال سـيــمـا اHـادة 48

rمنه
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 15- 125  اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-196 اHؤرخ
في 27 جــمــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 15 يـــولــيــو ســنــة
2004 واHتعـلق باستـغالل اHياه اHـعدنيـة الطبـيعيـة ومياه

rتمّمHعدّل واHا rنبع وحمايتهاHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 148
اHــؤرّخ في 15 جــمــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 21 مــايــو
سـنـة 2008 الـذي يــحــدد كــيـفــيــات مـنح رخــصــة اسـتــعــمـال

rائيةHوارد اHا
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