
  بسم هللا الرحمان الرحیم
  والصالة والسالم على أشرف المرسلین 

 

  ، نور الدین داوديالسید 
 ، أرزقي حسینيالسید 

  ،لوزارة الطاقة السید األمین العــام
  طراك،االسید الرئیس المدیر العام لمجمع سون

  السید الرئیس المدیر العام لمجمع سونلغاز،
  الطاقة،السیدات والسادة إطارات وزارة 

  السادة رؤساء سلطات الضبط ووكاالت القطاع،
  أسرة اإلعالم،

  أیھا الحضور الكریم،
  

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،
  

في  نور الدین داوديتنصیب السید حفل على بحضوركم الیوم  فَ رِ شْ أن أُ  یسرني
  .النفط لوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقاتلمھامھ الجدیدة كرئیس 

 قة التي وضعھا فيلى الثِّ ع نور الدین داوديالسید  أَ نِّ ھَ في البدایة أن أُ یسعدني و
لوكالة الوطنیة لتثمین موارد ا سأُّ رَ ھ بمھام تَ كلیفِ تَ الجمھوریة بِ السید رئیس  ھِ صِ خْ شَ 

  .القیام بھاالتوفیق والسداد في كل لھ  كبیرة نتمنىالمحروقات، وھي مسؤولیة 

  

، الرئیس أرزقي حسینيالسید  بالجھود التي بذلھا شیدَ أُ ام أن قَ المَ في ھذا  دُّ وَ أَ كما 
وكالة وأن أشكره جزیل الشكر على لھ لسِ أُّ رَ فترة تَ خالل ، لنفطاوكالة لالسابق 

متمنیا لھ  تفانیھ في العمل وعطائھ وخبرتھ التي لم یبخل بھا خالل مسیرتھ معنا،
  .المستقبلكل التوفیق في 

  



  

ي قطاع الطاقة لبرنامج عمل نّ بَ تَ  لِّ لنفط في ظِ وكالة االرئیس الجدید ل یینُ عْ تَ یأتي 
والتنقیب وترقیة نشاط االستكشاف  عزیزَ تَ  تھأولویا ن بینمِ  رَ طَّ سَ  ،طموح

االستثمار في مجال المنبع قصد رفع مستوى احتیاطات الجزائر من المحروقات، 
القانون دخول  السیما مع ،األھدافوالعمل على توفیر المناخ المالئم لتحقیق ھذه 

ة یَّ فیزِ حْ وتَ ة جیعیَّ شْ من تدابیر تَ  تضمنھیما مع نفیذ التَّ  زَ یِّ الجدید للمحروقات حَ 
  .واألجنبیةللشركات الوطنیة 

تنفیذ  دورا رئیسیا في الوكالة الوطنیة لتثمین المحروقات لعبتفي ھذا المجال، و
والتي تتمحور ا ھلالمخولة  صالحیاتالمن خالل  لمحروقاتلالسیاسة الوطنیة 

   :حولأساسا 

  المساھمة في تحدید السیاسة القطاعیة، -
في ھذا ترقیة االستثمار و ق بنشاطات المنبععلِّ تَ المُ  يّْ مِ جَ نْ تقییم المجال المَ  -

  مجالال
توفیر الشروط  علىات الخاصة بھذا النشاط والعمل قصتنظیم المنا -

  إلنجاحھا.الضروریة 

في مراقبة حسن تنفیذ عقود  بدور محوريھذه المھام، تقوم الوكالة باإلضافة إلى 
  لفائدة الخزینة العمومیة.ة المحروقات تاوَ اَ  عِ مْ االستكشاف واالستغالل وجَ 

سنة في الشركة  30من  دِ یَ زْ ألَِ  ةِ دَّ تَ مْ المُ  ،د نور الدین داوديلسیّ المسیرة المھنیة ل نَّ إ
ى خاللھا عدة مناصب في مجال الجیولوجیا لَّ وَ والتي تَ الوطنیة سونطراك، 

 برةً خِ و كفاءةً  ھُ تْ بَ سَ كْ ، أَ قسم االستكشافمنصب مدیر كان آخرھا واالستكشاف، 
إلیھ على أكمل وجھ  ةِ لَ للقیام بالمھام الموكَ ھ بالتأكید لُ ھِّ ؤَ تُ  عْ بَ نْ في مجال المَ كبیرة 

  ھا.النفط وتحسین أدائِ وكالة ھا مُ دِّ قَ الخدمات التي تُ والعمل على تطویر 

بما ھ الجدیدة ثقة من أنھ لن یدخر جھدا من أجل السھر على تنفیذ مھام كلّيِ وأنا 
   .یخدم مصالح القطاع

الرئیس الجدید من أجل  دعم ومساعدةوكالة بھذه الكما أطلب من جمیع العاملین 
   لھذه الوكالة.األمثل  رِ یْ السَّ ضمان مواصلة العمل ل

مؤكدا لھ أنھ یحظى بكامل  داودي والنجاح للسیدالتوفیق كل األخیر أتمنى وفي 
 .ثقتنا ودعمنا في أداء المھام المنوطة إلیھ


