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  منظومة غاز الب��ول املسّيل 

 
وتتو��ل  وا�خزن والتو يع شمل  ةظووةة اا  الب�وو  اسيال  ملياا  انتاج والتور�د والتعبئة

ي�ن �� هذه العلياا  
ل
فة بالصظامة التنياق ب�ن ةختيف استدخ

ل
ادارة العاةة ليطاقة بالو ارة اس�ي

د وشعل  . قصد ضلان استلرار�ة ال��ود وال��و�د إدارة اليالةة بظفس الو ارة م�� ةتا�عة ةدى تقال

ي�ن بلقتضاا  اليالةة
ل
 .ةليلظووة استدخ

  

� لغا  الب�وو  اسيال  ��
ل
   181حوا��  2013سظة  ولي  انتاج اسح�

ل
 %35ألف طن أي ةا يلث

ظته � ل ةن وحدة 1TP0Fةعا�مة اسكثفا  ةن جم  اس��الك الوط�ي أةل

(1)
P1T  بقا�س التا�عة ليمركة التو�ياة

ةصفاة التكر�ر ببن�ر  التا�عة و  )ألف طن 60(بظقطة بر�تش اا   وشركة) ألف طن 81(ليكهرلاء والغا  

 اسؤسية التو�ياة لأل�مطة الب�وولاةوةجلع  )ألف طن 30(ليمركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر 

 . )أالف طن 10(باسعلورة وشركة إي�ي 

 

ا ولتغطاة بقا � المركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر حصر�ل
ل
تأة�ن ة ا�حاجاا  الوطظاة، تتو�

اا��ا حوا��  � هذه المركة أيضا . 2013ألف طن �� سظة  331ملياا  التور�د ال�ي بيغت كلل
ل
كلا تتو�

ا واسوردة إ�� شر�ا  التو يع  .باع � ل الكلاا  اسظتجة ةحيال

  

ئبا أو ةعبأ �� قوار�ر من طر�ق المركة الوطظاة لتو يع و�ت  تو يع اا  الب�وو  اسيا  سا

ن وكالء التو يع بوسائيه  . شر�ا  خاصة و�� بوطااا  وطوطا  اا  وسااا  الب�وو  وثالث و�ؤةل

ا�خاصة تو يع قوار�ر الغا  تحت رقابة شر�ا  التو يع ال�ي شيظد له  ةظحا طبقا لتقيا  ةظاطق 

1TP1F�مغرا��التو يع اسظو  لصظدوق التعدي  ا

(2)
P1T . 

 

ف 
ل
وتقوم الدولة بتحديد أسعار باع اا  الب�وو  اسيا  بقرار ةم�وك ةن الو �ر اس�ي

ف بالتجارة يتعيــق بضبط أسعار اسظتوجا  الب�وولاــة ولتعو�ض الفارق ةن   بالصظـامـة
ل
والو �ر اس�ي

وثلن باعها إ�� شر�ا  المركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر  قب  الدولة ب�ن سعر اقتظاء هذه اسادة ةن 

ص لالس��الك اسن��� ال يتجاو  . التو يع ةن �يف��ا  % 40ميلا وأنل ثلن باع قارورة الغا  اسيا  اسخصل

1TP2Fا�ملياة

(3)
P1T. 

                                                           
ة اا ا  ة��ا اا  الب�وو  اسيال   (1)  وال�وولان والبوتان اا  ا�يل �يتخرج ةظه مدل
من وتضبط طرق تطباق حياب التعدي  ا�مغرا�� بلقتىى  ةنمور إداري صادر  1989سبتل�و  23بلقتىى  قرار ةن و �ر اقتصاد الوط�ي اسؤرخ ��   (2)

د ةبي  فوارق نق  اا  الب�وو  اسيا  ل� ل والية ة ليطاقة يحدل  .ادارة العاةل
 .2011ةعطاا  ادارة العاةة ليطاقة �� سظة   (3)
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1TP3F % 90حوا�� ب 2013واستأثر جم  اس��الك اسن��� ةن اا  الب�وو  اسيال  �� سظة 

(1)
P1T  ةن

س��الك الوط�ي فالا يت ل اس��الك الكلاة استبقاة باإلدارا  واسؤسيا  الصظاماة ةجلو  ا 

ة أو �وقود ليياارا    .واليااحال

 

 
ل
د ةن ةدى حرص استدخي�ن م�� استلرار�ة ال��ود وم�� اح�وام شروط اليالةة وليتأك

  ��وكذلك ةدى 
ل
جم  الدم  اسوجه لهذه اسادة، توجهت تدخال  الدائرة إ�� الظور �� أ�مطة  التحك

وأفضت املا   2013و 2009انتاج والتور�د والتخز�ن والتو يع خال  الف�وة اسلتدة ب�ن سظ�ي 

قت باألساس بإنتاج 
ل
ة إ�� ةالحوا  شعي  .خزنهو اا  الب�وو  اسيال  وتور�د الرقابال

 

 

  

                                                           
 .ةعطاا  ادارة العاةة ليطاقة  (1)
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 املالحظاتأبــرز 

 

 نتاج غاز الب��ول املسّيلإ -

 

ر اسجمل  �� جم  انتاج الوط�ي لغا  الب�وو  اسيال  الذي ارتفع ةن  ن التطول
ل
        ل  يلك

، ةن شغطاة ا�حاجاا  الوطظاة % 30أي بنيبة  2013ألف طن ��  180إ��  2009ألف طن ��  138

�موء إ�� تور�د هذه اسادة بنيبة 
ل
ا  ةن تراجعها خال  نفس الف�وة ةنلاتواص  ال ة بالرل        ظيت هاةل

 .ةن اس��الك الوط�ي % 65إ��  %  71
 

شعط  إنجا  �عض صعولا  ناتجة من  غا  الب�وو  اسيا كلا مرف انتاج الوط�ي ل

ا  ةن استكلا  الدراسا  با�مظوب التو��ىي اسماريع م�� ارار ةمرو  نوارة  ةظذ سظة  �� شأنهبالرل

رها 2008
ل
واسقدرة مظد انطالقه  وةن أهلاة هذا اسمرو  ةن حاط طاقة انتاج اضافاة ال�ي ساوف

 .ألف طن 152بحوا�� 
 

كن  طاقة حدودية إ�� ةةمرو  نقطة ةن توف�و كلاا  إضافاة ةن ال�وولان نورا ول  يتلل

ى �� مديد اسظاسبا  إ�� الت ص ةن الغا  اسظتج ةن خال  حرق ا�خزن استوفرة باسمرو  ةلا أدل
ل
خي

 .  غا  الب�وو  اسيال ل لها ليرفع ةن جم  انتاج اسح��كلاا  �ان باإلة�ان استغال
 

  �� ال�يفة وهو ةا  م��وةن ناحاة أخرى ل  �يامد اااب للاا  ةتا�عة أمباء انتاج 
ل
التحك

ت ةعاينته خاصة بلعل  ةعا�مة الغا  بقا�س لدى المركة التو�ياة ليكهرلاء والغا   ارتفعت  حاطتلل

 2013سظة  اديظار  942إ��  2009سظة  اديظار  411�يفة إنتاج الطن الواحد ةن اا  الب�وو  اسيا  ةن 

 .اسكثفا  وكلاة الطاقة اسي��يكة�يبب ارتفا  �يفة اقتظاء وذلك  %129 فاقتأي بنيبة 
 

تذلا  العراقا  ال�ي حالت دون دخو  ةمرو  نوارة ح��  وإ اء هذا الوضع ينب�� العل  م��

رة بلمرو  ن ةناستغال  والرفع 
ل
طة بلا �ياه  �� التقياص ةن ال�مز �� تيباة قطاقة ا�خزن استوف

  �� �يفة إنتاج ا�حاجاا  الوطظاة ةن اا  الب�وو  اسيا  فضال من إ
ل
رساء الاا  الكفاية بالتحك

 .هذه اسادة
 

 تور�د غاز الب��ول املسّيل -
 

فضال من ارتفا  اسعار العاساة لهذه اسادة،  اا  الب�وو  اسيا ،واجهت ملياا  تور�د 
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ر  
ل
البناة التحتاة ليلوا�ئ التو�ياة  �ان لضعففقد  .�يفة الكلاا  اسيتوردة ��صعولا  أث

ص ةن �يفة برةجة اسي�ي م��  ا�ع�اسوالظقص �� تجه��ا��ا 
ل
التور�د قتظاءا  بالكافاة ال�ي تقي

 دوالر خال  الف�وة.م 1,030بيغت حوا�� ايا انتوار لتتحلل  المركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر خط

افضال  2009-2013 �� ارتفا   من نفس اساظاء ةن الاظاءين موضباستالم ال�حظا   نمي�وتب  ملل

  .دوالر.م1,138�يفة التور�د بحوا�� 
 

 ا  استاحة لهااة�ان م�� أفض  وجهول  شيتغ  المركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر 

تكبدته ك�يفة إضافاة بحوا�� ا لل فضال مدوالر .م 6,195�� مدد ال�حظا  وتوف�و ةبي  يظاهز  ليتقياص

ةباستمارا  دوالر إثر قااةها .م 4,86 دين بال��اةاته خال  الف�وة نتاجة إخال  أحد اسزول  است�مالال

2009-2011 . 
 

ن ةن 
ل
وتو�ىي الدائرة باإلسرا  �� وضع تصورا  لتدما  وشعز�ز فضاءا  التخز�ن بلا يلك

د بكلاا  أك�و ةن ةادة اا  الب�وو  اسيال  ةن جم   التقياصو  استغال  ف�وة انخفا  اسعار لي��ول

 .خطايا انتوار
 

 خزن غاز الب��ول املسّيل -
 

ى طاقة خزن اا  الب�وو  اسيا  استاحة بالبالد            ألف طن أي ةا �عاد  28,350ال تتعدل

ت�و�ن ةخزون احتااطي ةن هذه يوةا ةن اس��الك �� ح�ن تقتىىي ال�واتيب ا�ماري ��ا العل   16

ألف طن وهو ةا ةن شأنه أن ال يضلن  50ةن اس��الك م�� اق  أي حوا��  ااسادة �ياوي شهر 

 .استلرار�ة ال��و�د �� صورة حدوث طارئ 
 

ةظووةــة اــا   ال�ــي تواجههــااساســاة  اشــ�اال الــظقص اسجــم  �ــ� طاقــة ا�خــزن، ةــن ر ـتبــويع

ر ملياــا  انتــاج والتور�ــد، لــ  يــت ل إنجــا   .اسيــا البتـــرو   ا  ةــن تــداماا  هــذا الــظقص م�ــ� تطــول ولــالرل

      �ــــ� ة�وةجــــا إنجــــا ه �ــــان ةمــــرو  بقــــا�س  تظفاــــذ اســــتثلارا  إضــــافاة لتــــدما  طاقــــة ا�خــــزن حاــــط تــــأخر 

ر  2013جوان    .ألف طن 12بحوا��  بطاقة تقدل
 

ح�ل  ت�ون ةطابقة ليظصـوص ا�مـاري ��ـا العلـ  تدمو الدائرة إ�� شعز�ز طاقة ا�خزن الوطظاة و 

ب  �� هذا اسجا   .انقطا  ال��و�د ةن ةادة اا  الب�وو  اسيا  قدر اة�انخطر بلا �ياه  �� تجظل
 

 ز الب��ول املسّيلالغ الدم  اسوجه  - 
 

د �� .م 577إ��  2009د �� سظة .م178ارتفع جم  الدم  اسوجه لغا  الب�وو  اسيا  ةن 
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               ةياون دوالر إ�� 173تور�د خال  نفس الف�وة ةن الرتفا  �يفة ال نتاجة باألساس  2013سظة 

 . ألف طن 511ألف طن إ��  473الوط�ي ةن  اس��الكةياون دوالر وارتفا  جم   294

 

�� إثقا  ةن دون وجه حق ستخدام اا  الب�وو  اسيا  اسن��� �وقود ليياارا  وقد ساه  ا

 2013-2010ألف طن خال  الف�وة  20حوا�� �� الغر  �اه  الدولة حاط بيغت الكلاا  اسي��يكة 

ب
ل
إ�� وذلك نورا د .م 13لا يظاهز بإضافاة ونقص �� ةوارد الدولة ةن اداءا  دم  أمباء  م��ا تترت

 .حيب وجهة استعلالهختالف �� قالة الدم  و �� اداءا  اسوظفة م�� اا  الب�وو  اسيا  ا 
 

  �� تفاق  أمباء الدم   بامتلاداسرا   و�دمو هذا الوضع إ��
ل
الاا  الكفاية بالتحك

ه إ�� اا  الب�وو  اسيا  اسن��� وال�ي ةن با��ا تدما  �يبة الرلط �مبكة الغا  الطبا�� و  ةز�د اسوجل

 .الطيب استظاةي م�� هذه اسادة اقتظاء الجخانا  الملياة بلا �ياه  �� ا�حدل ةن م��الت�ماع 
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I- غاز الب��ول املسّيل إنتاج 

 

� شهد إنتاج 
ل
سالةة ملياا  اسعا�مة إنجا  اسماريع ذا  العالقة و و اا  الب�وو  اسيال  اسح�

ر  و 
ل
ر جم   �يقم�� سيبا التكر�ر، نقائص أث ة باليوق  م�� توف�و و �يفته و  انتاجتطول هذه اسادل

 .الداخياة

 

  تهو�لفانتاج �سق تطّور  - أ

 

با  خال  الف�وة اا  الب�وو  اسيال  مرف جم  إنتاج 
ل
نتاجة تراجع �ماط  2013-2009تقي

 ستغال جديدة ح�� ا  ةجاةعدخو  و  لمركة التو�ياة ليكهرلاء والغا اببن�ر  و  التكر�ر ةصفاة 

اسؤسية  ةجلعو  2010 �� سظة بر�تش اا  وشركة الب�وولاةاسؤسية التو�ياة لأل�مطة  كلجلع

 .2011 سظة ��إي�ي  شركةو التو�ياة لأل�مطة الب�وولاة 

 

ألف طن سظو�ا  30إ�� ةيتوى  2011�� ةو�� سظة ةصفاة التكر�ر ببن�ر  فقد تراجع إنتاج 

مدم استعاد��ا لنيق إنتاجها العادي إثر نتاجة  2010ألف طن قب  سظة  50�عد أن �ان �� حدود 

 .د.م 6,5ناهز  �يفة ب 2011 إ�� جو�ياة 2010 صاانة تواصيت ةن ةارسالقاام �علياا  

 

                إ�� 2009سظة �� ألف طن  89ةن  لمركة التو�ياة ليكهرلاء والغا اإنتاج  انخفضو 

ويعود . ألف طن 99ةيتوى  2010 بي  ���عد أن  % 9 تجاو  أي بنيبة  2013سظة �� ألف طن  80

ص كلا إ�� األساسبهذا انخفا  
ل
ل  يتجاو   كلا.الواردة ةن حقو  اا  ا�مظوب ة اسكثفا تقي

�عكس سيبا م�� ال�وةجة الوطظاة اهو ةا و التقديرا  اليظو�ة ةن  % 80لهذه المركة  انتاج اليظوي 

1TP4Fوالبوتان سادشي ال�وولان انتاج المهري شل   انخفا  اسجمل أنل خاصة و  ليتور�د

(1)
P1T  خال  الف�وة

لف�وا  التقديرا   جم  هات�ن اسادت�نل  يبي  ةيتوى إنتاج حاط  2013و 2009اسلتدة ب�ن سظ�ي 

  .اشهر  34و اشهر  45 خال  اةتد  م�� التوا��

 

 ليكهرلاء والغا يمركة التو�ياة لاليظوي  الرلح ةعدل  2013-2009خال  الف�وة  ول�ن بي 

�ميت  نيبةهذه ال فإنل  % 69 بيغتأي ةا �عاد  �يبة ةردودية  بخصوص هذه اسادة د.م 39,5

�يفة إنتاج  ارتفا باألساس إ��  نتاجة 2013سظة ��  % 46,4 إ�� 2009سظة ��  % 71,8ةن  اضاانخف

أي ةا  2013سظة �� ديظار  942إ��  2009سظة �� ديظار  411 ةنةن اا  الب�وو  اسيا  الطن الواحد 

 
ل
 .�يفة اقتظاء اسكثفا  وكلاة الطاقة اسي��يكة تظاةي�يبب  % 130 ارتفا  بحوا���يبة  يلث

                                                           
 .  ةواد ب�وولاة شعت�و ةن اس�ونا  اساساة لغا  الب�وو  اسيا   (1)
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ق بلعاي�و ا�مودةو 
ل
لمركة التو�ياة ليكهرلاء قا�س التا�عة إ�� ااسعا�مة بوحدة ب فالا يتعي

  2013و 2012سظ�ي  خال �� هذا اسجا  ةتا�ع��ا ال�ي ت  احتيا��ا و يتجاو  مدد اسؤشرا  ل   والغا  

قة  14001ان��ت صيوحاة شهادة امتلاد إيزو كلا  .اةؤشر  34ةؤشرا ةن جلية  14ةا مدده 
ل
استعي

صرلف �� ا�مودة ةظذ شهر أو   . يت ل تجديدها دون أن 2011 بظوام التل

 

اتفاقاة  2008فافري  26بتار�خ  لمركة التو�ياة ليكهرلاء والغا  اوةن ناحاة أخرى، أبرةت 

د �غا  خاص  يحتوي �يبة " بر�ظ�و"وشركة  اسؤسية التو�ياة لأل�مطة الب�وولاةةجلع ةع  لي��ول

و �عت�و هذا اليعر ةرتفعا ةقارنة �يعر اقتظاء . هاةة ةن البوتان وال�وولان بامتلاد سعر هات�ن اسادت�ن

  اسعا�مة ال�ي تخضع إل��ا  اسكثفا  ل�حصو  ولامتبار أنل هذا  الغا  يخضع إ�� � ل ةراح. اسكثفا 

 . م�� اا  ب�وو  ةيا  فإن �يفة إنتاجه تتجاو  �يفة إنتاج اسكثفا 

 

 ةة  م�� لمركة التو�ياة ليكهرلاء والغا  حرص اشيتد�� هذه الوضعاة، و 
ل
توف�و المروط الال

 
ل
لالتا�� اسياهلة �� و  �� �يفته التحك تثلاظه و و اا  الب�وو  اسيا   ةن وفاع �� انتاج الوط�يلي�

 ةة قصد  جانب إ�� ذلكو  التقياص �� جم  الدم  اسوجه لهذه اسادة
ل
 تجديدالقاام باإلجراءا  الال

ة إ�� ةراجعة اليعر  لمركة التو�ياة ليكهرلاء والغا  اكلا  أنل  ."إيزو "شهادة ا�مودة العاساة  ةدمول

بلا ةن شأنه أن �يامد م�� الضغط م�� �يفة انتاج " بر�ظ�و"ةع شركة اسظصوص مياه باالتفاقاة 

 .والرفع ةن اسردودية

 

لمركة التو�ياة ليكهرلاء او  المركة التو�ياة لصظاما  التكر�رتتعاة   ،وم�� صعاد لخر

�و . �� هذا اسجا  واجبا  الطرف�نيضبط حقوق و  شعاقديطار إدون  والغا  
ل
المركة ايطالاة  تتو�

تزو�د وحدة اسعا�مة  1986 سظةةظذ إ�ماء وحدة ةعا�مة الغا  بقا�س �� ستغال  الظفط ال التو�ياة 

د ةقاب  غط ضةتوسط ال بالغا  يمركة التو�ياة ليكهرلاء والغا  لاولاة ليغا  بال�وةة التا�عة  ال��ول

�� الغر  تفاقاة ادون إبرام ذلك و  �� الاوم 3ألف م 170 ��ابحو ) gaz lift et gaz fuel( لادشيب لد��ا

مظد حصو  تأخ�و �� ال��و�د أو شغا�و �� اسعار أو ا  يؤولال اس وهو ةا ةن شأنه أن يحو  دون تحديد

لة
ل
 . �� الكلاا  اسيي

 

فاقا ل  تظصل و 
ل
تان أبرة��لا ات

ل
ةجلع ةع � ل ةن  المركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر تان الي

ية التو�ياة لأل�مطة ةجلع اسؤسو  شركة بر�تش اا ية التو�ياة لأل�مطة الب�وولاة و اسؤس

 الواجب ا الكلا م�� 2011فافري  03�� و 2010جانفي  27��  م�� التوا��شركة  إي�ي الب�وولاة و 

نتاج  والكلاا  ا  تقديرا ب�ن به الفارق اسيلوح  وال م��  �ن توف�وها يوةاا ةن طرف اسجلع

  .اسيتخرجة فعياا
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فاقاة  وأتاحت
ل
ية ةجلع اسؤسةع  ال�ي أبرة��ا المركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر ات

أو فجخها �� صورة  تفاقاة جديدةابرام إإة�اناة  لهذا اسجلع شركة إي�يالتو�ياة لأل�مطة الب�وولاة و 

ضبط مدم و واحد  جانب ةنفج  اتفاقاة  إسظاد إة�اناة ةن شأنو  .ة��ااقتصادية ا�مدوى  انتفاء

ال يضلن تزو�د البالد ةن ةادة اا  الب�وو  اسيا  �� أحين أن قتصادية طر�قة احتياب اسردودية ا

  .الوروف

 

لمركة التو�ياة ليكهرلاء والغا  إ�� الذا تدمو الدائرة المركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر و 

تحديد ةيؤولاة اطراف استعاقدة ب بلا �يلحةراجعة ةضلون اتفاقاا  اسمار إل��ا أماله 

 .وحقوقه 

  

لة ماارع  انتاج - ب
ّ
 املعط

 

ى شعرل  مدد ةن اسماريع الوطظاة إلنتاج اا  الب�وو  اسيا  لصعولا  �� انجا   إ�� أدل

ى إ�� ح�� استغال   هذه اسماريع دخو  مدم  ا أدل تباطؤ �� �يق تطور انتاج اسح�� ةن هذه اسادة ةلل

نقطة  وةن ب�ن هذه اسماريع ةمرو  نوارة وةمرو  .التور�دب�يفة الذي يتاح اقتصاد �� ال�يفة ةقارنة 

 .ووحدة ةعا�مة الغا  القديلة بقا�س

 

 ماروع نوارة -1

 

ظت
ل
لاةالدراسا   ةك و�ر الغا  استأشي ةن تطل 2008-2006ال�ي ت ل إنجا ها خال  الف�وة  اول

ن ةن ةحطة ستصور  ةن وضعرخص استخراج الغا  با�مظوب التو��ىي اةتاا ا  و  " حلودة"مرو  يت�ول

ر  �يفة هذاو  ،كذلك وحدة ةعا�مة بجهة قا�سقا�س و ةظطقة أنبوب لظق  الغا  إ�� و بال�وةة 
 قدل

نجا ه ضلن شراكة ب�ن اسؤسية التو�ياة لأل�مطة الب�وولاة وشركة إي�ي إالذي �ان ة�وةجا  اسمرو 

 . ةياون دوالر 1011بحوا��  ،ف.م.شركة  أو 

 

 ذلكو  ترك�� وحدة اسعا�مة بتطاو�ن موضا من قا�س إقرار ، 2012أفر�   27بتار�خ ت ل و 

ه ولالظور لعدممهة ةتياك�ي هذه ا� ا استجابة لطيب
ل
 أن

ل
ر  إال

ل
م�� ةاظاء لتصدير ال�وولان وةخا ن  هاتوف

ب الهذا  تجيا فإنل  ،رئيياة ليغا  الطبا��ووحدا  شعبئة القوار�ر وشبكة  بوتانيل
ل
قرار يتطي

وهو  % 13إ��  % 22ةن  اسمرو  ةردودية�� انخفا   و�نتج مظهد .م 600 ستثلارا  إضافاة  بحوا��ا

ع  ف.م.أةطالبة شركة إنجا  هذا اسمرو  و اسماركة �� ةن إي�ي شركة  ا�جحاب ةا انجرل مظه بالتلتل

 . باةتاا ا  جبائاة
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ر   ،2013و�� شهر ةارس  فة بالصظامةو ارة القرل
ل
إبقاء اسمرو  م�� صاغته او��  اس�ي

قصد وتحو�  جزء ةن الغا   ف.م.أ شركة و  اسؤسية التو�ياة لأل�مطة الب�وولاةضلن شراكة ب�ن 

ر  ترك��ها بتطاو�ن عا�مته بوحدة جديدة يت ة
 هانجا  إ�يفة المركة التو�ياة ليكهرلاء والغا   قدل

 . د.م 153بحوا�� 

 

ةد وقابس ة وار حدتي نود ترك�� ومقوام برإ اسؤسية التو�ياة لأل�مطة الب�وولاةلرةجت و 

ة حداث وبإحدص لخاوط المراس اكر  مدلوأ 2014ي ةا  شهر خال  شركاث ةع ثالب ألنبوا

ةلدراسا  او تطاو�ن  ت  و .ارةنوب نبوأبة حدوال هذهس�وبط ي لذب ابالظيبة لألنبو ا�ماوطبوارافال

اسؤسية التو�ياة  و التو�ياة ليكهرلاء والغا  المركة  ب�ن ليتنياق ارة لوى افي ةيتو  جتلاامقد 

فة لأل�مطة الب�وولاة
ل
و  ةمر  كافة ةكونام تلاإللك وذ بتطاو�نص لخاء الجزاكاة    بإنجا اس�ي

 . ةلفترافي نفس  شمغايهو  هانطالقن ضلانوارة و

 

ر هذا اسمرو  و جم  انتاج استوقع ةن  وفضال من ا اسقدل ألف طن ��  152بحوا��  سظو�ل

من و  2013 سظة �� التو�ياة ليكهرلاء والغا  المركة نتاج إضعف  يظاهز الذي استغال  و  بداية

ةن اا  الب�وو  اسيا  طن  1�يفة إنتاج فإن  ،انتاج ةن ةادة ال�وولانإة�اناة تصدير فائض 

 .من �يفة تور�د هذه اسادة % 35بنيبة تق ل  التو�ياة ليكهرلاء والغا المركة  نتاجإ بحيب

 

 
ل
نتاج اا  الب�وو  اسيا  حاط أن �  طن اسحياة إل طاقة الد هذه اسقارلة أهلاة تدما  وتؤك

  أي ةا �ياوي �� ا�ملية ديظار �خز�ظة الدولة 563دم  �� حدود  توف�و  ةن يلكنإنتاجه ةحياا  يت ل 

تأخر من خاصة  الظاتجةقطا  اسخزون ناالتقياص �� ةخاطر  فضال من وذلك�� اليظة د .م 154

  .اسوردة وصو  أو تفري  ال�حظا 

 

 ماروع نقطة -2
 

ب�ن الدولة التو�ياة واسؤسية  2006سبتل�و  15ت ل إبراةها بتار�خ  اةاتفاق بلقتىى 

ة إنجا  وتلو�  " بر�تش اا "مركة لسظد أ ،"شركة بر�تش اا  "طة الب�وولاة والتو�ياة لأل�م ةهلل

ن��ا �� و  بظقطةاسيا   الب�وو  وحدة سعا�مة اا   خرا  ال�ي �ول تلكا��ا ةن اةتاا  جبائي الستعلا  اسدل

هذا اسمرو  يظدرج ضلن ا�مطة أنل امتبار بإلمادة استثلارها " ةيي�ار" بحق إطار �ماطها 

ة ش�ماع استثلارا 
ل
ة اسظصوص مي��ا �� إطار ةجي ظامال  .الصل

 

 دوالر  ةياون  100 ةا  قدرهبرأس  "   ب ج -بر�تش اا "تفاق م�� ت�و�ن شركة وت  ا

� شركة و   % 100تليكه بر�تش اا  بنيبة 
ل
مل  وحدة �الذي  التصرف �� اسمرو  "بر�تش اا "أن تتو�
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ية التو�ياة اسؤسإ�� ح�ن إحالة ةيكاة الوحدة إ�� ةجلع ةعا�مة الغا  بظقطة والظق  بالماحظا  

فاق م�� أن تتحلل   كلا. "بر�تش اا "شركة لأل�مطة الب�وولاة و 
ل
اسؤسية التو�ياة لأل�مطة ت ل ات

ةن  % 50 شيديدو " صدر�ع "�يفة ةعا�مة الغا  اسيا  اسظتج م�� ةيتوى اةتاا  ةن  % 50 الب�وولاة

 . سظوا  7خال   إ�� شركة بر�تش اا استثلار  قالة

 

                     إ��دوالر .م 100ارتفاما ةن وحدة ةعا�مة الغا  بظقطة  شهد  �يفة ةمرو و 

  �يبب دوالر.م 395,29
ل
وال�وولان  بوتانترك�� أنبول�ن لظق  ال أساسا �� إضافة مظاصر جديدة تتلث

ن قد و . وخزانا  بقا�س بلا قالته ألف طن  2,6بحم  إنجا  طاقة ا�خزن لهذا اسمرو  �يفة  أنل تب�ل

بحم  بقا�س مرو  طاقة خزن اا  الب�وو  اسيا  ة نجا إةرتفعة باسقارنة ةع �يفة شعت�و د .م 215

ن كلا  .د.م 160 بيغتال�ي و  ليمركة الوطظاة لتو يع الب�وو التا�ع ) �� طور انجا (طن ألف  12 أن تب�ل

                        بيغتال�ي و ال�وولان و  بوتانلظق  البوصا   6قطر  انبول�ن ال�ي  الواحد ةن نجا  إ �يفة

 ال�ي ل  تتجاو  بوصة  24قطر  انابيب إنجا  ةرتفعة باسقارنة ةع �يفة  �انت بدورها دوالر ألف 519

 ةمرو  وحدة تطاو�ن��  بوصة 12قطر  أنبوب إنجا  ةع �يفة كذلك و  لمرو  نوارة ب  دوالر ألف 729

 .ةياون دوالر 0,280 �انت �� حدودال�ي 

 

امتلد  شركة بر�تش اا   أنل  �� هذا الصدد اسؤسية التو�ياة لأل�مطة الب�وولاة وأفاد 

اسدة الفاصية  إذ أنل إلسظاد انجا  هذا اسمرو  ةعاار اسدة الزةظاة إل��اء اشغا  وليس مظصر ال�يفة 

وشيتوجب ةن  وج��ةبداية انتاج شعت�و  تار�خو  مركة بر�تش اا  إل�ماء اسمرو لال�وخاص  ب�ن تار�خ

   .وقدرة تقظاة مالاة ليوفاء بتعهداته �وة وةعدا  �خلةة�اناا  �مر�ة كبإ اسقاو  

 

نوةن جهة أخرى، ل   الدولة التو�ياة ب�ن  2011جوان  17اتفاقاة اس�وةة بتار�خ  تتضلل

إجراء الطرف التو��ىي �� استا�عة و  وشركة بر�تش اا  حقل  اسؤسية التو�ياة لأل�مطة الب�وولاةو 

ف بو �ر الةكتوب  ول�ن نصل . الرقابة اسيبقة م�� تظفاذ اسمرو 
ل
ذه اتفاقاة اسرفق ��الصظامة اس�ي

 اشهر  24�� إجراء رقابة الحقة م�� اسمرو  �� اضون  اسؤسية التو�ياة لأل�مطة الب�وولاةم�� حق 

لرقابة الالحقة م�� بأملا  ا هذه المركةل  تق   2009ةو�� أي �� طور انتاج  هةن تار�خ دخول

 
ل
وةن شأن هذا التأخ�و أن ال . شهرا 19بتأخ�و ناهز  أي 2013بداية ةن شهر جو�ياة  نفقا  اسمرو  إال

 ةة استعيقة بف�وا  �عادة  ةظاا وةن حلاية حقوق 
ل

�يامد م�� ا�حصو  م�� وثائق اثبا  الال

اسصار�ف استعيقة ��ذا تواص   أنل و  ميلا. اسؤسية مظد حدوث نزا  أو مظد ال�موء إ�� التحكا  الدو��

اسؤسية التو�ياة ةن شأنه أن يحو  دون قاام  نتاجا طور  هةن تار�خ دخول اشهر  24اسمرو  �عد 

 . ه اسصار�فذبأملا  الرقابة الالحقة م�� ه لأل�مطة الب�وولاة
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فاقاة م�� قاام اسؤسية التو�ياة 
ل
لأل�مطة و�ان ةن اجدى التظصاص ضلن ات

ة  إجراء رقابة ةيبقة م�� اسصار�فو  الب�وولاة بلتا�عة تظفاذ ةختيف ةراح  إنجا  اسمرو  خاصل

�ا قد  ظت مظدةا ت  شمر�كها ةظذ البداية �� إنجا  وةراقبة ةمرو  نوارةوأ�ل
ل
ةن تخفاض ال�يفة  تلك

 .ةياون دوالر 1076  ةياون دوالر إ�� 1425التقدير�ة لهذا اسمرو  ةن 

 

تدقاق  ا علياقااةها � ةن خال  اسؤسية التو�ياة لأل�مطة الب�وولاة بوسع�ان  اكل

لالتا�� و دوالر ليطن الواحد ةن اا  الب�وو  اسيا   632اسقدر بقالة اليعر اسرج�� �� التخفاض 

                        ال�ي بيغت قال��ا حوا��و  )  ب ج/ بر�تش اا (التخفاض ةن اسبال  ال�ي دفع��ا لفائدة 

  . 2013إ�� شهر نوفل�و  2010خال  الف�وة ةن سظة   ةياون دوالر 114,1

 

بر�تش اا  باإلةتاا  ا�مبائي استأشي ةن اسدخرا  اس�ونة م�� تلتعت شركة ، أخرى  وةن جهة

الذي و  ا�خزن إضافة الظق  بواسطة انابيب وترك�� طاقة بع اسمرو  اتوس حياب اةتاا  ةيي�ار مظد

 أنل  �� ح�ن ةياون دوالر 243بلا قالته )   ب ج-بر�تش اا (شركة �� رأس ةا   ال�وفاعتطيب 

19851T5Fليظة  9ةن اسرسوم مدد  17الفص 

(1)
1T  ا  باستعلا  احتااطي ةن اسال �يلح بال�وفاع �� رأس

لالتفاقاة  5مدد ق�واح صاااة ةمرو  ة�حق ات  ولتيو�ة هذه الوضعاة  .أج  إمادة استثلار

  .ل  تت ل �عد اسصادقة مياه" ي�اراأة"ا�خاصة برخصة البحط 

 

 قا�سماروع وحدة معا�جة الغاز ب -ج

 

خاذ
ل
ستغال  وحدة ةعا�مة الغا  القديلة بقا�س التا�عة استغظاء من اال بقرار ال م�� إثر ات

ب ش ،2008فافري ةظذ شهر يمركة التو�ياة ليكهرلاء والغا  ل تحديد ةآ  هذه الوحدة ��  مدميبل

نلذا  .نتاجة العواة  الطباعاة واسظاخاة وتد�ي قال��ا اسالاة �اعدا�ةتقادم هتالك و ا التيريع ��  يتع�ل

  .هذه الوحدة ةآ  �� شأناسظاسب  القراراتخاذ 

 

 جة والتكر�ر�املعا عملياتسالمة  -د
 

استعيق بإجراءا  فتح و  2006أكتولر  9خ �� اسؤرل  2687خالفا سقتضاا  اةر مدد 

المركة التو�ياة ليكهرلاء والغا   ل  تق  ،اسؤسيا  ا�خطرة أو اسخية بال�حة أو اسز�مة واستغاللها

وحدة إنتاج اا  الب�وو  اسيا  ال�ي دخيت ح��  اخطار مظد فتحدراسة  بإمداد 2014إ�� ةو�� جوان 

                                                           
واستعيق �ين أح�ام خاصة ��  البحط من اسواد  1985نوفل�و  22بتار�خ  1985ليظة  93واسصادق مياه بالقانون مدد  1985سبتل�و  14اسؤرخ ��   (1)

 .الهادروكرلوناة اليائية ة الغا �ة و إنتاجه
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شهر  ةظذ مدادهإت ل الذي  ةخطط الطوارئ الداخ�� ول  شمر  �عد �� تحا�ن 2008 سظةانتاج ةظذ 

ن و  2010جوان  المركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر كلا ل  تق   .سظوا  3� ل  حايظهتالذي يتع�ل

  .بخصوص ةختيف وحدا��ا اسظتجة اخطاربإمداد دراسة  بدورها

 

تال�� هذه  لصظاما  التكر�ر المركة التو�ياة م�� المركة التو�ياة ليكهرلاء والغا  و  و�تع�لن

ف الوضعاة خاصة 
ل
�عد صدور ة�حق القرار اسم�وك لو �ر الداخياة والتظلاة اسحياة والو �ر اس�ي

ق  2010فافري  20�� بالصظامة 
ل
بتحديد العظاصر الدناا الواجب توفرها �� دراسة اسخاطر و �� استعي

 .ةخطط الطوارئ الداخ��

 

ف  مدد أيام اارتفلوحظ �� هذا اسجا  و 
ل
�يبب حوادث المغ  بوحدة ةعا�مة  العل  توق

 2013�� سظة  ايوة 515إ��  2009�� سظة  ايوة 181ةن يمركة التو�ياة ليكهرلاء والغا  لالغا  التا�عة 

ر ةؤشر وقو  ا�حوادث 1T6Fكلا تطول

(1)
1T  وليدل الظقص ا�حاص  ��  .576, إ�� 36,76خال  نفس الف�وة ةن

إ�� ساما  العل  المركة التو�ياة ليكهرلاء والغا   ت�مأ ةن هذه ا�حوادثاسظجزة أيام العل  

 .2013سظة �� سامة  9847إ��  2009سظة �� سامة  9576ةن   جملها اضافاة ال�ي ارتفع

 

  �� و 
ل
ن المركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر ةن التحك

ل
العل  و  مدد حوادث المغ ل  تتلك

 ت 2012-2009خال  الف�وة  احادث 57ة��ا حاط بي  مددها  التقياصم�� 
ل
م�� إثرها �� أك�و العل  ف وق

وشعود أسباب هذه ا�حوادث باألساس إ�� مدم استعلا  ةعدا  ا�حلاية ال�خصاة بنيبة . ةن نصفها

استعلا  سوء ا�حالة الييئة و و  % 13وحالة اسوقع بنيبة %  17بنيبة  وا�عدام ا�حلاية الال ةة % 28

ا  بنيبة   .% 9اسعدل

 

العل  م�� ةز�د تدمو الدائرة إ�� ، اسهدورةالتخفاض �� أيام العل  لتال�� هذه ا�حوادث و و 

 ةةاليالةة قتضاا  بلال��ام بضرورة اموان واطارا  تحييس 
ل

 .الال
 

II- غاز الب��ول املسيل ور�دـت 
 

  ��صعولا  ةن ملياا  تور�د اا  الب�وو  اسيا  إجراءا  و شم�و 
ل
�يفة  حالت دون التحك

دة و�� اا  اسورل صه الدولة لهذه اسادةجم  الدم   الكلل  .الذي تخصل

 

 

 

                                                           
 .مدد ا�حوادث ال�ي نتج م��ا أك�و ةن يوم راحة م�� مدد ساما  العل  الفعياة خال  اليظة (1)
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 عمليات التور�دجراءات و إ - أ

 

ةلثي�ن من المركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر ومن  تض ل ال�ي تقوم �مظة برةجة المراءا  

د، شمرف مي��ا المركة الوطظاة لتو يع الب�وو و  بقاة شر�ا  التو يع �ول
ل
دون  بإمداد برناةج ال�

 .بلحاضر جييا  ةلضاة ةن قب  اطراف استدخية هأن يت ل توثاق دون و  إجراءا  ةكتولةاستظاد إ�� 

  شركة التو يع  كلا
ل
اجتلاما   10ةن جلية  وحادل  يحضر سوى اجتلا  " سااا "لوحظ أنل ةلث

مظة خال  الف�وة ةن سبتل�و 
ل
 . 2014إ�� جوان  2013مقد��ا ال�

 

د واسباعا   بلدل ادارة العاةة ليطاقةشر�ا  التو يع ال تي��م م�� صعاد لخر، و  ب�واةج ال��ول

ة قب  الاوم ا�خاةس  د وةخزون اا  الب�وو   �ي يتي�ل  لها ةن �  شهرالمهر�ل ةتا�عة حركة ال��ول

ن أنل ةعد  التأخ�و  حاط اسيا   2013-2009أيام خال  الف�وة  5بي  قد ةوافا��ا ��ذه اسعطاا  �� تب�ل

ا ل  �يامد م�� د ال ةلل ا  ال�ي ارتفع  إذضبط الدقاق ل�واةج ال��ول ا  اس�وةجة والكلال الفارق ب�ن الكلال

ا  د ��ا فعيال  .شهرا  27 وشليت % 20إ��  اسذ�ورةخال  الف�وة ت ل ال��ول

 

ضبطه ادارة العاةة ليطاقة ةع شر�ا  التو يع تال�وناةج المهري الذي  ضوءم�� و 

بطيبا  مرو   التكر�ر  المركة التو�ياة لصظاما تقديرا  انتاج اسح�� ةن هذه اسادة، تقوم و 

نتاجة لغااب هذه المركة ل  يتينل لها إبرام مقود سظو�ة  ا�و أنل . إبرام مقود سظو�ةليتور�د و  دولاة

خز�ن ال�افاة  د إذ فضاءا  التل ة تقوم بال��ول جاري "ةن ةادل ا وحيب اسعار العاساة " البوتان التل شهر�ل

حاط  لهذه اسادةالعال�ي  تبار اسعدل  اليظوي لييعر أفض  اسعار باما�حصو  م��  دون وهو ةا يحو  

 .ةياون دوالر 32 ةا يظاهز 2013-2009خال  الف�وة  الفارق �� ال�يفةبي  

 

ةادة اا  الب�وو  اسيال  م�و  من تور�دالمركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر توقف  إثر م�� و 

ر خزان الستاعاب اسظتوج اسيتورد ، نورا2009 سظة ةاظاء بن�ر  ��
ل
 اقتصر  ملياا  ،لعدم توف

حظا  
ل

ا انجرل مظه قا�سحيق الوادي و ءي ةاظام�� تفري  ال�  المركة الوطظاة لتو يع الب�وو  تحلل  ةلل

خال   بيغت ةركز التعبئة ببن�ر إ��  حيق الواديةن ةركز التعبئة ب هذه اسادةل إضافاة نق  ت�الافل

 .د.م 1,08 حوا�� 2013 -2010الف�وة 

 

 2013-2009خال  الف�وة  المركة التو�ياة لصظاما  التكر�رقاةت ةن ناحاة أخرى، و 

 وهو ةا نتج مظه لاظاءي حيق الوادي وقا�س ةعاب ةن اا  الب�وو  اسيال  ألف طن 110باستالم حوا�� 

 يت  إفرااه ��الطن الواحد  مندوالر  9 نتاجة توظاف دوالر .م 1,138حوا�� بةظحة الظق  �� ارتفا  

  .ةاظاء إضا��
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ر إة�اناة التقياصو 
ل
ا  ةن توف ةن  2012 سظة �� �يفة الظق  ةظذ م�� صعاد لخر، ولالرل

�� ةظحة الظق  مظد طيب التخفاض  م��  "نفطعلر"�� العقد اس�وم ةع اسزود التظصاص خال  

م�� ة�اناة هذه ا شيتغ    ل التكر�ر المركة التو�ياة لصظاما  فإنل  ،أك�و جم �حظا  ذا  

�حظة �� ح�ن �ان  93بتور�د اا  الب�وو  اسيال  ��  2013و 2012قاةت خال  سظ�ي و أفض  وجه 

 .دوالر.م 6,195 يظاهز و ةبي  �وتوف �حظة فقط 72  �� هاتجلاع �ابإة�ا�

 

                بحوا�� �يفة شراء ةادة اا  الب�وو  اسيا   2013-2009كلا ارتفعت خال  الف�وة 

1T7F�يبب خطايا انتوارم دوالر  1,03

(1)
1T مظد تجاو   المركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر  تحلي��ا ال�ي

ص وقتال  .يتحلا  أو التفري  اسظصوص مياه �� مقد اليفرل اسخصل

 

تجه��ا��ا الظقص �� البحر�ة و  ئيلوا�ل ضعف البناة اساساةشعود أسباب هذه ا�خطايا إ�� و 

ن أنل إذ كذلك إ�� كافاة تفري  ال�حظا  و  رانقا�س ةاظاءي حيق الوادي و تب�ل
ل
م�� قارب �حب  يتوف

 .باخرةم�� رصاف واحد ال �يلح بدخو  أك�و ةن و ل� ل ة��لا وحاد 

 

ن  فري  ضغط الطاقة  أنل كلا تب�ل ةن الكلاا  %  90ساظاء حيق الوادي الذي يؤةن لذرا  التل

ب هو ةا اظاء قا�س و طن بل 150  ةقاب طن �� اليامة  100ال تتجاو  اسوردة  تأخ�و �� ال ��شيبل

ة  فضال من ذلك حا  ضعف تجه��ا و  .بلاظاء حيق الوادي ملياا  التفري  انارة باسوا�ئ البحر�ل

ة  لتفري  إ�� اسوا�ئ التو�ياة خارج ف�وا  ا وصيت باخرة 41إذ ظيت لاال إرساء البواخر دون التو�يال

  .2013و 2009خال  سظ�ي  يوةا 11ةا جليته دخو  سدة تجاو   الور تتناسلكظة 

 

ر فضاونولاإلضافة إ�� ذلك، و 
ل
فري  تت باسوا�ئ،تخز�ن ال ءا را لعدم  توف  ل فإنل ملياا  التل

م�ن 
علياا  إ�� ح�ن ان��اء ةن احتياب هذه الشعياق  وهو ةا ينتج مظهةباشرة �� خزانا  اسو ل

  اول  قب  
لها اسو ل

ل
اا  ال�ي شيي   اسوا�� استئظافها لفائدةالكلل

 . اسو ل

 

فري  تت ل �� أك�و ةن ةاظاء و بذلك فإنل  ة التل ة، أنل مليال ة هذه الوضعال ا  اد ةن حدل وةلل

ب مظه أالتأخ�و اسجمل  �� ملياا  التفري  ب
ل
وذلك فضال من  تأخ�و إضا�� باساظاء اخرحد اسوا�ئ ي�وت

تواجد مظد الذي تتطيبه إجراءا  اليالةة تفري  ةادة اا  الب�وو  اسيا   إيقافالتأخ�و اسظجر من 

  .سفن لظق  اسيافر�ن باساظاء

                                                           
 .2013انتوار إ�� حدود شهر ةاي خطايا   (1)
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ن ةن استغال  ف�وة 
ل
ن شعز�ز فضاءا  التخز�ن بلا يلك ولتحي�ن ظروف التور�د، يتع�ل

ه انخفا  اسعار لي� م  اسوجل ة اا  الب�وو  اسيال  وترشاد ةبي  الدل د بالكلاا  ال�افاة ةن ةادل �ول

 القاام ةن الضروري با  ةاظاءين، م��  اسيتيلةال�حظا  لتقياص ةن مدد �غر  او  .لهذه اسادة

حيق الوادي اسعظاة ب� ل ةن ةاظاءي    ةظطقة وتحديد قدرة خزن المر�ا بدراسة دقاقة �حاجاا  �

�يامد م�� التقياص ةن مدد ةن شأنه أن كلا أنل امتلاد م�� �حظا  أك�و جملا . وقا�س

غط م�� هذه اسوا�ئ والتقياص ةن جم   ة وم�� تخفاض الضل ال�حظا  الراساة باسوا�ئ البحر�ل

 .خطايا انتوار

فاق ،2009��  المركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر شعاقد   وةن ناحاة أخرى 
ل
 اسباشر باالت

اة  تزو�دلتأة�ن  ةزائر�ج ةؤسية ملوةاةةع  ،لوافقة سيطة اشرافلو 
ل
وق اسحي                    بحوا��اليل

ة اا  الب�وو  اسيال  ألف طن  300  أنل هذا . 2011و 2009 ب�ن سظ�يليف�وة اسلتدة ذلك و ةن ةادل
ل
إال

د ل  يح�وم  ييا  اسزول
ل
بي  حاط �حظة  57�حظة ةن ةجلو   29 بخصوص  2010سظة �� لجا  الت

ام التأخ�و  أيام �� شهر  10يوةا �� شهر فافري و 14يوةا �� شهر جانفي و 39 يوةا ةن با��ا 118مدد أيل

غراةا  التأخ�و لعدم التظصاص مي��ا � اسطالبةمركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر لي يتينل ل  و  .د�يل�و

ق بجراءا  ا سا يظصل مياه دلا  خالفا بالعقد وذلك 
ل
وةاستعي راءا  ذا  اثلان استغ�ل

ل
 . الم

 

فضال من ها حقوقضلان  م�� المركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر وال شيامد هذه الوضعاة

ةم��  ذلكا�ع�اس   .انتوام ال��و�د باليوق اسحيال
 

ة اا  الب�وو  اسيال  حاصية  و�� نفس اليااق نصل العقد م�� اقية سادل أن ت�ون البواخر الظل

vetting (1T8F(م�� شهادة سالةة 

(1)
1T . ن مدم ه تب�ل

ل
 أن

ل
د  ال��امإال ا  ا الصظف ةنتوف�و هذب دائلااسزول البواخر ةلل

ب ��ش عاقدية يبل ييا  �� اجا  التل
ل
 ت�مأالمركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر  وهو ةا جع  تأخ�و الت

د بكلاا  ةن اا  الب�وو  اسيا  بصفةإ��  2011-2009خال  الف�وة  ة ا ال��ول ب م��است�مالال
ل
�يفة  ترت

  .دوالر.م 4,86حوا�� بإضافاة 
 

هذا ةع اس�وم فج  العقد ب 2011�� فافري  المركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر وقاةت

د  رر  ا�حصو  م�� دون اسزول مقدا  2013را  ذلك أبرةت المركة �� سظة و . ا�حاص  لهاج�و ليضل

د  جديدا ��ا العقد اس�وم �� ةع نفس اسزول  .2009دون أن يت ل تدارك الظقائص ال�ي تضلل
 

 الدعم املوجه لغاز الب��ول املسيل - ب
 

ي يظقي  الدم  اسوجه لغا  الب�وو  اسيا  إ�� دم  ا�و ةباشر
ل
الفارق ب�ن سعر تور�د  �غط

الستعلاله �� إنتاج اا   المركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر الظفط ا�خامل وسعر اقتظائه ةن طرف 

                                                           
ن ا�خصوصاا  الفظاة و التقظاة و الطاق  الذي �م�وط  (1) .�� البواخر الظاقية ليلواد الب�وولاة توفره شهادة سالةة تتضلل
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  باشرةدم   إ��الب�وو  اسيا  و 
ل
ثلن باليعر العال�ي و اا  الب�وو  اسيا  الفارق ب�ن ثلن شراء  يلث

م�نلي هباع
  .لو ل

 

ر  قالة الدم  ونتاجة ال             اسباشر ةنا�و رتفا  اسعار العاساة لباع الب�وو  ا�خام تطول

د .م 135,83 ةن الدم  اسباشر  ارتفع جم فالا . 2013د �� سظة .م 30,94إ��  2010د �� سظة .م 3,47

ا  اسيتوردة بحوا�� وهو راجع باألساس 2013د �� سظة .م 508,874 إ�� 2009�� سظة  ال      إ�� ارتفا  الكلل

ة  40 والر و ألف طن وارتفا  اسعار العاسال با  سعر صرف الدل
ل
ب مظهتأث�و تقي

ل
ارتفا  �� قالة الدم   ترت

    .ديظار 1086ديظار إ��  321ليطن الواحد ةن 

 

ن أنل   قد شاب��ا وجه لقطا  اا  الب�وو  اسيا ةبي  الدم  اس احتيابملياة  وقد تب�ل

يت نقائص
ل
�الامتلاد �� خاصة  تلث

ل
نتاجه إيت ل  هذه اسادةةن  ام�� أسعار التور�د �� ح�ن أنل جزء ك�

 باألسعار العاساةالمركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر إ��  لاعهو  ةحياا ب�يفة تق ل من أسعار التور�د

ن
ل
أي ةا  2013 سظة �� د.م 35 بيغت أرلاح ةن تحقاق  المركة التو�ياة ليكهرلاء والغا   وهو ةا ةك

 . ةن �يفة انتاج%  46�عاد  �يبة 

 

، فإنل القا ول�نولاإلضافة إ�� ذلك ولالرا  ةن اختالف ةظووةا  إنتاج ال�وولان والبوتان و 

المركة التو�ياة ليكهرلاء والغا  تقوم بتحديد �يفة إنتاج ةختيف هذه اسواد بصفة جلياة �� ح�ن 

 .ةتا�عة تطور �يف��ا والعل  م�� تخفاضهاو احتياب �يفة إنتاج �  ةادة م�� حده  اجدى�ان ةن 

 

وال�ي ت��اةن ةع مدم ةيك المركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر وةن شأن هذه الظقائص 

�يتظد إلاه بالدقة اسطيولة أن تحو  دون تحديد الدم  اسوجه لغا  الب�وو  اسيا  سحاسبة تحياياة 

 .الظفقا  هذه ترشاد إمداد الدراسا  الهادفة إ��مظد 

 

المركة ةن اا  الب�وو  اسيا  ب الطن الواحد �يفة إنتاج ارتفعت ،ةن ناحاة أخرى و 

ارتفا  إ��  و�� شعزى باألساس%  129بنيبة فاقت  2013-2009خال  الف�وة التو�ياة ليكهرلاء والغا  

   ال�ي�يفة الطاقة 
ل
ر اس��الكةن ال�يفة ا�ملياة %  82تلث

ل
ر ةؤش طن ةن اا   1إلنتاج  هاحاط تطول

و�مل  ةؤشر اسردودية بوحدة ةعا�مة الغا  بقا�س  .% 7بنيبة الب�وو  اسيا  خال  نفس الف�وة 

نتاجة ارتفا  كلاة ال�وولان  2013�� سظة  %  86.57إ��  2009�� سظة  % 91.51  أيضا تراجعا ةن

 .الضائعة خال  ملياة انتاج

 

قصد الضغط م�� �يفة  ه اسؤشرا التحك  �� هذةز�د  العل  م�� هذه الوضعاة�� ديتشو 

ه إ�� هذه اسادة ترشاد الدم  بلا �ياه  ��تحي�ن اسردودية انتاج و  ميلا وأنل تقر�ر البظك  اسوجل
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ع سوى بـنيبة  بقا  اق ل دخال ال تتلتل
ل
ه لهذه  %  15العال�ي أشار إ�� أنل الط م  اسوجل ةن ةجلو  الدل

خ  اسرتفع بنيبة  ع الطبقا  ذا  الدل ة �� ح�ن تتلتل م  % 22اسادل 1T9Fةن هذا الدل

(1)
1T.  

 

III- غاز الب��ول املسّيل تخز�ن  
 

 ا�خزن وتجه��ا  ضعف طاقة استعيقة بتخز�ن اا  الب�وو  اسيا  أساسا  الظقائصشليت 

  و 
ل
 .وحدا  ا�خزن استغال  سالةة  �� الغر  فضال مننجا  مدد ةن اسماريع إشعط

 

 طاقة ا�خزن  - أ
 

خ ��  1991ليظة  45ةن القانون مدد  13يظصل الفص   ةاسؤرل استعيق  1991جو�ياة  ارل

 بلظتوجا  الظفط 
ل
دين و يت"ه م�� أن دين واس��ول ر�ن واسورل م�نع�ن م�� اسكرل

ت�و�ن ةخزونا   اسو ل

ة وةيكها واسحافوة مي��ا  ف بو �ر الكلا نصل قرار ". احتااطال
ل
خ �� اسالصظامة اس�ي  2006ةاي  3ؤرل

 .خزونا  احتااطاة ةياو�ة لمهر واحد ةن اسباعا  باليوق الداخياةاس ن ت�ون أم��  سالف الذكر 

 
ل
ن  إال ه تب�ل

ل
ة اا  الب�وو  اسيال   16ال تتجاو  ا�ملياة  أنل طاقة ا�خزن أن يوةا ةن اس��الك الوط�ي سادل

ر اسخزون احتااطي القانو�ي ا�مل�� بحوا��  �� ح�ن ال تتجاو  طاقة ا�خزن  ألف طن 51,631حاط يقدل

 .ألف طن 23,281لاص  بذلك الظقص إ��  ألف طن 28,350

 

ه نفس ةن  15كلا نصل الفص  
ل
حتااطاة م�� تراب يقع تو يع اسخزونا  ا "القانون م�� أن

مت بطر�قة ةتفاوتة ب�نا�و أنل طاقة ا�خزن ". ا�ملهور�ة
ةظاطق البالد حاط ارتفعت  ةختيف تو ل

ه . ا�مظوبيوةا بلظطق�ي الملا  و  14 ل  تتجاو  يوةا بلظطقة الوسط و  20 إ��ستقاللاة درجة ا 
ل
كلا أن

اسخزون  الظقص ��ولاستثظاء ةركز ا�خزن بحيق الوادي التا�ع ليمركة الوطظاة لتو يع الب�وو  فإنل 

  .التو يعشر�ا  انتاج و ةراكز يخصل � ل حتااطي ا 

 

يوةا بالنيبة ليمركة  14ولخصوص درجة استقاللاة ف�ي ل  تتجاو  �� أفض  ا�حاال  

ام و 8التو�ياة ليكهرلاء والغا  وتراوحت ب�ن  يوةا بالنيبة سركزي التعبئة ببن�ر  وقا�س  13أيل

 التا�ع�ن ليمركة الوطظاة لتو يع الب�وو  وسركزي التعبئة بحيق الوادي التا�ع�ن ل� ل ةن شرك�ي

ت إ�� يوة�ن فحيب بالنيبة سركز التعبئة التا�ع 
ل
 .لمركة سااا بوطااا  وطوطا  اا  فالا تدن

 

قة ح�ام ا أنل ةخالفة م��  1991ليظة  45ةن القانون مدد  29نصل الفص   قدو 
ل
استعي

ةن القالة الصافاة ةن اسعالا  %  10شعاقب بخطاة تقدر بنيبة  يت�و�ن ةخزون احتااط بضرورة

                                                           
 . ن.  82712مدد  - 2013نوفل�و  -تقر�ر البظك العال�ي  (1)
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سادة ال�ي يقع ةعايظة نقص �� ةخزو��ا وذلك من �  ة�و ةكعب �� اسيتوجبة م�� هذه ااداءا  و

 . أشهر 6المهر و�ضامف ةقدار ا�خطاة �� صورة التلادي �عد ةىىي أج  
ل
  إال

ل
ه ل  يت  ةظذ صدور أن

 .را  ال�مز اسجمل  �� طاقة ا�خزن  اسعظاةالمر�ا  م��  تطباق هذه الغراةا  ،هذا القانون 

 

 ا�خزن  تجه��ات - ب

 

ف بو �ر النصل قرار 
ل
ق �مروط ترك�� ا�خزانا   2009أو   8الصظامة اسؤرخ �� اس�ي

ل
استعي

 م�� استغاللها حتو�ة م�� اا ا  ةي��بة ةياية و اس
ل
خزانا  اسكموفة اسركزة ه يتع�ن م�� ةيتغ�� ا�أن

ج  يحدده الو �ر اس�يف أذلك �� شغا�وها بخزانا  ةغطاة و  طن 250ال�ي تفوق سع��ا حالاا و 

تظطبق هذه اح�ام م�� ا�خزانا  و .  باسؤسيا  اسرتبة م�� أساس برناةج مل  يقدم ةن قب  اسيتغ 

ه  .2019أو   8سظوا  أي  10اسركزة قب  دخو  القرار ح�� التظفاذ �� أج  ال يتجاو  
ل
 أن

ل
را  و إال

           سعة جلياة شياوي  ذو  اةكموف اممر خزان ة�خليلوطظاة لتو يع الب�وو   المركة ااةتالك 

 يو ارة برناةج مل  ل  يتقدتتو ل ل   �افإ�ل ، بلركز شعبئة اا  الب�وو  اسيا  ببن�ر طن  1500
ل
ة فاس�ي

  .ةغطاة بأخرى ا�خزانا  هذه الصظامة لتغا�و ب

 

تا�عة ة��ا ثالث  ،بحيق الواديباسظطقة الب�وولاة  ةكموفة خزانا أر�ع استغال  �تواص  و 

 ثالث خزانا ة��ا باسظطقة الصظاماة بقا�س  اخزان 12و، اا  طوطا لمركة  لخرلمركة بوطااا  و 

المركة م�� ةيكاة ةم�وكة ب�ن خزانا   6و ثالث خزانا  لمركة سوداا لمركة سااا  و  تا�عة

دون تقدي  أي برناةج مل  لتغا�و هذه  ليكهرلاء والغا  الوطظاة لتو يع الب�وو  والمركة التو�ياة

  .بأخرى ةغطاة ا�خزانا 

 

ا  ةن أنل شعو�ض ا�خزانا  اسكموفة بخزانا  ةغطاة ال يصبح لو ، وةن ناحاة أخرى  الرل

 
ل
المركة الوطظاة ةن ، 2010جو�ياة  29ف �� اشر سيطة ا طيبت  ،2019أو   08ةن  بداية إجبار�ا إال

بطاقة  بلركز شعبئة اا  الب�وو  اسيا  ببن�ر اقتصار م�� استغال  ثالث خزانا   لتو يع الب�وو   

ان 15ةن جلية طظا  240 �� حدودجلياة   اسركز �� س�و مل  اضطراب هذه الوضعاةو انجر من  .اخزل

تفري  شاحظت�ن ةن اا  أنل و خزانا   5أن الضغط اةث  لتعبئة القوار�ر ال يتحقق إال باستعلا   حاط

ايتوجب إيقاف ملياة شعبئة القوار�ر الب�وو  اسيا  لتعبئة ا�خزانا  � لتغطاة ال�مز و . سامت�ن يوةال

ارتفع مدد ساما  العل  اضافاة ليعلا  القار�ن بنيبة بي   ،الظاتج من شعط  س�و �ماط اسركز

لها خال  ر  �يفو  % 45حوا��  2010نوفل�و  إ��أو   ةن الف�وة ةعدل
  .د.أ 35بقالة  ��اقدل
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ن المركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر  وتلتيك ا أسطوال لتخز�ن اا  الب�وو  اسيال  يت�ول حالال

ر بحوا��  6ةن  انا  �يعة إجلالاة تقدل ن أنل هذه ا�خزانا . طن فأل 6,5خزل ه تب�ل
ل
ةكموفة  ا�و أن

صة أنل و  �ي أجر��ا ة�اتب دراسا  ةتخصل
ل
ة بالقدر ال�ا�� حاط أظهر  دراسة اسخاطر ال لييت ةحلال

انا  ال وضعاة  ماريع و ةع  تتطابقهذه ا�خزل
ل
واتيب ا�ماري ��ا العل  و الت

ل
  خطرا م�� البيئة ال�

ل
�ا  شم� أ�ل

ة إ�� او  ور خاصل �اناة سديظة جر ونة اسجااستياكظ�ن بالظل  .ورة سوقع اسصفاةلكثافة اليل

 

ن أنل و  شركة ةع المركة التو�ياة ليكهرلاء والغا  ال�ي أبرة��ا  ةاتفاقا م�� صعاد لخر، تب�ل

قو  2008د�يل�و  15بتار�خ  سااا 
ل
ن   شروط تخز�ن اا  الب�وو  اسيا بحق العبور و  ال�ي تتعي ال تتضلل

المركة التو�ياة ليكهرلاء توقات إمالم و  جراءا إو  هذه اسادةحتياب الكلاا  اسييلة ةن اة طر�ق

تفاقاة إخال  �� تظفاذ بظود اةيؤولاة �  طرف مظد حصو   ضبطكافاة و الظوماة بالكلاة و  والغا 

 .التعبئة استعيقة �غا  الب�وو  اسيا انتاج و و �  طرف ��  �ارة ةراكز التخز�نحق و 

 

بتار�خ شركة سوداا  ةع المركة التو�ياة ليكهرلاء والغا  ال�ي أبرة��ا ل  تظصل اتفاقاة و  

 اس 2007جوان  06
ل
وتار�خ  عبور السعر بحق العبور وشروط شييا  اا  الب�وو  اسيا  م��  ةقتعي

  .خالصا�لجا   مدم اح�وامخطايا التأخ�و �� حا  ستخالص و ولجا  وكافاة ا الفوترة 

 

ور �� ةضلون هذه اتفاقاا  بإمادة وتو�ىي الدائرة �� هذا اطار صا�ح سلاية ح الظل

دال تأةاظا و المركة التو�ياة ليكهرلاء والغا    .ستلرار�ة ملياا  ال��ول

 

�تتكلا 
ل
يمركة الوطظاة ل بقا�س تا�عة خزانا  استغال  المركة التو�ياة ليكهرلاء والغا   و�

تعبئة بقا�س التا�ع الد ةركز ���وتقوم بو دون ةقاب  و �� الغر  اتفاقاة إبرام دون  لتو يع الب�وو  

اسرا  ��  وهو ةا �يتد�� مباءا دون فوترة  �غا  الب�وو  اسيا  يمركة الوطظاة لتو يع الب�وو ل

د ال��اةا  وحقوق الطرف�ن �� الغر إبرام اتفاقاة    .تحدل

 

 ب�يفةإنجا  ةمرو   المركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر برةجت ،ا�خزانا �� إطار تجديد و

طن  120يعة � لخرخزان و ل�خزان طن  600يعة � ةةغطا خزانا  5أساسا ةن  �ون يتد .م 23,763

صا  د ت  توقاع العقد و  .طابقة ليلواصفا  التو�ياةاسا�و ليلواد ةخصل ة�� ةع اسزول  2012ةارس  ارل

ةشهرا أي بتار�خ  29إنجا  هذا اسمرو  خال  أن يت ل  م�� ه .2014أو   ارل
ل
 أن

ل
 اشهر  26 ةرور وإثر إال

 إأشغا  البظاء نطالق �� ول  يت  ا  % 50 انجا ل  تتجاو  �يبة  ،من بداية اشغا 
ل
�� ةو�� جوان  ال

بقة  المركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر  نتاجة مدم ةوافقة 2014
ل
م�� الدراسا  الهظدساة وةيف الط

  .2013�� ح�ن �ان ةن اسف�و  انجا  هذا اسمرو  �� جوان  اساساة
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بطاقة خزن تا�عة ليمركة الوطظاة لتو يع الب�وو  خزانا  بقا�س إ�ماء لخصوص ةمرو  و 

م  ألف طن 12 يف�و  �� ح�ن  2014إ�� حدود شهر ةاي ةن سظة  % 78 انجا ل  تتجاو  �يبة تقدل

 ��مقبت الثورة  اضطرابا  ال�ي التأخ�و إ�� هذايعود و  .2013�� شهر جوان  جاهزةا�خزانا  أن ت�ون 

فت اشغا   .يوةا 206 توقف اشغا  طاية��  بتشيبل ال�ي و  2011 سظة
ل
 2012يوةا �� سظة  208وتوق

إ�� ح�ن تقدي  ةيف ا�خت  ال��ائي لهذه �� اسوضو  ال�مظة العياا ليصفقا  إبداء رأ��ا  رجأ أو 

فت اشغا  . الصفقة
ل
م�� ال�وخاص لبظاء  حصو  ا�خ�و �� أ�يبب الت 2013�� سظة يوةا  125كلا توق

صة ليلمرو  كذلك ةظع ةصا�ح الديوانة دخو  �عض اسعدا خط انبوب و   .اسخصل

 

اا  ال�وفاع �� دون هذا التأخ�و  حا وقد 
ل
طاقة ا�خزن خاصة سادة ال�وولان اسظتجة ةحي

�موء إ�� تصدير و 
ل
ميلا وأنل  ال�ي تنتجها شركة بر�تش اا  بحق  صدر�ع  ا كلاال�اة  لي شبهال

 ة لهذه اسادة قدالمركة التو�ياة ليكهرلاء والغا  استعلا  
ل
 إنتاج ةن تخفاض �يفة 2013�� سظة  �ا�ك

 .ألف دوالر 463 حوا��باا  الب�وو  اسيال  

 

ن  وم�� صعاد لخر،  ةع ةم�وكة ةماريع دراسة اسخطط ا�حادي ممر ليتظلاة إنجا تضلل

 أ. التو�ياة ا�مزائر�ة ا�حدودية اسظاطق �� شعبئة وةركز خزن  طاقا  إلحداث الطرف ا�مزائري 
ل
 إال

ل
ه ل  ن

 .اسماريعهذه  إلنجا هذه الدراسا  ولالتا�� ال توجد تصورا   إمداديقع 
 

 وحدات ا�خزن استغالل سالمة  -ج
 

با  اليالةة وة��ا ضرورة إجراء اختبار يخضع استغال  وحدا  ا�خزن لعدد ةن 
ل
ةتطي

1T10Fهادرولا�ي

(1)
1T  اختبار ا�حصو  م�� شهادة قدير بالنيبة ل�خزانا  الثابتة و سظوا  م�� أق�ى  ت 10 � ل

ه تب�ن أن  .القرارا  اسعلو  ��ا �� هذا اسجا طبقا لألواةر و 
ل
 أن

ل
ل  المركة التو�ياة ليكهرلاء والغا  إال

د ��ذه اجا  بخصوص ا�خزانا   ها  اليتةالكرو�ة تتقال
ل
وحدة ةعا�مة الغا  بقا�س بال�ي شيتغي

يتكلا . سظة 16 �نانزل خ بخصوصختبار�ن اتجاو  اسدة الفاصية ب�ن لخر لت المركة الوطظاة  �مل

 ةن شأنو  .يوةا 995يوةا و 545ب�ن تراوح  ننجا  هذا اختبار بخصوص خزان�إ��  تأخ�والتو يع الب�وو  

  هذه الوضعاة 
ل
وهو ةا ا اسظاطق اسحاطة ��عا�مة بقا�س و اسوحدة  ةيتغ��خطرا م�� أن شم�

 ةة �� إنجا  اختبارا  الت�ما  �يتد�� 
ل

د ةن استافاء ظروف اليالةة الال
ل
�� ستلرار لال  اسطيولة ليتأك

 .ا�خزانا  ستغال ا

 

                                                           
ق ب�وتيب لال  إنتاج وخزن أو استخدام أنوا  الغا ا  اسضغوطة أو اسلاعة أو  1956د�يل�و  14قرار و �ر اشغا  العلوةاة اسؤرخ �� حيب   (1)

ل
استعي

 .الذائبة
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ق 2007ت  �� شهر أو  ، ةن ناحاة أخرى و 
ل
بإجراءا  شييا  اسظتوج  إمداد اتفاقاة تتعي

المركة التو�ياة بقا�س لدى  سالةة ا�خزانا  واسعدا  اسوجودة �� فضاء التخز�نوالصاانة و 

رئيس ةركز التعبئة بقا�س التا�ع لهذه المركة و ب�ن رئيس ةركز اا  الب�وو  اسيا  ليكهرلاء والغا   

ن و  .يمركة الوطظاة لتو يع الب�وو ل ب�ن تفاقاة اهذه  برامإذين اسيؤول�ن �� اااب تفو�ض له�تع�ل

ل�ن لذلكقب  المركة الوطظاة لتو يع الب�وو  ةن و المركة التو�ياة ليكهرلاء والغا    .ا�خاص اسخول

 

IV-  التوزع التعبئة و 

 

ر
ل
الوطظاة المركة  م�� ةيك 3ة��ا  وحدا  شعبئة لقوار�ر الغا   8شر�ا  التو يع  لدى تتوف

م .مركة سااا لتا�عة واحدة و اا   وطوطا ااا  طبو  شركة� ل ةن ل ووحدت�ن لتو يع الب�وو 
 توتو ل

          % 17و%  29و%  44تباما بنيبة  2013ةباعا  هاته المر�ا  ةن اا  الب�وو  اسيا  �� سظة 

 . % 10و

 

قت  نقائصالتو يع وشهد  ملياا  التعبئة و 
ل
تو يع اا  لغا  و الشعبئة قوار�ر  بنماطشعي

حياب التعدي  ا�مغرا�� و اليائب اارا  وتو يع اا  الب�وو  اسيا  الب�وو  اسيا  �وقود ليي

 .التو يعالتعبئة و  ملياا  تصار�ح �يبة ةباعا  الغا  اسن��� وسالةةو 

 

 غاز ال�ااط �عبئة قوار�ر  -أ

 

فائضا  2013و 2010 سظ�ي الف�وة اسلتدة ب�نخال  المركة الوطظاة لتو يع الب�وو   �ميت

 كلاا باألساس إ��  نتاجةد .م 2,168لقالة طن و  7777�� ةخزون اا  الب�وو  اسيا  يقدر بحوا�� 

غا  �� التراوح ةعد  بقايا قد و  .�� القوار�ر ال�ي ترجع لمر�ا  التو يع استبقاةاا  الب�وو  اسيا  

قارورة ت ل  4196�حوا��  ارام 474ارام و 239ب�ن  2013-2010الف�وة خال  ك   13القوار�ر ذا  سعة 

ا   .قب  شعبئ��او ��ا سظو�ل

 

ور و  ��  �� ها�  أسعار ةادة اا  الب�وو  اسيا  لمر�ا  التو يع شيتد�� الوضعاة إمادة الظل

ه لهذه اسادة جاه ترشاد جم  الدم  اسوجل
ل
ن ةظحة ضاا  هذا الها�   أنل خاصة و  ات مظد التعبئة يتضلل

وأنل ةصا�ح و ارة اسالاة بإة�ا��ا حصر الفائض �� اسخزون ال�ي  ديظار ليطن الواحد 1.463بقالة 

 .تحققه شر�ا  التو يع
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لبظود و  سالف الذكر 1991ليظة  45لقانون مدد خالفا سقتضاا  او ، م�� صعاد لخرو 

1T11Fا�مزائري  ا�مانب ا�مانب التو��ىي و  ب�ن 2002جوان  19بتار�خ تفاقاة اس�وةة ا

(1)
1T،   المركة ل  تق

ةن قب  شركة سوناتراك بالتثبت ةن جودة اسواد اسييلة  2009ةظذ سظة الوطظاة لتو يع الب�وو  

 . يباعلوةن ةطابق��ا ليلواصفا  التو�ياة  قب  مرضها 

 

 توزع  غاز الب��ول املسيل كوقود للسيارات -ب

 

القوامد الفظاة لتجه�� و��ائة  2002سبتل�و  04بتار�خ  2002ليظة  2016ضبط اةر مدد 

ر مددها �العرلا  ذا  ةحرك �متغ  �غا  الب�وو  اسيا  وال ألف  12بحوا��  2013�� سظة ي قدل

1T12Fمرلة

(2)
1T. 

 

ن ةن  ة��ا  16والية  15ةحطة ةو مة م��  26و�ت ل تزو�د هذه العرلا  ةن خال  شبكة تت�ول

وقد شهد  ةباعا  اا  الب�وو  اسيا  . والبقاة لمر�ا  خاصة الوطظاة لتو يع الب�وو لمركة اتتبع 

ارا  انخفاضا ةن    لييال
ل
نتاجة  2013ألف طن �� سظة  20 إ�� 2010ألف طن �� سظة  32اسمغ

ارا  تفاق   �يبب أهلاة الفارق �� اليعر ب�ن الغا  اسن��� ظاهرة استعلا  الغا  اسن��� �وقود لييال

ارا الو ) ل�و/ةي 318(   لييال
ل
ةضعف وسائ  اسراقبة وو  )ل�و/ةي 698( غا  اسمغ . اجراءا  الردمال

يتو   . % 50نخفا  بيغت اأك�و �يبة خال  نفس الف�وة، المركة الوطظاة لتو يع الب�وو   �مل

 

ارا  موضا من  ،فر�ق الرقابة  اولحيب تقدير  ة الغا  اسيتعل  �وقود لييال تبي  كلال

ة��اناة الدولة  وقد نتج من ذلك تحلل . ألف طن 20حوا��  2013-2010خال  الف�وة  اس��الك اسن���

ر ءا  ااضا�� و الظقص �� اد ضافاة �عظوان الدم إمباء أل 
1T13Fد.م 13حوا�� ب قدل

(3)
1T. 

 

يت ةصا�ح ا�حلاية  وخطور��ا هذه الواهرة استفحا أةام و   م�� سالةة اسواطظ�ن حاط �مل

ة   2013-2009 خال  الف�وةقود ليياارا  الستعلا  قوار�ر الغا  اسن��� �و حادث نتاجة  130اسدنال

ب م��ا ةن
ل
م  سأمباء إضافاة  فضال من ةا ي�وت فإنل ادارة العاةة ليطاقة ��اناة الدولة �عظوان الدل

ي با الكفاية جراءا ة ألخذ ا ةدمول    .لهذه الواهرةلتصدل

 

                                                           
� المركة ا�مزائر�ة نفطا  : المركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر والمركة الوطظاة لتو يع الب�وو  ةن جهة وسوناتراك و نافطا  ةن جهة أخرى   (1)

ل
تتو�

 .ك  بثالث ةراكز شعبئة با�مزائر ولاعه إ�� المركة الوطظاة لتو يع الب�وو 13اسيا  �� قوار�ر ذا  سعة  شعبئة اا  الب�وو 
ة لمر�ا  التو يع  (2)  .ألف مرلة 30حيب تقديرا  ادارة العاةة ليطاقة ووفق الدراسة ال�ي قاةت ��ا الغرفة اسهظال
 % .3ةعدل  نلو سظوي لالس��الك بنيبة ولاحتياب  2010امتلادا م�� ةعدل  ةباعا  سظة  (3)
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04.36.  .تحدد اسواصفة التو�ياة م ،ةن ناحاة أخرى و  1T14F

(1)
1T   ا�خصائص استعيقة �غا  الب�وو

م��  ةحافواس إ�� جانبسالةة ةحرك الياارة نجامة و ال�ي تضلن  اسيا  اسزود سحر�ا  الياارا 

ن .سالةة البيئة ه تب�ل
ل
 أن

ل
� تال  المركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر أنل  إال

ل
 ةة ختبارا جراء ا إتو�

ل
 الال

 .سواصفةهذه اليتثبت ةن ةطابقة ةظتوجها ل

 

طابق ليلواصفا  التو�ياة ةن استو يع وقود اا  الب�وو  اسيا  ا�و  ينتج منونورا سا قد 

 724أن الفص  الثا�ي ةن اةر مدد سصادقة م�� هذه اسواصفة خاصة و تدمو الدائرة إ�� ا ،أخطار

نصل واستعيق بضبط أصظاف اسواصفا  وطرق إمدادها و�مرها  1983أو   04اسؤرخ ��  1983ليظة 

أن الوثائق ال�ي تحتوي م�� ةواصفا  تتعيق باسص�حة العلوةاة  والظوافة وحفظ ال�حة م�� 

تضفي ال�ي اسواصفا   م�� صادقةساوجولا إلجراءا  واةن أو حلاية ا�خاص واسحاط  تخضع 

 . الصبغة الزاةاة مي��ا

 

15قتضاا  الفص  س طبقاو الطاقة اس��الك ترشاد ��دف وم�� صعاد لخر، و  1T15F

(2)
1T  ةن

هتاستعيق بالتحك  �� الطاقة،  2004أو   02اسؤرخ ��  2004ليظة  72القانون مدد  و ارة ال وجل

فة ب
ل
إ��  أخرى التظلاة اسحياة و و ارة الداخياة و إ�� ةراسية  2004سبتل�و  17بتار�خ الصظامة اس�ي

فة بلو ارة ا
ل
ف من تطال��لا ف��ا التجارةاس�ي

ل
ةحطا  لباع اا  الب�وو   إسظاد رخص إل�ماء بالتوق

  ،اسيا  �وقود ليياارا 
ل
صت .رخصت ببعط ةحطة بجرلة أنل إدارة اليالةةإال

ل
�عض ادارا   كلا رخ

سالف الذكر م��  2006ليظة   2687ةر مدد ا  �� ح�ن نصل ببعط ةث  هذه اسحطا   ا�مهو�ة ليتجارة

فة بالصظامةهو خاص اأنل ةظح هذه ال�و 
ل
 .ةن ةملوال  الو ارة اس�ي

 

 توزع  غاز الب��ول املسيل السائب -ج

 

ألف  77ةن  انخفضتحاط  ،شهد  ةباعا  اا  الب�وو  اسيا  اليائب تراجعا ة�حوظا

 انخفا يعود هذا و . % 33 تظاهزنيبة بأي  2013سظة �� ألف طن  52إ��  2009سظة �� طن 

 قالة تظافياة كب�وة ا�عت�و ذ الذي تطور شبكة رلط اسظاطق الصظاماة بالغا  الطبا��باألساس إ�� 

 .)الطن/ديظار 1278 سعر الباع(ةقارنة �غا  الب�وو  اسيا  الصظا��) الطن/ديظار 374سعر الباع (

 

ةن اا  الب�وو  اسيا  اليائب ةقارنة ب�يفة إنتاج الواحد طن ال�يفة إنتاج را  ارتفا  و 

ل   ،2013سظة  ��ديظار  399الفارق تجاو  حاط  ،الغا التو�ياة ليكهرلاء و مركة الالغا  الطبا�� ب

                                                           
 .ا�و ةصادق مي��ا" استطيبا  و طرق اختبار –وقود اا  الب�وو  اسيا  ) "2001( 04.36.   .م (1)

الفظاة يت  تحديد نو  الطاقة اسعوضة والطرق واجا  والمروط "م�� أنه  2004ليظة  72ةن القانون مدد  15تظص الفقرة الثاناة ةن الفص    (2)

.الذي ل  يت  �عد إصداره." لالستبدا  بلقتىى  قرار ةن الو �ر اس�يف بالطاقة
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ر لدى
ل
ن ةنتةخطط ةديري أو إس�واتاجاة اسمرف�ن م�� القطا   يتوف

ل
الب�وو  اسيا  اا  استبدا   لك

 .تأخ�وا �� شعلا  شبكتهالذي �مل   الغا  الطبا��الصظا�� ب

 

نو  ةع �افة ا�حرفاء الذين  ال ت�وم مقودا المركة الوطظاة لتو يع الب�وو  أنل  أيضا تب�ل

دون �غا  الب�وو  اسيا  اليائب لد��ا ا�حرفاء  ةيتحقا  المركة لدىتراك   نتج من ذلكقد و . ي��ول

قابية لالستخالص نورا لقدةها أو الا�و  اسيتحقا قالة  2013�� ��اية سظة  ارتفعتالصظاما�ن حاط 

 .د.أ 241  إ�� حوا��ليصعولا  ال�ي يلر ��ا اسدين 

 

قة ��ذا النماط أةامو 
ل
المركة الوطظاة لتو يع لدى  ارتفا  الذي شمهده الظفقا  استعي

و اسز�مة  أحراسة اسؤسيا  ا�خطرة أو اسخية بال�حة اسعيوم اليظوي سراقبة و ة��ا خاصة   الب�وو 

ن ةن نوام ةحاسبة تحياياة  اااب�� �ا�  اسعار وال�وفاع �� هاةش الرلح � ومدم
ل
تحديد ال�يفة يلك

 .ي�ون ةن الصعب تحقاق اسردودية اسرجوة ةن هذا النماط نتاجلإل ا�حقاقاة 

 

 ا�جغرا��حساب التعديل  -د

 

خال  د .م 20.5قالة ب جود �مز ادة اا  الب�وو  اسيا  و سحياب التعدي  ا�مغرا��  �مل 

 تجاو   د �� ح�ن.م 63ةن القالة ا�ملياة ليلقاباض ال�ي بيغت  % 33نيبة أي ب 2013-2009الف�وة 

                  ��  % 26ةن  �يبته هذا ال�مز حاط ارتفعت قد تفاق و  .د.م 83القالة  ا�ملياة ليدفوما  

ا 2013سظة ��  % 39إ��  2009سظة  ر سيبا م�� حياب التعدي  ا�مغرا�� سجلو  اسواد حاط  ةلل
ل
أث

 .2013سظة �� د .م 5.9إ��  2012سظة �� د .م 9.6انخفض الفارق ايجا�ي ةن 

 

         بنيبة�� قالة الدفوما  �حياب التعدي  ا�مغرا��  ةإ�� الز�اد أساساويعود هذا ال�مز 

إيجاد  هذه الوضعاة يتد��شو  .2013جوان  26بتار�خ %  10لنيبة و  2012فافري  21بتار�خ  % 5

 . استن�اف الرصاد احتااطي لهذا ا�حيابا�حيو  الكفاية بلعا�مة 

 

خ �� اقتصاد الوط�ي �اتب الدولة ليتخطاط و ةنمور مياه نصل  خالفا ساو  د�يل�و  9اسؤرل

ق بكافاة تطباق حياب التعدي  ا�مغرا��،  1968
ل
 إ��شر�ا  تو يع الب�وو   بوجوب تقدي استعي

ة و  ة ةن هذه  تن�ي استصرلف �� حياب التعدي  ا�مغرا�� قائلة �� اسباعا  المهر�ل اسقاباض استأتال

ن أنل ةن المهر اسوا�� 25  يوم اسباعا  لفائدة حياب التعدي  ا�مغرا�� قب ا   ، تب�ل خال  التن�ي  مليال

ت 2013سظة  لتأخ�و ب تلل حرم  لذلكونتاجة  .أشهر ةأر�ع�� �عض ا�حاال  اتجاو  ل ايوة 35 هبي  ةعدل
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ة ال�ي هذا ا� الفر�ق توظافها وال�ي بيغت حيب تقديرا  �ان باإلة�ان حياب ةن العائدا  البظكال

 . 2013سظة  ��د .أ 51 الرقا�ي

 

م�� تطباق  1999أفر�   19اسؤرخ ��  1999ليظة  894نصل اةر مدد ةن ناحاة أخرى، و 

 ال�ي قوار�ر ليطن بالنيبة لي د 8,256 قال��ااسعيوم م�� اس��الك م�� اا  الب�وو  اسيا  وفق شعر�فة 

ة لالس��الك اسن��� و 13ال يتعدى و ��ا  يتعدى و ��ا  ال�ي  قوار�ر ليطن بالنيبة د لي 44,700ك  واسعدل

ة الستعلاال  أخرى ك  و  13   .اسعدل

 

نو  ةن اسصرلح ��ا  2013-2009ةباعا  اا  الب�وو  اسيا  خال  الف�وة  ةقارنة خال ةن  تب�ل

ةة �� الغر  سكتب و  ستصرلف �� حياب التعدي  ا�مغرا��لدى اقب  شر�ا  التو يع  القائلة اسقدل

ة �� النيب  رق وافوجود  ،اداءا ةراقبة  1T16Fستعلا ا حيب وجهة اسعتلدة ال��ائال

(1)
1T.  ملياا  أفر   و

 إ��اسذ�ورة  الف�وة خال  ة ارتفعتةالال  فوارق ةن قب  ةصا�ح الديوانة  اسظجزة �� الغر تصفاة ال

م�ن ةحلولة 2013د �� سظة .م 2ة��ا   د.م 7.5حوا�� 
ولة لفائدة اسو ل  اء هذه وإ. م�� �اه  الدل

ة لآل  الوضعاة، ن م�� ادارة العاةل ت ةن يتع�ل كموفا  وةعطاا  شر�ا  تو يع اا  الداءا  ةز�د التثبل

وهو ةا ةن ستصرلف �� حياب التعدي  ا�مغرا�� لدى االب�وو  اسيا  وةقارن��ا باسعطاا  اسصرلح ��ا 

ن ةن ال�وفاع �� 
ل
ة الدولة ةواردشأنه أن يلك  . ة��انال

 

 التوزع  سالمة عمليات التعبئة و  -ه
 

 سالمة عمليات التعبئة -1

 

 الطوارئ  ا ةخططو دراسة اسخاطر �� تحا�ن سظوا   5الذي تجاو  فضال من التأخ�و 

يبة 
ل
ل   ،إ�� المركة الوطظاة لتو يع الب�وو  ةالراجع حيق الواديو  قا�سو  كز التعبئة ببن�ر ار سبالن

جرد ةعدا  التصدي إجراءا  اليالةة والوقاية و  ببن�ر  يتضلن ةخطط الطوارئ سركز التعبئة

ل�حرائق وةواجهة ا�حوادث اسختيفة وأدوا  الظجدة وةواقعها والت�و�ن والتأها  �� ةادان اليالةة 

و �ر الداخياة لاسظصوص مي��ا �� ة�حق القرار اسم�وك  لراةج التلار�ن الباضاء الدور�ةوالوقاية و 

استعيق بتحديد العظاصر  2010فافري  20التكظولوجاا اسؤرخ �� وو �ر الصظامة و ظلاة اسحياة التو 

  .اسرجعاة لدراسة اخطار وةخطط الطوارئ 

 

                                                           
ة اسعتلدة �� التصفاة ��  حيب ةكتب ةراقبة  (1) ة شييا  ثالث نوائر ةن �  التصر�حا  ال��ائال اداءا  اسؤه  وتتو�� ادارة العاةة ليلراقبة ا�مبائال

ة لصظاما  التكر�رجانفي ل�  ةن ادا 31أج  أقصاه  ة ليطاقة و المركة التو�يال ة ليديوانة و ادارة العاةل  رة العاةل
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وجوب سالف الذكر ةن  2006ليظة  2687ةن اةر مدد  9الفص   خالفا سا نص مياهو 

ا سظو اسؤسيا  اسرتبة ةن الصظف او  بتلر�ن أباض واحد م�� اق   قاام سخطط الطوارئ �ل

ن أنل  الداخ�� بلركز التعبئة   2010 سظة ةظذل  تق  ��ذا التلر�ن المركة الوطظاة لتو يع الب�وو  ، تب�ل

 .اسرتب كلؤسية خطرة ةن الصظف او  بقا�س 

 

استعيق و  2000سبتل�و  12اسؤرخ ��  2000 ليظة 1989اةر مدد سجية المغ  و طبقاو 

ماةال فأك�و  40ال�ي شمغ  اسؤسيا  اسرتبة بالصظف او  و بضبط أصظاف اسؤسيا ، يتع�ن م�� 

ص ��شعا�ن ةهظدس أو تق�ي ساةي  نص قرار و �ر و . كليؤو  من اليالةة اسهظاةاسجا   ةتخصل

20131T17Fسبتل�و  16الداخياة اسؤرخ �� 

(1)
1T ةتا�عة و باسؤسيا  ا�خطرة ترك�� فر�ق سالةة  م�� وجوب

ه .اليهر م�� اح�وام قوامد اليالةةراقبة الفظاة والصاانة الدور�ة و اس ةتطيبا إنجا  
ل
 أن

ل
 ت ل يل   إال

ا  ةن  2009لركز التعبئة بحيق الوادي ةظذ إ�مائه �� سظة من اليالةة اسهظاة بةيؤو   شعا�ن بالرل

م�� ضرورة اسرا   2012جوان  27 ��المركة بداخياة ةن تأكاد تقر�ر الرقابة الو أهلاة هذه ا�خطة 

 .بتدارك هذا اخال 

 

ا  ال العديد ةن العلل  أنل  بحيق الواديةن خال   �ارة ةركز التعبئة لوحظ  كلا

 اتب�ن أن حوادث المغ  اك�و تواتر و  .احذية اسظاسبة لعليه قفا ا  والوسائ  الوقاية � يرتدون 

 ��ا�يب تجاو   ال�ي اقدامث  �� إصابا  م�� ةيتوى ايدي وتتل 2013-2009خال  الف�وة اسلتدة 

  .يوم راحة 261 نتج م��ا ةظحةن ةجلو  ا�حوادث و  % 61

 

ن �� هذا الصددو  ةن  بلا حيق الواديبلركز التعبئة بةيؤو  اليالةة  تعا�نبسرا  ا  �تع�ل

 . ص ةن حوادث المغ ياتقالاسركز و ��ذا اليالةة  شروط م اح�وا ةز�د شأنه أن �يامد م��

 

ةجية اليالةة والوقاية ةن أخطار ا�حر�ق والفز   خالفا ألح�ام، و ةن ناحاة أخرى و 

1T18Fانفجار بالبظايا و

(2)
1T 

ل
ن أن   ت ل استغال يه ، تب�ل

  اا  الب�وو  اسيا  ةحطا  ا�خدةا  �ما  ال�ي تو ل

ن . شهادة وقايةدون ا�حصو  م�� ةحطة  16ليياارا  وال�ي يبي  مددها  أنل ةراكز شعبئة اا  كلا تب�ل

 هذه المركةتبادر  ل و  شهائد وقاية صا�حة تفتقر إ��  يمركة الوطظاة لتو يع الب�وو لالب�وو  اسيا  

خالفا بناة قب  تار�خ صدور اسجية اس ا حطاس بخصوصإمداد ةيفا  ل�حصو  م�� تيك المهائد ب

د  بتار�خ ةن نفس اسجية  71ح�ام الفص  أل  ا  ةن أنل لجا  التيو�ة حدل  .2014ةارس  2بالرل

 

                                                           
 استعيق بضبط تركابة فر�ق اليالةة و تحديد ةهاةه وشروط ترك��ه بالبظايا  و المروط الواجب توفرها �� افراد اسؤهي�ن ليعل  به   (1)
ةظه م�� ةيتغ�� ةختيف البظايا  ا�خاضعة ألح�ام  46وال�ي يلظع الفص   2009ةارس  02اسؤرخ ��  2009ليظة  11ال�ي ت ل إصدارها بالقانون مدد   (2)

 .هذه اسجية، استغاللها �ياا أو جزئاا، قب  أو دون ا�حصو  ةن ةصا�ح ا�حلاية اسدناة م�� شهادة وقاية
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د ، قوار�ر الغا  ملياا  فر   لخصوصو   و �ر القرار بالمركة الوطظاة لتو يع الب�وو  ل  تتقال

ف
ل
بلركزي  يغر لإجراءا  ةكتولة  تتو ل وضعحاط ل   2011ةارس  25الصظامة اسؤرخ �� ب اس�ي

د �  خط شعبئة بلركزي فر    لو  قا�سحيق الوادي و  ار�خ استحقاق اسراقبة الدور�ة ليتثبت ةن تتزول

ملا  الفر  �� ةجا  اسواصفا   ت�و�نم��  المركة شعل ل   كلا. قوار�ر الغا  �� ماوب ةن وجودو 

  لو  وفحص حدة بصره  الذي يجب أن يت  سظو�ا ا�خاصاا  استعيقة بلراقبة قوار�ر الغا والقوامد و 

 .الوسائ  الال ةة �حين س�و أملاله باسعدا  و ب��و�ده   تق 

 

 اتفاقاة 2010�� شهر أفر�  رادس ب�وو  لظطقة ب تنمطشركة  16 أبرةت ،م�� صعاد لخرو 

إ�� ضبط ال�وتيبا  طارئة �� إحدى اسؤسيا  و   حدوث حاال  مظداسيامدة  تباد ��دف إ��  ةم�وكة

  اسيبقة
ل

ذكر اسراكز الثالث لتعبئة اا  يلكن اتفاقاة  ��ذهاسعظاة  الوحدا وةن ب�ن .  ةة لذلكالال

ه. شركة طوطا ااا  و طوشركة بو  المركة الوطظاة لتو يع الب�وو الب�وو  اسيا  ل�  ةن 
ل
 أن

ل
لوحظ  إال

اون اسم�وك سظطقة رادس ب�وو  التعسواء ةن قب  �مظة اليالةة و  اتفاقاة بظودتطباق �عض  مدم

مدم التظصاص بلخطط الطوارئ لوحظ  ةن ذلك، .المركة الوطظاة لتو يع الب�وو ةن قب  كذلك و 

ظة باالتفاقاة مدم و  الداخ�� سركز شعبئة اا  الب�وو  اسيا  م�� إجراءا  التعاون اسم�وك اسضلل

ا اصابا  ا�ميدية  لتغطاةإةضاء مقود التأة�ن  مدم و  اسمارك�ن �� حلاية اسؤسيا  اخرى  ليعلل

 .ةن نفس اتفاقاة 12القاام بتلر�ن أباض ةم�وك سظو�ا م�� اق  وفق ةا نصل مياه الفص  

 

برام اتفاقاة شعاون ةم�وك س�افحة ا�حرائق أو الطوارئ اخرى إمدم  ،�� نفس اطارتب�ن و 

ه. بن�ر  واسظطقة الصظاماة بقا�سباسظطقة الصظاماة ب
ل
ظطقة اس بخصوص ت ل  وتجدر اشارة أن

المركة الوطظاة ب�ن �� هذا اسجا  إمداد ةمرو  اتفاقاة  2013ةاي شهر ��  ،الصظاماة بجر ونة

شركة الظق  م�و انابيب والمركة التو�ياة و  المركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر و  لتو يع الب�وو 

 . ؤها �عدإةضايت ل  ل  ديوان البحر�ة التجار�ة واسوا�ئسواد ال��ييت و 

 

ب لقاام بطيا 2013أفر�   24 ��المركة الوطظاة لتو يع الب�وو   أقرل ةن ناحاة أخرى، و 

 14001 إيزو تظفاذ نوام التصرف �� اسحاط وفقا ليلواصفة مرو  الختاار ةكتب ةختص لدم  و 

ن مدم وقو  اسحاط وضلاط��ا م�� البيئة و ساطرة اسؤسية م�� تأث�و أ�م ال�ي ��دف باألساس إ��

 2014جوان شهر إ�� ةو�� إال أنه و . سيتلر ألداء اسؤسيةضلان التحي�ن اوتيوث ليلحاط و حوادث 

 .اسذ�ور  �� إمداد طيب العرو مركة ل  شمر  ال

 

ن م�� المركة الوطظاة  نورا �خطورة �ماط خزن و شعبئة اا  الب�وو  اسيا و  ه يتع�ل
ل
فإن

كذلك الي�� إ�� و  قا�ساتفاقاا  شعاون �� �  ةن ةظطق�ي جر ونة و  برامإباسرا   لتو يع الب�وو 
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   إمداد نوام التصرف �� اسحاط
ل
��ا ةن التحص  م�� شهادة ا�مودة اسطابقة ليلواصفا  الذي سالك

 . 14001إيزو 

 

سراقبة جديدة اتفاقاة  برامإب المركة الوطظاة لتو يع الب�وو ل  تق   ،ةن ناحاة أخرى و 

ا  ةن �احطا�ةو  �ايتودما�ةو  �ابان�ةاليالةة بلختيف  ةظذ ليغر   اس�وةةان��اء ةدة اتفاقاة  بالرل

 .2014شهر فافري 

 

التا�عة ةن خال  اطال  م�� تقار�ر  �ارا  ةراقبة اليالةة بلراكز التعبئة الثالث ن تب�ل و 

ظةاسالحوا  اس ج ل أن  ،2013و 2012ليظ�ي يمركة الوطظاة لتو يع الب�وو  ل  2012بتقار�ر سظة  ضلل

ق هذه اسالحوا  خاصة �عدم إنجا . 2013 سظة بتقار�ر  ورد  أيضا
ل
اختبارا  الهادرولكاة  وتتعي

ن إنجا ها  طبقا ليفص   2006سظة �� القانوناة �خزا�ي الهواء اسضغوط بلركز بن�ر  الذي �ان يتع�ل

إمداد الجم  القانو�ي ومدم �عدم و  1956د�يل�و  14 ؤرخ ��ةن قرار و �ر اشغا  العلوةاة اس 13

مدم كذلك و  حيق الواديةراقبة صلام اةان �خزا�ي الهواء اسضغوط بلركز برةجة تفقد داخ�� و 

 . شهادة اختبار خزان الهواء اسضغوط بلركز قا�ستوف�و اسيف التق�ي و 

 

 سالمة عمليات التوزع  -2

 

إجراءا  قوامد و  اح�وام �عضةحطا  �ما  ال�ي توفر وقود اا  الب�وو  اسيا   ل  تتو ل 

1T19F�ا� خاصةا�اليالةة 

(1)
1T .ف ياة والتظلاة اسحياة ولو �ر الداخلخالفا ليقرار اسم�وك ف

ل
يو �ر اس�ي

ةخطط عظاصر اسرجعاة لدراسة اخطار و واستعيق بتحديد ال 2010فافري  20بالصظامة اسؤرخ �� 

ة تأش�و اااب �ما  سوق احد و و مدم إمداد ةخطط الطوارئ سحط�ي �ما  جرلة  لوحظ الطوارئ،

فة و ارةالإدارة اليالةة ب
ل
 المرو  ��الديوان الوط�ي ل�حلاية اسدناة وذلك قب  و الصظامة ب اس�ي

 .ستغال ا 

 

لخصوص بقاة اسحطا  اسرتبة ةن الصظف الثا�ي و ال�ي تحصيت م�� رخصة استغال  و 

ه ل ، 2006ليظة  2687قب  صدور اةر مدد 
ل
ةخطط طوارئ إمداد دراسة ةخاطر و ب إلزاةهايت ل   فإن

 .داخ  اسدن �� ةتواجدةةحطا  �ما  توفر وقود اا  الب�وو  اسيا   9 أنل و  خاصة

 
                                                           

اسؤثرا  م�� اسحاط ولضبط أصظاف الوحدا  ا�خاضعة لدراسة اسؤثرا  واستعيق بدراسة  2005جو�ياة  11اسؤرخ ��  2005ليظة  1991اةر مدد  (1)

واستعيق بإجراءا  اسؤسيا   2006أكتولر  9اسؤرخ ��  2006ليظة  2687اةر مدد  -م�� اسحاط وأصظاف الوحدا  ا�خاضعة لكراسا  المروط 

فافري  20ةن و �ر الداخياة و التظلاة اسحياة و و �ر الصظامة والتكظولوجاا اسؤرخ �� القرار اسم�وك   -ا�خطرة أو اسخية بال�حة أو اسز�مة و استغاللها 

 .واستعيق بتحديد العظاصر اسرجعاة لدراسة اخطار و ةخطط الطوارئ  2010
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  ،ةن ناحاة أخرى و 
ل
بلا  2ب ةحطا  خزن وتو يع وقود اا  الب�وو  اسيا  ةن الصظف ترت

اسؤسيا  ا�خطرة أو اسخية بال�حة أو اسز�مة ال�ي شمتل  م�� أك�و ةن �ماط ترتب حيب  أنل 

أنه �يتوجب م�� اسؤسيا  اسرتبة  أماله ةن القرار اسذ�ور  2 الفص  �ظصل و الصظف ام�� أل�مط��ا، 

سظوا  ةن تار�خ  5صدور القرار �� صظف أد�ى أن تقوم بتيو�ة وضعا��ا خال  اسرخص لها قب  

 . 2010نوفل�و  15�� دخو  القرار ح�� التظفاذ 
ل
 أن

ل
القصر�ن ةحط�ي خدةا  �يادي بو �د و  ن أنل ه تب�ل إال

بوالية المركة الوطظاة لتو يع الب�وو  ةحطة خدةا  و ال�ي توفر لها شركة سااا  اا  الب�وو  اسيا  

 .  3ال تزا  ةرتبة ةن الصظف ،2006سظة قب  بن مروس اسرخص لها 

 

لالتا�� و   2الصظف  ��بطيب ترتا��ا  ا حطهذه اس�� شيو�ة ترخاص  سرا ا  ذلكييتد�� و 

 .ةخطط الطوارئ الداخ��طر و اخإمداد دراسة اس

 

ق 1956د�يل�و  14ةن القرار اسؤرخ ��  13كلا نص الفص  
ل
�وتيب لال  إنتاج وخزن ب استعي

�   ي�ختبار الهادرولاا  وجوب انجا  ستخدام أنوا  الغا ا  اسضغوطة أو اسلاعة أو الذائبة م�� اأو 

 . سظوا  م�� أق�ى  تقدير بالنيبة ل�خزانا  الثابتة 10
ل
 أن

ل
 الوطظاة لتو يع الب�وو المركة ن أن ه تب�ل إال

دةختبار �� اجا  ل  تق  ��ذا ا  اخزان 650ال�ي تليك  ان 83بخصوص  اسحدل سظة التأخ�و لاتجاو   اخزل

 .ا خزان 6 بالنيبة إ��

 

 املراقبة -3

 

 1376ةن يمركة الوطظاة لتو يع الب�وو  ل �ارا  التفقد ل�حرفاء الصظاما�ن تراجع مدد 

إدارة اليالةة شارة �� هذا اسجا  إ�� أنل تجدر ا و . 2013 �ارة سظة  848إ��  2009سظة ��  �ارة 

فة و ارةالب
ل
الصظامة كمفت من وجود مدة إخالال  خط�وة �� اليظوا  اخ�وة تتعيق أساسا ب اس�ي

الظقائص ال�ي ت ل الكمف م��ا  و�ذكر ةن ذلك. �عدم ال��ام ا�حرفاء الصظاما�ن بلقتضاا  اليالةة

انفجار و  2009بليتود  لدى شركة الفوالذ أفىى  إ�� قرار بإيقاف تزو�د هذا اسيتود  �� أكتولر 

ومدم توفر شروط  2013جانفي �� ) ااا طحر�ف لدى بو (بجب  الوسط  ةصظع اسبادا  ا�حمر�ة

قرار بإيقاف  أفىى  إ��اليائب �يهيو   اليالةة والوقاية الضرور�ة بلحطة ال��ود �غا  الب�وو  اسيا 

 .2013جوان شهر �ماط هذه اسحطة بصفة ��ائاة �� 

 

ونورا ألهلاة هذه الز�ارا  ال�ي تظدرج �� إطار الرقابة الوقائاة �� ةجا  اليالةة استعيقة 

الدائرة تدمو إ�� التكثاف �� مددها وذلك قصد ةعاضدة جهود إدارة  فإنل  ،�غا  الب�وو  اسيا 

 . اليالةة بو ارة الصظامة �� هذا اسجا 
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                     اسؤرخ �� 2000ليظة  134ةن اةر مدد  52 الفص  مدد نصل  ةن ناحاة أخرى،و 

ةة باليهر م�� ةواكبة واستعيق بتظوا  و ارة الصظامة م�� ت�ياف إدارة اليال  2000جانفي  18

وتطباق الظصوص القانوناة وال�وتاباة استعيقة باسؤسيا  اسرتبة ولاليالةة الصظاماة واسظجلاة 

�� الغر  فضال واستعيقة بالطاقة وذلك بالتعاون ةع الهاا�  والو ارا  اسعظاة وم�� القاام بدراسا  

ن  .ةراقبة هذه اسنمآ  من ه تب�ل
ل
 أن

ل
وال�ي شعت�و ذا  خطورة مالاة  1اسؤسيا  صظف  ثي�يأنل حوا�� إال

خر ل يرجعةن با��ا ةؤسيت�ن  2010خر تار�خ لز�ار��ا ةن قب  إدارة اليالةة إ�� ةا قب  سظة ل�عود 

  .سظوا  10 سا يفوق  تار�خ لز�ار��ا

 

 2006أكتولر  9بتار�خ  2006ليظة  2687ةن اةر مدد  27خالفا سا نصل مياه الفص  و 

 الذي  الدف�و يحتو��ا بتحا�ن اسعطاا  ال�ي  2010ل  تق  إدارة اليالةة ةظذ سظة  ف الذكر سال

ن  .ةؤسية شعل  �� قطا  اا  الب�وو  1380رتبة  ة��ا ةؤسية ة 6230 يتضلل

 

واستعيق بتظوا  و ارة  2000جانفي  18اسؤرخ ��  2000ليظة  134وطبقا لألةر مدد 

ا سراقبة اسؤسيا  اسرتبة من  الصظامة، لة تظوالال طر�ق فإنل ادارة الفرماة لييالةة الصظاماة اسخول

ن ةن ةص�حة اليالةة الصظاماة و  سؤسيا  ةن اأةام العدد الكب�و  ليس بوسعهاأموان  10ال�ي تت�ول

ة ل�  ةؤسية خال   ص كلا . سظوا  3اسرتبة إنجا  أك�و ةن ةراقبة دور�ل
ل
مدد  �ارا  اسراقبة تقي

 . 2013 �ارة ��  150إ��  2010 �ارة ��  250اساداناة ليلؤسيا  اسرتبة ةن 

 

ال�وخاص لهاا�  اسراقبة ةن ناحاة أخرى، نصل كرلاس المروط ا�خاص بضبط ةقاييس و 

ة خ ��  الفظال ن م��  2000فافري ةن سظة  22اسصادق مياه بقرار و �ر الصظامة اسؤرل ه يتع�ل
ل
م�� أن

ة بو ارة الصظامة ب�  خي  أو مدم ةطابقة تقع  ذلك و ةالحو��ا ها�  اسراقبة إمالم اسصا�ح اسختصل

ام ةن تار�خ اسعايظة 3�� أج  ال يتجاو   ن اااب ةراسال   .أيل ه تب�ل
ل
 أن

ل
ب�ن إدارة اليالةة �� هذا المأن إال

ة اسمار إل��ا و بو ارة الصظامة   .أمالههاا�  اسراقبة الفظال

 

ر إدارةو 
ل
ة و  ال تتوف ة ال�افاة اليالةة م�� الوسائ  اساديل ��ا ةن و البمر�ل

ل
ال م�� إجراءا  تلك

ا   ة  حين ةتا�عة تظفاذ ةهلل ا  ةن أنل نفساسراقبة الفظال   بالرل
ل
 هذه ادارة ةنن كرلاس المروط يلك

ا  و هذه اسراقبة حين تظفاذ بلالقاام أو اذن بالقاام  ة تدقاق هلل  .لهاا�  اسراقبةكذلك القاام �عليال

 

ا  ةن اااب إطار قانو�ي �� اسجا ،و  ةن جانب لخر و  إدارة اليالةة التا�عة  طالبت لالرل

فة يو ارةل
ل
بضرورة إخضا  المركة الوطظاة لتو يع الب�وو   2009جوان  06الصظامة بتار�خ ب اس�ي

وتدمو الدائرة إ�� تقاا  جدوى هذا ". أوندوس�و�ي" اختبار سظة إ��  30ا�خزانا  ال�ي تجاو  ملرها 

إلصدار إطار قانو�ي يتعيق باإلجراءا  اسيتوجب اتخاذها بالنيبة ل�خزانا  القديلة خاصة  اختبار 
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يها 2009ةظذ سظة تقوم  لمركة الوطظاة لتو يع الب�وو اوأنل  ةصار�ف إضافاة  ��ذا اختبار الذي يحلل

 . ماوب ��ذه ا�خزانا  كمف من أيدون ال

 

يمركة التو�ياة ليمهد نوام اسراقبة الداخياة بوحدة ةعا�مة الغا  بقا�س التا�عة و 

�� إمداد براةج لهذه العلياا  وام �� القاام �علياا  الرقابة ونقائص تتعيق �عدم انتليكهرلاء والغا  

ا بالنيبة ليظوا  أةل  .الرقابة الداخياةتقار�ر إمداد براةج و  2013و 2011ت  خال  سظ�ي يحاط ل  

تراجع مدد  �ارا  اسراقبة ةن و  % 61في  تتجاو  �يبة تظفاذ برناةج الرقابة  2012و 2010و 2009

ا  ةن .2012سظة ��  �ارا   5إ��  2009سظة ��  �ارة  15 وجود اخالال  هاةة م�� ةيتوى  ولالرل

�يبة ةتا�عة الظقائص ال�ي ت  خال  نفس الف�وة ل  تتجاو   ةظووةة اليالةة والصاانة وجودة اسظتوج،

 . فعالا��اه أن يحد �م�  كب�و ةن نجام��ا و وهو ةا ةن شأن % 13 الرقابة رفعها م�� إثر ملياا 

 

متصاةا  والغيق استكرر ليلظطقة الصظاماة بقا�س أدل  إ��  اااب أفاد  المركة أنل ا و 

ه مدم انتوام  �� ملياا  الرقابة الداخياة كلا أن الظق  إ�� ظةن اسراقب�ن الداخيا�ن ةلا انجر م مدد

 .مدة وحدا  أخرى ليعديد ةن إطارا  اسصظع �ان لها تأث�و م�� ملياا  الرقابة الداخياة

 

ل�وناةج رقابة سظوي المركة التو�ياة ليكهرلاء والغا  إمداد الوضعاة هذه شيتد�� و 

 .ا�حرص م�� ةتا�عة التوصاا  وةعا�مة الظقائص ال�ي يت  الوقوف مي��او  ها  جنإبالتقاد و 

 

* 

 

*                 * 

 

أهلا��ا و لهذه اسادة يكت�ىي قطا  اا  الب�وو  اسيا  أهلاة حاو�ة نورا ليصبغة اجتلاماة 

ن . اا  الب�وو  اسيا   يتعل شبلا أنل ثالثة أرلا  اسر التو�ياة  �� حااة اسواطن التو��ىي ه تب�ل
ل
 أن

ل
إال

ن ةن استخدام اةث  لإلة�اناا  والوسائ  
ل
اااب إس�واتاجاة أو ةخطط ةديري �� هذا اسجا  يلك

ا  ةن جم  الدم  اسخصص ةن ة��اناة الدولة ل د �� .م 178ارتفع ةن والذي هذه اسادة استوفرة بالرل

 .2013د �� سظة .م 577إ��  2009سظة 

 

م لصعولا  ال�ي شعرق  ول  شيامد ا انجا  ةماريع انتاج وخاصة ة��ا ةمرو  نوارة م�� تقدل

�يفة هذه اسادة ةقارنة  ��ةز�د ال�وفاع �� انتاج الوط�ي ةن اا  الب�وو  اسيا  ولالتا�� ةن التقياص 

وقد با  ةن . طن الواحدلي ديظار  512حوا��  2013با��لا �� سظة ب�يفة التور�د حاط بي  الفارق 
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ية تذلا  العوائق ال�ي حالت دون دخو   الضروري 
ل
دم   ح�� استغال  بلا �ياه  �� اسماريع اسعط

  .اسح�� والتقياص ةن جم  الواردا انتاج 

 

اسؤسية التو�ياة لأل�مطة خاصة ة��ا و اطراف استدخية �� ملياة انتاج  تدمو الدائرةو 

والمركة التو�ياة لصظاما  التكر�ر إ�� ةز�د الضغط  التو�ياة ليكهرلاء والغا  المركةالب�وولاة و 

 .ذلك قصد تقياص جم  الدم  اسوجه لهذه اسادةال�يفة و مظاصر م�� 

 

 �� هذه اسظووةة ولالظور إ�� ةا تلثيه طاقة ا�خزن سادة اا  الب�وو  اسيا  ةن أهلاة 

د ةن هذه اسادة نوتأة�ليتقياص ةن �يفة التور�د وحرق الغا ، و  ضرورة تدمو الدائرة إ��  انتوام ال��ول

 .ب�ن ا�مها  واليهر م�� حين تو يعهادم  طاقة ا�خزن الوطظاة 

 

ن تدما   واهرة ملياا  تو يع اا  الب�وو  اسيا  لوضع حدل ل م�� راقبةاسكلا يتع�ل

ارا استعلا  الغا  اسن���  أهلاة امباء ال�ي نورا �خطور��ا م�� سالةة اسواطظ�ن و  �وقود لييال

م  يها الدولة �عظوان الدل  .تتحلل

 

د مدد ةن استدخي�ن �� ملياا  انتاج والتعبئة  ولالظور إ�� مدمو�� ةجا  اليالةة  تقال

تدمو دائرة  ،اسجا  وا�خزن والتو يع لغا  الب�وو  اسيا  لإلجراءا  وال�واتيب ا�ماري ��ا العل  �� هذا

كلا أنل إدارة اليالةة التا�عة . �� الغر اليالةة  ةتطيبا م�� توف�و  ا�حرصاسحاسبا  إ�� ةز�د 

استا�عة وةز�د العل  م�� فر  اسراقبة و والطاقة ةدموة إ�� التكثاف ةن ملياا  لو ارة الصظامة 

 . اح�وام ةقتضاا  اليالةة �� ةجا  اا  الب�وو  اسيا 
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 وزارة الصناعة والطاقة والمناجم  ردّ 
  

يكتسي التزويد بغاز البترول المسيل أهمية بالغة على المستوى الوطني وذلك 

األساسية األسرية والتي ال تملك غالبا منتوجات بديلة عنها لسد باعتباره من المواد 

 ).التدفئةو التسخينو الطهي( استعماالتها األولية

 

وقد شهدت السوق خالل السنوات األخيرة بروز استعماالت أخرى غير أسرية 

لغاز البترول المسيل خاصة من قبل أصحاب الحرف والمحالت التجارية والصناعية 

ا لوحظ كذلك إقبال متزايد من طرف أصحاب السيارات التي تشتغل بغاز كم. الصغرى

على قوارير الغاز المنزلي عوضا عن التزود من  GPL Carburantالوقود  -البترول المسيل

 .محطات الوقود نتيجة التفاوت الكبير في سعر المنتوجْين

 

م أما على مستوى منظومة التزويد فهي تشكو من بعض النقائص التي ت

وقد شهد توريد وخزن ونقل وتوزيع غاز البترول . استعراضها بالتفصيل ضمن التقرير

المسيل ارتفاعا هاما في التكاليف أثقل كاهل المتدخلين وقلص من قدرتهم على االستثمار 

ر الطلب من جهة ولتأهيل منظومة الخزن والتزويد وتطوير البنية التحتية لالستجابة لتطوّ 

 .ة واإلنتاج من جهة ثانيةعلى مستوى السالم

 

على غرار (شهدت عدة مشاريع لتطوير البنية التحتية لإلنتاج  ،باإلضافة لذلكو

) ألف طن بقابس لفائدة عجيل 12 ـنجاز طاقة خزن بإعلى غرار (والخزن ) مشروع نوارة

صعوبات في االنجاز نتيجة لألوضاع االجتماعية واألمنية االستثنائية خالل السنوات 

 .السابقة

 

بخصوص متابعة عمليات التوريد، فقد تم ضبط إجراءات من طرف المصالح و

المعنية بالوزارة لتيسير متابعة عمليات البرمجة وضمان نجاعتها وتم إدخال بعض 

 . ييرات على هيكلة وأساليب البرمجةالتغ
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ا فيما يخص حساب التعديل الجغرافي فسيتم النظر في نجاعة اإلجراءات الحالية أمّ 

 .                مع العمل على تكوين اإلطارات باإلدارة العامة للطاقة لمتابعة هذه العمليات
 


