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   قطــاع الغــاز الطّبيعي 
  

يعد قطاع الغاز الطبيعي من ضمن القطاعات احليوية بالبالد باعتبار ا�عكاساته على عديد القطاعات 
         وبلغت مسامهته يف تغطية الطلب اجلملي للطاقة على الصعيد الوطين حوايل. وعلى التواز�ات املالية للدولة

 %100وميثّل الغاز الطّبيعي الوقود األساسي لإل�تاج الكهربائي وبلغت مسامهته �سبة  )1(2010خالل سنة %  53

 % 63بفضل اإل�تاج احمللّي بنسبة  2010ومتّت تغطية االحتياجات الوطنية من الغاز سنة  .خالل �فس السنة 
  .  و�سيةعرب أ�بوب الغاز العابر للبالد التّ % 37وعن طريق التزود بالغاز اجلزائري بنسبة 

  
، أمهها امتياز مسكار 2010امتيازا إىل موفى سنة  11وبلغ عدد امتيازات استغالل الغاز الطبيعي 

  .   من املوارد الوطنية من الغاز الوطين % 48الذي يوفّر " بريتش غاز"املستغل من قبل شركة 
  

خطط احلادي عشر للتنمية وتركّزت األهداف النوعية ذات العالقة بتطوير قطاع الغاز الطبيعي ضمن امل
على حتسني اإل�تاج من خالل تطوير وتكثيف أ�شطة البحث والتنقيب وتعزيز االستعماالت القطاعية للغاز الطبيعي 
بالنظر إىل ما يوفّره من اقتصاد هام يف كلفة احملروقات وعلى النهوض مبردودية النظام اجلبائي لقطاع احملروقات 

  . �شطة البرتولية على القيام بأ�شطة االستكشاف باخلارجوحث املؤسسة التو�سية لأل
  

بئرا استكشافية يف السنة  15أما األهداف الكمية للمخطط احلادي عشر فتتمثل باخلصوص يف حفر 
رخصة واالرتقاء حبصة الغاز الطبيعي ضمن إ�تاج احملروقات  44وبلوغ عدد مجلي من الرخص املسندة يف حدود 

  .خالل فرتة املخطط العاشر % 47,4مقابل  % 51,4لتبلغ 
  

ويتمثّل أبرز املتدخلني يف منظومة قطاع احملروقات يف اإلدارة العامة للطاقة بصفتها املشرفة واملؤمتنة على 
قيادة املنظومة ويف املؤسسة التو�سية لأل�شطة البرتولية باعتبارها مسامهة يف عمليات البحث واالستكشاف 

اك مع املستثمرين اخلواص ويف الشركة التو�سية أل�بوب الغاز العابر للبالد التو�سية بصفتها راعيا واالستغالل باالشرت
                                                 

  .د.م 2400 بقيمة حوايل )1(
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حلقوق الدولة ضمن منظومة األ�بوب الناقل للغاز اجلزائري ويف الشركة التو�سية للكهرباء والغاز باعتبارها املستهلك 
 .دة االستعمال املنزيل والصناعيالوحيد للغاز الطبيعي إل�تاج الكهرباء واملوزّع له لفائ

  
وهبدف التأكّد من حتقيق األهداف الوطنية ملنظومة الغاز الطبيعي والوقوف على أهم الصعوبات اليت 
حالت دون تطويرها، قامت دائرة احملاسبات مبهمة رقابية لتقييم أداء املتدخلني العموميني يف جمال تطوير املوارد 

ي والتصرف يف االمتيازات املتعلّقة حبقول الغاز وصيا�ة حقوق الدولة بعنوان التصرف يف الوطنية من الغاز الطبيع
أ�بوب الغاز العابر للبالد التو�سية ولتقدير مدى احرتام قواعد حسن التصرف على مستوى تزود الشركة التو�سية 

   .2010-2007الفرتة وقد مشلت األعمال الرقابية أساسا . للكهرباء والغاز بالغاز الطبيعي
  

I  - قيادة منظومة الغاز الطّبيعي   
  

رؤية  يتطلّب حسن قيادة املنظومة الطّاقية بشكل عام ومنظومة الغاز الطّبيعي بشكل خاص توفّر
باإلضافة إىل وضع هياكل خمتصة و�ظام معلومات فعال وآليات  اسرتاتيجية مبنية على أساس دراسات استشرافية

أثّرت على حسن  وقد أبرزت األعمال الرقابية املتعلّقة هبذا اجلا�ب عديد النقائص اليت .لتثمني املوارد املتاحة
  . قيادة وتوجيه املنظومة

  
  الدراسات  - أ
  

اسرتاتيجية طويلة املدى مبنية على أساس رؤية تفتقر املنظومة الوطنية للغاز الطّبيعي حاليا إىل 
استشرافية وتقييم للمخاطر وحتديد كمي لألهداف يتجاوز املدى احملدد ضمن خمطّطات التنمية وذلك على غرار 

فقد تبين غياب دراسات تعنى بتأمني توازن العرض والطلب . ما هو معتمد ضمن أفضل املمارسات العاملية
  .  لتّموقع اإلقليمي يف جمال الغاز وباألطر التّنظيمية لقيادة وتسيري القطاع يف املستقبلسالمة التّزويد وبابو

  
جتري حاليا دراسة لتحديد كمية االحتياطي املؤكد واالحتياطي "وأفادت اإلدارة العامة للطاقة بأ�ّها 

اسرتاجتية و�ظام طويل املدى  املمكن للغاز وتقييم خماطر تطويره وفق تطور احلاجيات واملتطلبات للغاز قصد وضع
  ". خاص باستغالله وضبط احلاجيات املستقبلية وضمان سالمة التزويد
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وإن دائرة احملاسبات لتؤكد على ضرورة اعتماد تنظيم يؤمن إجناز ومتابعة الدراسات حيث أ�ّها 
التنصيص عليها ضمن األمر الحظت عدم تركيز مصلحة للدراسات يف جمال الغاز لدى اإلدارة العامة للطّاقة رغم 

املؤرخ  2113تفعيل دور الس الوطين للطّاقة احملدث مبقتضى األمر عدد  املنظّم لوزارة الصناعة  وسجلت عدم
والذي أوكلت إليه مهمة  إبداء الرأي حول التوجهات الوطنية يف ميدان الطّاقة واقرتاح  1999سبتمرب  27يف 

القطاع وإبداء الرأي حول اخلطوط املرجعية للدراسات االسرتاتيجية واملشاريع ذات التّدابري اهلادفة إىل تطوير 
 .األمهية يف اال

  

كما تبين للدائرة أن املؤسسات الوطنية العاملة يف جمال الطّاقة مثل املؤسسة التّو�سية لأل�شطة البرتولية 
 اإلدارة العامة للطّاقة  ما تنجزه من دراسات ذات طابع استشرايف والشركة التّو�سية للكهرباء والغاز ال حتيل إىل

على غرار الدراسة حول حتديد كمية الغاز احملتمل مبنطقة اجلنوب الّيت أعدهتا املؤسسة التّو�سية لأل�شطة البرتولية 
  . 2007يف سنة 

  

اتيجية واالتصال فقد تبين أن ولئن أحدثت املؤسسة التو�سية لأل�شطة البرتولية إدارة تعنى باالسرت
هذه الوحدة ال تضطلع فعليا بأية وظيفة متصلة بالتخطيط االسرتاتيجي وال تستند على أية دراسة حول التموقع 

  .االسرتاتيجي للمؤسسة يف جماالت حيوية كاالستكشاف واإل�تاج والتعاون الدويل
  

 .األرض باطن جيولوجيا معرفة حتسني على مدى الطاقي اال على صعيد آخر، يعتمد تثمني
هبدف  واجلهوية العامة الدراسات وتضطلع املؤسسة التو�سية لأل�شطة البرتولية يف هذا اخلصوص مبهمة إجناز

  .)1(احلرة للقطع للمحروقات احملتمل املخزون تقييم عن فضال لالستكشاف اجلديدة واملؤمالت اإلمكا�يات تشخيص
  

          الفرتة املربجمة خالل التقنية من الدراسات )2(% 41 إجناز ذا الشأن عدموقد لوحظ يف ه
 وترجع .شهرا 22و أشهر 4 بني تراوحت مدته الذي دراسات إىل جا�ب التأخري يف إجناز عدة 2005-2010

راسات إجناز عدم أسباب أهمد عدم إىل آجاهلا يف الدة التّقيال يف واضحة مبنهجيحيث ا إجناز البدء يف يتم 
يتم البعض منها ثم ة وإىل إسناد أخرى للشروع يف دراسات عنها التّخليخمتلفة إدارات الدراسات إىل مهم 

  .اجليوفيزياء املختصة يف جمال الكفاءات البشرية يف النقص إىل باإلضافة
                                                 

 .القطع احلرة هي غري املشمولة بسند حمروقات ساري املفعول )1(
  .دراسة مربجمة 32دراسة من جمموع  13 )2(
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 �ظام املعلومات - ب
  

صلب وزارة  )1(إرساء �ظام معلومات شامل لقطاع الطاقة، أحدث املرصد الوطين للطّاقة هبدف
ويعد املرصد أساسا ميزان الطّاقة . الصناعة ليتولّى مجع وحتليل و�شر اإلحصائيات واملؤشرات املتعلّقة هبذا اال

 . وبالظّرف الدويل للطّاقةالوطين ومذكرات حتليلية تتعلّق بالتزود واملخزو�ات واألسعار والدعم 
  

ورغم تنصيص األمر املنظم لوزارة الصناعة على تولّي املرصد �شر وتوزيع اإلحصائيات املتعلقة بقطاع 
ولوحظ أن املرصد مل يبادر بالقيام بتحقيقات إحصائية أو بدراسات يف  .الطّاقة إالّ أن مجيع تقاريره ظلّت داخلية

  .على التّخطيط املستقبلي هلذا القطاع جمال الطّاقة مما ال يساعد
  

على إطار وحيد علما  2011وتقتصر املوارد البشرية املتوفّرة لدى املرصد إىل حدود شهر سبتمر 
مدير إدارة  مركزية يساعده كاهيتا إدارةبأن األمر املنظّم لوزارة الصناعة ينص على تسيري املرصد من قبل مدير 

   .مركزية ورئيسا مصاحل إدارة مركزية
  

وتدعو دائرة احملاسبات إىل ضرورة تعميم �شر اإلحصائيات واملؤشرات والتحاليل الّيت يعدها املرصد 
خاصة باعتماد الوسائل احلديثة لالتصال مبا من شأ�ه أن يساهم يف الرتويج ملزايا البالد يف اال الطّاقي ويف جلب 

كما تدعو إىل تدعيم املرصد بالكفاءات البشرية والنظم اإلعالمية املالئمة حتّى يتمكّن من . ثماراتاالست
  .االضطالع باملهام املكلّف هبا

  

بكلفة �اهزت  2006تبين للدائرة أن اإلدارة العامة للطّاقة ال تستغل تطبيقة إعالمية مت تطويرها سنة و
متابعة البحث واإل�تاج والتّزويد وإعداد ( ملتعلقة بنشاطها ومن بينها جمال الغازد وتشمل خمتلف اجلوا�ب ا.أ 129

  .وظلت تعتمد على التطبيقات املكتبية...) اإلحصائيات
  

واتّضح أن اإلدارة العامة للطّاقة غري مرتبطة باملواقع العاملية املتخصصة يف توفري املعطيات املتعلقة مبجال 
املتخصص يف �شر أسعار احملروقات مما ال يساعد على حسن متابعة الظّرف  PLATT’Sالطّاقة على غرار موقع 

  . الدويل واالطّالع على التّجارب املقار�ة
                                                 

  .واملتعلّق بتنظيم وزارة الصناعة 2000جا�في  18املؤرخ يف  2000لسنة  134مبوجب األمر عدد  )1(



6 

 

النفطي، تتوىل املؤسسة التو�سية لأل�شطة البرتولية  الوطين على صعيد آخر، ويف إطار التّرويج للمجال
 على واحلصول احلرة للقطع الفنية اخلاصيات على لالطّالع )1(معطيات بنك إىل البرتولية املؤسسات تنظيم �فاذ

  .النفطي للمجال اجليولوجية باخلاصيات املعطيات املتعلّقة
 

               الفرتة خالل زيارة 128 املعطيات املذكور لبنك البرتولية الشركات زيارات عدد بلغ وقد
 حيث ملحوظة بصفة هلا املخصصة واأليام الزيارات �سق وتراجع. يوما 340 �اهزت مجلية ملدة 2005-2010
 خالل يوما 29 إىل يوما 91,5 ومن 2010 سنة زيارات 10 إىل 2005 سنة زيارة 36 من التّوايل على اخنفض
  .الفرتة �فس

  
 الفرتة خالل البرتولية الشركات من عدد قبل من دراسة حملّ كا�ت "حرة قطعة" 27 أن لوحظ كما

 من هام عدد ختصيص متّ أ�ّه من بالرغم استكشاف طلب أي 2011 أكتوبر موفّى إىل تشهد مل 2005-2010
 إجنازها ويالحظ أن عددا من هذه القطع مل خيضع للدراسات اليت كان. منها للبعض يوما 20 فاقت الزيارات أيام

تسويقها، علما بأن  يف من شأ�ه أن يسرع والذي احملتمل خمزوهنا على للوقوف 2010-2005 الفرتة مربجما خالل
 إىل املعلومات بنك استجابة مدى بتقييم الكفيلة اإلجراءات وضع تتولّ التو�سية لأل�شطة البرتولية مل املؤسسة
ومدى مشولية املعطيات املوضوعة على ذمتها والوقوف على أسباب عدم تقديم  البرتولية الشركات حاجيات
  .بالنسبة إىل القطع اليت طلبت معطيات خبصوصها عروض

 
           منذ املؤسسة التو�سية لأل�شطة البرتولية سعت والتّطوير، االستكشاف أ�شطة دعم إطار ويف

 وقع اليت احلفر وعمليات الزلزالية باحلمالت املعطيات املتعلّقة كلّ تتضمن بيا�ات قاعدة تكوين إىل 1997 سنة
 بصفة الضّرورية الفنية املعلومات على االطّالع من املتدخلني خمتلف يتمكّن حتّى الوطين النفطي اال يف إجنازها
 كلّ تضمني من اال�تهاء من 2011 أكتوبر موفّى تتمكّن إىل أن املؤسسة مل الصدد هذا يف تبين وقد .حينية

البدء يف إرساء  تاريخ من سنة 14 حوايل وذلك بعد ا�قضاء % 40 اإلجناز يف التّقدم �سبة ومل تتعد املعطيات
  .د.م 5 �اهزت مجلية تكلفة وحتمل املنظومة

 

                                                 

)1( Data Room  
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عمليات حفر  وبنتائج الوطين النفطي للمجال الزلزالية التعريف بالبيا�ات من الوضعية هذه متكّن وال
 أشغال إلجناز مبادرة أي اآلن حد إىل تشملها مل اليت القطع أو املناطق أ�ّها ال تسمح بتحديد عن فضال اآلبار

  .استكشافية
  

  تطوير املوارد الوطنية من احملروقات - ج 
  

يتطلب تطوير املوارد الوطنية من احملروقات حسن استغالل املتاح منها من �احية وتكثيف أعمال 
  . االستكشاف والبحث من �احية أخرى

 
ط م .م 2,7إىل  2007سنة  )1(ط م ن.م 1,8وقد شهد اإل�تاج الوطين من الغاز الطبيعي تطورا من   

وذلك على إثر دخول حقل صدربعل طور اإل�تاج وتطور إ�تاج بعض احلقول األخرى مثل شرقي  2010ن سنة 
من الكميات املنتجة  % �11سبة  2010وبالتوازي بلغ حجم الغاز احملرتق حبقول اإل�تاج يف سنة . والفرا�يق وباقل

جتدر اإلشارة يف و. تسبب يف إهدار جا�ب من الثّروة الوطنية من الغازلحق الضرر باحمليط ويمما من شأ�ه أن ي
من جملّة  47هذا الصدد إىل أن التّشريع التو�سي ال يتضمن منعا صرحيا لعمليات حرق الغاز عدا الفصل 

ن خطّة تطوير االمتياز دراسة حول تثمني الغاز املصاحب وذلك على عكس  احملروقات الّذي ينصعلى أن تتضم
يوما ومقابل تسديد  90التّشريع اجلزائري الذي ال جييز حرق الغاز إالّ بصفة استثنائية وملدة حمدودة ال تتجاوز 

  .رسم خاص للخزينة
  

ي حرقه عرب إعادة حقنه باحلقول أو اعتماده ويالحظ يف هذا الشأن أ�ّه ميكن فنيا تثمني الغاز وتفاد
غري أن أصحاب االمتيازات ال يلتزمون دائما باحللول اهلادفة إىل تثمني الغاز واملتّفق عليها يف إطار . إل�تاج الكهرباء

هنا مع الّيت مل تلتزم باحللول الفنية املتّفق يف شأ" إ�ي"ويذكر يف هذا اخلصوص شركة . اللّجان الفنية املشرتكة
ما يساوي  2010املؤسسة التّو�سية لأل�شطة البرتولية بامتياز آدم والّذي بلغت كميات الغاز احملروق به يف سنة 

 . مليون مرت مكعب 93

  

                                                 

 .طن مكافئ �فط )1(
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 من               أكثر( العميقة احلفر عمليات تدعيم الطّبيعي الغاز إ�تاج على صعيد آخر، يتطلّب تطوير
 هذا يف غري أ�ّه تبين .البرتول مكامن من أعمق إىل مكامن الغاز املتواجدة بأهدافوذلك للوصول ) م 4000
. 2010-2007 الفرتة احملفورة خالل االستكشافية اآلبار جممل من %  25 تتعد مل العميقة اآلبار �سبة أن الصدد
 أن حتجب ال النسبة هذه فإن 2010 سنة % 33 إىل 2007 سنة % 5 من العميقة اآلبار �سبة تطورت ولئن

  .فقط "�وارة" امتياز مبنطقة متّت منها % 67 حوايل
 
فقط من  % 30 يف حدود االستكشافية اآلبار جناح �سبة أسباب ضعف حتليل 2010سنة يف  متّو

 لإلشكاليات املطروحة على هذا الصعيد الكفيلة احللول ميكّن من إجياد ال وهو ما من شأ�ه أن مناطق الرخص
  .للمحروقات الوطنية املدخرات تنمية وبالتّايل

  
وا�صهرت املؤسسة التو�سية لأل�شطة البرتولية بدورها يف �شاط االستكشاف املباشر على املستوى 

ومتّ . أول جتربة لالستكشاف املباشر بتو�س 2000املسندة سنة " مشال الشطوط"وقد مثلت رخصة . الوطين
حيث متّ حفر بئر استكشافية، غري أن النتائج كا�ت سلبية  2011 غاية �وفمرب التمديد يف صلوحية الرخصة إىل

  . 2010د إىل موفى سنة .م 13علما أن مصاريف االستكشاف والبحث �اهزت 
 

            % 38مقابل  2010يف سنة  % 46وبلغت حصة االحتياطي بعنوان االكتشافات غري املطورة 
وهو ما يتطلّب إعداد الدراسات االقتصادية لتقييم مردودية هذه االكتشافات غري املطورة باالعتماد  2007سنة 

على األسعار احلالية للمحروقات على الصعيد العاملي اليت شهدت ارتفاعا غري مسبوق خالل السنوات األخرية من 
  . قبالشأ�ه أن يشكل عامال إجيابيا لتأمني مردودية هذه االكتشافات مست

  
  التعاون الدويل - د
  

القطاع بصفة عامة وأداة  ميثّل التّعاون الدويل يف اال الطّاقي عنصرا أساسيا يف ضبط اسرتاتيجية
ويف هذا اإلطار، أبرمت تو�س العديد من االتّفاقيات الدولية يف جمال . حمورية لتطوير املوارد املتاحة من الطاقة

هلذه االتّفاقيات ومل تتولّ متابعة وتقييم  الغاز الطبيعي غري أ�ه لوحظ أن اإلدارة العامة للطّاقة ال تتوفّر على جرد
  .نتهي منها  مبا يسمح بإجراء التّعديالت املمكنةاجلاري أو امل
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ومن ضمن االتّفاقيات الّيت مل يشملها التّقييم يذكر جممل االتّفاقيات املربمة يف إطار أ�بوب الغاز اجلزائري 
ة املربمة بني املؤسة املربمة بني الدولة التو�سية والدولة اجلزائرية واالتّفاقية لأل�شطة العابر للبالد التّو�سيسة التّو�سي

واملتعلّقة بدراسة إمكا�ية تصدير كميات من الغاز التو�سي  02/07/2009البرتولية وشركة سو�اطراك بتاريخ 
املتأتّي من اجلنوب وكذلك مذكرة التفاهم املربمة بني املؤسسة التّو�سية لأل�شطة البرتولية وشركة شال املربمة يف 

  .تّعاون يف جمال الغازحول تنمية ال 2007سنة 
  

وخبصوص التّعاون اإلقليمي يف جمال الغاز تبين أن عديد املشاريع املتفق عليها صلب جلنيت التعاون 
ويف هذا الصدد يذكر مشروع تزويد مدينة طربقة واملناطق . املشرتكة مع كل من اجلزائر وليبيا بقيت دون جتسيم

ومت استكمال الدراسات خبصوصه ومشروع مد أ�بوب  2002ه منذ سنة احلدودية بالغاز اجلزائري الذي مت إقرار
  .يف شأ�ه وتكوين شركة مشرتكة بني البلدين دون أن يتم جتسيمه )1(غاز بني ليبيا وتو�س الذي متّ عقد اتفاقية

  
مير  ومما يؤكّد ضعف التّعاون اإلقليمي يف جمال الغاز أن مسار أ�ابيب الغاز سواء احلديثة أو اجلارية

الرابط بني ليبيا  Green streamويتعلّق األمر بأ�بوب . عرب البحر دون العبور بالتّراب التو�سي امباشرة إىل أوروب
والّذي من املنتظر أن يربط بني اجلزائر وإيطاليا وأن  Galsiوأ�بوب  2004وإيطاليا والّذي ا�طلق استغالله سنة 

اإلشارة إىل أن اجلزائر طلبت موافقة تو�س على عبور األ�بوب للجرف وجتدر . 2014يبدأ استغالله يف أفق سنة 
  .   القاري التو�سي وأبدت هذه األخرية موافقتها غري أ�ّه مت اعتماد فرضية املسار املباشر حنو إيطاليا

    
لالتفاقيات الساّرية يف جمال الغاز ومتابعة االلتزامات املرتتّبة  احملاسبات إىل إعداد جرد وتدعو دائرة

  .عنها وإىل ضبط التصورات والتوجهات األساسية لتنمية التّعاون اإلقليمي يف هذا اال
  

لأل�شطة  التّو�سية املؤسسة على صعيد آخر، ويف إطار رصد إمكا�يات التموقع اخلارجي، تولّت
 تكوين من وبالرغم .ومصر ومايل موريتا�يا من بكلّ االستكشاف فرص من عدد تقييم 2007 سنة البرتولية منذ

 سنوات اخلمس طوال يتوج مل باخلارج االستكشاف عمليات �تائج أن تبين أ�ّه إالّ مشروع بكلّ خاصة عمل فرق
  .حبث أو استكشاف رخصة بأي) 2011-2007( األخرية

                                                 

 .املتعلق باملصادقة على اتفاقية إطارية حول تزويد السوق التّو�سية بالغاز الطّبيعي اللييب 2002لسنة  2002-1832األمر عدد  )1(
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 تنظيم على البرتولية لأل�شطة التّو�سية املؤسسة اعتماد عدم أساسا إىلويعود ضعف هذه النتائج 
احملروقات من  قطاع مع ما يتطلبه  يتماشى الدويل الصعيد على املباشر االستكشاف لتطوير �شاط مالئم داخلي

النشاط وعدم ختصيص الكفاءات واخلربات الالزمة لتطوير هذا  توفّر عدم إىل باإلضافة مرو�ة يف اتّخاذ القرارات
  .االستكشاف لعمليات املباشرة املصاريف اهبة الالزمة املالية املوارد

  
 سالمة التّزويد  - ـه
  

وبالرغم من أمهية . ميثّل ضمان سالمة التّزويد العنصر األساسي يف أي إسرتاتيجية متعلّقة بالطّاقة
فقد تبين غياب دراسات لدى اإلدارة العامة للطّاقة تعنى . يف تو�س سالمة التّزويد، فإ�ّها مل حتظ بالعناية الكافية

تسجيل ميزان الطّاقة للبالد عجزا هيكليا متواصال   بالنظر يف خمتلف املسائل املتصلة هبذا اجلا�ب وذلك يف ضوء
وتوجه يف جمال إ�تاج الكهرباء يعتمد أساسا طريقة الدورة املزدوجة القائمة على استهالك الغاز  2000منذ سنة 
    .)1(الطّبيعي

  

 2010-2007وقد تطور الطلب على الغاز من قبل الشركة التو�سية للكهرباء والغاز خالل الفرتة 
والغاز اجلزائري يف  % 63ن ساهم اإل�تاج الوطين يف تغطيته يف حدود .م.ط.م 4.826ليصل إىل  % 25 بنسبة
  ).بعنوان الشراءات التعاقدية % 10بعنوان اإلتاوة و % 27( % 37حدود

  

وتتميز الوضعية احلالية للتزود بالغاز الطبيعي بوجود تبعية جتاه مصدرين أساسيني مها غاز حقل 
               �سبة 2010والغاز اجلزائري والذين مثال على التّوايل يف سنة " بريتش غاز" ميسكار املستغلّ من قبل شركة

  . من حجم املوارد اجلملية % 37و % 30
  

يف ضغط حاد على مستوى التزويد  2009ولئن تسبب توقف حقل صدربعل خالل شهر ديسمرب 
أدى إىل االقتطاع من حصة املشرتين األجا�ب ضمن األ�بوب الناقل للغاز اجلزائري فإن توقفا مطوال يف مستوى حقل 

  .  ميسكار وهو األهم قد يسبب ضغوطا أكثر حدة

                                                 

  .%70تبلغ احلصة احلالية إل�تاج الكهرباء ضمن االستهالك الوطين للغاز �سبة  )1(
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الشركة التو�سية  على صعيد آخر، يتم التزود مبادة الفيول واحملافظة على خمزون احتياطي منه لدى
للكهرباء والغاز بغاية استعماله كوقود بديل لتأمني إ�تاج الكهرباء عند حصول طارئ مينع أو يعيق التزود بالغاز 

وتؤمن . وكذلك كعنصر من عناصر ترشيد كلفة إ�تاج الكهرباء عند ارتفاع سعر الغاز الطبيعي مقار�ة بالفيول
وميكّن . من إ�تاج الكهرباء على الصعيد الوطين % 23ة لالشتغال بالفيول �سبة حمطّة إ�تاج الكهرباء برادس والقابل

يوما يف حني متتد دورة التّزويد  21طن من تشغيل احملطّة ملدة  82.000املخزون االحتياطي من الفيول والبالغ 
وجتدر اإلشارة إىل أ�ّه سبق استعمال جزء من املخزون املتوفر من الفيول على . يوما 23العادي مبادة الفيول على 

وتستدعي هذه الوضعية إجراء دراسة معمقة حول طاقة خزن . ذمة الصناعيني يف ا�تظار سد حاجيات الشركة
  .يف أحسن الظروف الفيول املخصص إل�تاج الكهرباء مبا يضمن تأمني إ�تاج الكهرباء يف احلاالت الطارئة

  
  التحكم يف اجلباية البرتولية - و
  

د .م 1500حوايل  2010املنتجة للغاز الطبيعي إىل موفّى سنة  بلغ حجم مداخيل االمتيازات
من هذه املداخيل بينما مل تتعد حصة املؤسسة التو�سية لأل�شطة  % 46شركة بريتش قاز حبوايل  اهموتس

            حوايل 2010ووفّر استغالل امتيازات الغاز الطبيعي لفائدة خزينة الدولة يف سنة . % 26البرتولية �سبة 
  .د يف شكل إتاوات.م 60د يف شكل أداء على األ�شطة البرتولية و.م 214

 
 �سب على اعتمادا التّو�سي بالتّراب املنتصبة احملروقات إ�تاج شركات أرباح على الضّريبة حتديد ويقع

ر رتتغيسبة 1,6وبلغ هذا احلاصل  .)1()ح( احلاصل بتغيسبة 3 مقابل ميسكار المتياز بالنة  بالنركة التو�سيإىل الش
 �سبة ميسكار المتياز بالنسبة األداءات حجم و�تيجة لذلك، بلغ. بالنسبة إىل شركائها 2,8لأل�شطة البرتولية و

بينما بلغت هذه  .حجم املداخيل من % 45 حوايل حتتكر أ�ّها حني يف البرتولية األداءات جمموع من % 31
بالنسبة إىل  % 28و % 34بالنسبة إىل املؤسسة التو�سية لأل�شطة البرتولية و % 26و % 35النسب على التّوايل 

  .شركائها
  

                                                 

 وفقا هذا احلاصل حتديد لالمتيازات علما أ�ّه يقع امعة واملصاريف امعة الصافية املداخيل قسمة ميثّل حسب جملّة احملروقات خارج )1(
  .وكلّما ارتفع هذا احلاصل زادت �سبة األداءات .2000 جوان 13 يف املؤرخ 2000 لسنة 1322 عدد األمر ملقتضيات
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 أي احملروقات جمال يف املتدخلني ممارسة بعدم ميسكار المتياز بالنسبة الوضع هذا يفسر أن وميكن
 لتخلّي تبعا االمتياز هذا حصريا"غاز بريتش" شركة تستغلّ حيث االمتياز هذا على مستوى التّصرف على رقابة

 إىل اللّجوء دون مردوديته بضعف ذلك معلّلة فيه املشاركة يف حقّها عن البرتولية لأل�شطة التّو�سية املؤسسة
 حيث من مثّل أ�ّه أثبتت االمتياز هلذا الفعلية النتائج أن علما الرأي، هذا لتدعيم من خارج املؤسسة خربات
  �اهزت أرباحا 2009 سنة موفّى إىل التّو�سية وسجلّ بالبالد اكتشافه متّ غازي امتياز أهم املنتجة الكميات

  .د.م 587
 

�احية أخرى، سعت عديد الدول على غرار اجلزائر إىل االستفادة من تطور األسعار العاملية  من
ويف املقابل ال . للمحروقات من خالل حتديد سعر مرجعي يتم عند بلوغه تطبيق صيغة لتقاسم األرباح اإلضافية

زينة من االستفادة من تطور األسعار تتضمن العقود املربمة مع أصحاب االمتيازات يف تو�س أية صيغة متكّن اخل
خبصوص حقل ميسكار ومقار�ة  2000واعتمادا على ملحق العقد املربم مع شركة بريتش غاز يف سنة . العاملية

مبستوى األسعار عند إبرام هذا امللحق، حتملت الشركة التو�سية للكهرباء والغاز مبالغ إضافية خالل الفرتة من 
مليون دوالر وذلك يف ظلّ تضاعف األسعار العاملية للنفط خالل  1.649مبا قيمته  2010إىل سنة  2000سنة 

  .هذه الفرتة بنحو ثالث مرات و�صف
 

 تطوير من ميكّن مبا البرتولية اجلباية جمال يف العمل به اجلاري القا�و�ي اإلطار تقييم الوضع هذا ويستدعي
  .العمومية للسلطات الرقابي العمل دعم مزيد ضرورة إىل باإلضافة الغاز لقطاع املايل من العجز للتّقليص مردوديتها

 
II - التصرف يف الرخص واالمتيازات  
  
  الرقابة على الرخص املسندة - أ
  

 يف موفّى رخصة 51 إىل 2006رخصة يف موفّى سنة  42املفعول من  سارية )1(تطور عدد التّراخيص
 حبث رخصة 41و استكشاف رخص 10 تتوزّع بني 2كم ألف 169 تناهز مساحة وهي تغطّي 2011 أكتوبر

                                                 

متنح بقرار من الوزير املكلّف باحملروقات بناء على موافقة  اللّجنة االستشارية للمحروقات ملدة سنتني غري قابلة  :رخص االستكشاف  -  )1(
  .وتسمح لصاحبها مبباشرة أشغال االستكشاف يف املنطقة احملددة بقرار اإلسناد باستثناء مجيع عمليات احلفر. للتّجديد أو التّمديد

تسند بقرار من الوزير املكلّف باحملروقات بناء على موافقة اللّجنة االستشارية للمحروقات بعد تعهد صاحبها بإجناز  :رخص البحث  -
 .سنوات 4أشغال حبث تشمل احلفر وذلك خالل فرتة أولية أقصاها مخس سنوات قابلة للتّجديد مرتني متتاليتني ال تتجاوز مدة الواحدة منها 
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رخصة  20حتويل حوايل  2010- 2007وقد متّ خالل الفرتة . الوطين النفطي احمليط من % 68 حوايل تغطّي
  . رخص حبث إىل امتيازات استغالل خالل �فس الفرتة 3استكشاف إىل رخص حبث وكذلك حتويل 

  

            من أكثر إىل إسنادها تاريخ يعود من رخص البحث % 31 حوايل أن يف هذا اخلصوص، وتبين
 إسنادها يعود رخصة 12 علما أن للرخص اجلملية املساحة من % 26 حوايل متثّل مساحة تغطّي سنوات 10
 ".الشمالية القريوان" رخصة إىل بالنسبة سنة 27 إىل لتصل سنة 15 من أكثر إىل

  
لتمكني أصحاهبا من  إضافية  لفرتات الرخص يف ، متّ التّصرف)1(للتشريع اجلاري به العمل وخالفا

وذلك باإلضافة إىل التّمديد  )2(بالصناعة املكلّف الوزير من قرار استصدار استكمال األعمال املنوطة بعهدهتم دون
 "قريوان الشمالية "و" مرمور رأس" البحث لرخصيت ثالث املتتايل لصالحية عدد من الرخص حيث متّ منح جتديد

 حددت مبرتني السقف األقصى احملروقات جملة يف حني أن "أميلكار"و "قرمبالية" البحث يتلرخص رابع وجتديد
 االلتزام غياب يف الرخص من العديد صالحية وجتديد متديد على كما متّت املوافقة .البحث رخص لتجديد

 رخص بعض جتديد على يف حاالت أخرى املوافقة ومتّت )3(البرتولية باالتّفاقيات ضمنةامل األشغال بإجناز كلّ
 . )4(البحث بعمليات املشمولة املساحة يف التخفيض دون البحث

  
ة على احملروقات جملّة من 30 الفصل على صعيد آخر، ينصة يف التّمديد إمكا�يرخصة  صالحي

 رخص صالحية إضافية ، غري أ�ّه تبين منح ّ متديد أشغال بإجناز التّعهد حالةيف  سنوات ثالث من ألكثر البحث
 املصاريف خبصوص إضافية تعهدات ضبط دون" الواحات"و "جمردة"و "زارات"و "جلمة" غرار على حبث

 .واألشغال

  

                                                 

بسن أحكام خاصة هتم البحث عن املواد اهليدروكربو�ية  املتعلق 1985سبتمرب  14املؤرخ يف  85-9قات واملرسوم عدد جملة احملرو )1(
 وإ�تاجها السائلة والغازية

 .رأس مرمور –قرمبالية  –مشال مد�ني  –رخصة كركوان  )2(
  .رأس مرمور –جمردة  –مشال مد�ني  –بزمة  –رخصة جلمة  )3(
 .جناين اجلنوبي –جناين الشمايل  –رأس مرمور  –جمردة  – رخصة قرمبالية )4(
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على ذمة الرخص املوضوعة  احملروقات بالنسبة إىل العديد من ومتّت مالحظة خمالفة مقتضيات جملّة
 أن االلتزامات حتويل شأن ومن. أخرى رخصة إىل التّعاقدية االلتزامات من جزء حيث متّ حتويل �فس املستثمر

بينما تتم  الرخص بإحدى عليها املنصوص واقعا التّعهدات تفوق أشغال إجناز من أكثر أو رخصتني صاحب ميكّن
 باالتّفاقيات املضمنة األشغال فعليا تنجز أن دون األخرى الرخصإىل  التّعهدات هذه من اإلضايف اجلزء إحالة
 فضال دقيقة خبصوص الرخص اجلارية فنية معطيات على احلصول عدم عن هذه الوضعية ويرتتّب .هبا املتعلّقة

 لألشغال املستثمر إجناز عدم بسبب يف إطار االتّفاقيات املربمة عليها املنصوص التّعويضية الغرامة دفع عدم عن
  .الالحقة بالرخصة احملروقات عن للبحث الضرورية

 
 األشغال بعنوان البحث والتطوير  الرقابة على مصاريف - ب
  

 تطور وقد. د.م 1778 حوايل 2010-2007 الفرتة خالل البحث واالستكشاف استثمارات بلغت
         تناهزنسبة بأي  2010 سنة موفّى يف د.م 525 إىل 2007 سنة د.م 414 من لالستثمارات اجلملي املبلغ

 الزلزايل املسح من 2كم 14.146 إجناز ومن استكشافية بئرا 64 حفر من االستثمارات هذه مكّنت وقد. % 9
كما بلغت استثمارات التّطوير على مستوى امتيازات  .األبعاد ثالثي الزلزايل من املسح 2كم 8.601و األبعاد ثنائي

د وبلغت حصة املؤسسة التو�سية لأل�شطة البرتولية منها .م 7076حوايل  2010-2007اإل�تاج طيلة الفرتة 
 . % 29د أي ما ميثّل .م 2071

  
قديرية، غري أ�ّه لوحظ أن التّ اجلملية وكلفتها إجنازها الواجب الد�يا األشغال البرتولية وتضبط االتّفاقية

 لكلّ التّقديرية الكلفة وضبط األعمال هلذه مسبقة تقييمية دراسة مل تتولّ إجراء اللّجنة االستشارية للمحروقات
حده تأخذ بعني االعتبار خاصة التطورات املرتقبة لكلفة إجناز التعهدات التعاقدية خالل فرتة اإلجناز  على التزام

وال متكّن هذه الوضعية من التأكّد من مدى مقبولية الكلفة النهائية ألشغال . اليت غالبا ما يقع التّمديد يف آجاهلا
وحيق لصاحب رخصة البحث، يف . ت الكلفة التعاقديةالبحث واالستكشاف اليت فاقت يف العديد من احلاال

حالة حتويلها إىل امتياز استغالل، إدراج هذه الكلفة ضمن االستثمارات القابلة لالستهالك مما يساهم يف تقليص 
  .حجم اإليرادات اجلبائية الراجعة للدولة بعنوان األداء البرتويل هلذه االمتيازات
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على ضرورة إحداث جلنة فنية مشرتكة بني املؤسسة التّو�سية لأل�شطة وتنص اتفاقيات رخص البحث 
 .األشغال وميزا�يات برامج على واملصادقة البحث واملالية لعمليات التّقنية املتابعة البرتولية وشركائها لتأمني

يا، غري أ�ّه تبين عدم هلذه اللّجان سنو اجتماعات على األقل ضرورة ا�عقاد أربعة الشراكة اتّفاقيات وتقتضي
 باملسائل املتعلّقة القرارات أخذ يف الفعلية املشاركة التقيد بدورية ا�عقاد هذه االجتماعات وهو ما ال ميكّن من

   .إطار الرخصة يف إجنازها املزمع األشغال �تائج على مباشر تأثري هلا يكون واليت اهلامة واملالية الفنية
  
 االستكشاف أشغال مصاريف على املسبقة املصادقة البرتولية لأل�شطة التّو�سية املؤسسة وال تتولّى 
 قابل برتويل اكتشاف ثبوت حالة يف وذلك الشريك قبل من تقديرها يف مغاىل مببالغ كاهلها يثقل أن شأ�ه وهو ما من
 التّحقّق إمكا�ية للمصاريف من قبل املؤسسة الالحقة املراقبة إطار يف الصعب من يكون حيث اقتصاديا لالستغالل

وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد أن حصة املؤسسة . املصروفة املبالغ ومشروعية مقبولية مدى من فعالة بصفة
        أي ما ميثّل  2010-2007د من كلفة هذه اإلجنازات لفرتة .م 405التو�سية لأل�شطة البرتولية بلغت حوايل 

23 % .  
 

ة جملّة احملروقات على وتنصخصة صاحب دفع إجباريمبلغ النقص يف إجناز األشغال  تساوي غرامة الر
التخلّي عن استغالهلا، غري  عند الرخصة صلوحية مدة املطلوبة طيلة األشغال لتكملة الضّروري املبلغ التعاقدية أو

د  .م 5 املقدرة حبوايل  التّعويضية الستخالص الغرامة 2011 �وفمرب موفّى إىل املقتضيات هذه يتم تفعيل أ�ّه مل
  .2010 ماي شعال يف بعنوان التخلّي عن رخصة

  
 من دفع حصتّها االستغالل فرتة خالل التّو�سية لأل�شطة البرتولية على صعيد آخر، تتولّى املؤسسة

 املفوترة النفقات صحة بالتثبت الحقا يف التّدقيق تقوم مصاحل أن االمتيازات على مشغّلي من عليها الواردة الفواتري
عقد  وينص. إبداؤها متّ اليت والتّحفّظات مراقبتها متّت اليت املصاريف حجم تربز يف الغرض تقارير وبإعداد
 هذه تأدية فيها وقعت اليت السنة هناية منذ شهرا 24 أقصاها مدة يف تتم الالحقة التدقيق عملية أن على الشراكة
 من شهرا 24 أجل يف االستكشاف مصاريف يف التّدقيق يتم بينما واالستغالل التّطوير بالنسبة إىل أعمال النفقات
  . برتويل اكتشاف وجود من التّأكّد عند الشريك قبل من فوترهتا تاريخ
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       اليت بلغت الغازية االمتيازات مصاريف يف بالتّدقيق اخلاصة )تقريرا 27( التّقارير وأبرز النظر يف كلّ
 خيص فيما سنة 14 وبلغ أقصاه سنوات فاق معدله ست التّدقيق شهد تأخريا عمليات إجناز أن د.م 1361
  ."والفرا�يق باقل" امتياز استكشاف بأعمال املتعلّقة النفقات

 
 خاصة بفرتات املتعلّقة واألدلّة الوثائق على تعذّر احلصول التّدقيق عمليات يف إجناز التأخري وينجر عن

 باقل بامتيازي املتعلّق التّقرير ومنها االستكشاف مصاريف يف التّدقيق تقارير عديد وقد أثارت .زمنيا بعيدة
  .املفوترة الرقابة على األعمال يعسر عملية واملالية مما التّقنية الوثائق غياب والفرا�يق

  
  % 18د أي .م 241التّو�سية لأل�شطة البرتولية أبدت حتفظا على مبلغ مجلي قدره  وتبين أن املؤسسة

د تضمنته تقارير مل ترد بشأهنا إجابات .م 22وقد مشلت التحفّظات مبلغ . من جمموع املبالغ اليت متّ التدقيق فيها
 التطوير مبصاريف املتعلّق التدقيق على غرار تقرير سنوات عشر من أكثر منذ منها البعض إعداد متّ أ�ه واحلال

يف مرحلة النقاشات مع  2011ورد بتقارير الزالت إىل موفى أكتوبر  د.م 86مبلغ و" زار واد" المتياز واالستغالل
كما مشلت التحفّظات . سنة 12وصل أطوهلا إىل  مدة منذ الشريك إىل البعض منها من إرسال الشركاء بالرغم

 النهائية التّصفية وجتدر اإلشارة إىل أن آجال. لّق بتقارير متّ البت فيها وتسويتها هنائياد تع.م 133مبلغا قدره 
إىل  التّقرير إرسال تاريخ من شهرا 46فيها استغرقت يف املعدل  البت متّ اليت إىل امللفّات التّدقيق بالنسبة لتحفّظات
 .احلاالتسنوات يف بعض  7 حوايل أي شهرا 83 لتبلغ الشريك

  
 ميكّن االطّالع عليها التدقيق مناقشة تقارير جللسات حماضر إعداد احلاالت أغلب يف يتم واتّضح أ�ّه ال

 ال تأليفية جداول بإعداد املؤسسة تكتفي حيث الدفوعات وعلى األطراف خبصوصها آراء على الوقوف من
 خمتلف وتدعيم الرجوع فيها وقع اليت للتحفظات توضيح دون املتّفق عليها للتّحفّظات النهائية القيمة عن إال تفصح

 على صراحة تنص الشراكة اتفاقيات بنود أن املتحفّظ عليها، علما املصاريف لصحة املثبتة بالوثائق التّعديالت
  .التدقيق عمليات إجناز عند وتقدميها إىل الشركاء للمصاريف املثبتة واملؤيدات الوثائق كل مسك إلزامية

  
 "الشرقي حقل" امتياز - ج 

  

          يف إسنادها على املصادقة متّت اليت" الغربية قرقنة"حبث  رخصة من الشرقي امتياز ينحدر
 التّو�سية املؤسسة شريك 2006 سنة حدود إىل" OMV" النمساوية الشركة كا�ت وقد. 1980 جوان 18
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 لأل�شطة التو�سية املؤسسة" OMV" شركة راسلت وقد .% 49بنسبة  الرخصة يف هذه البرتولية لأل�شطة
 دوالر.م 27 مببلغ للبرتول اإلماراتية" ثا�ي آل" لشركة حصتها بيع بنية إلعالمها 2006 مارس 13 يف البرتولية

 البرتولية التو�سية لأل�شطة املؤسسة تولّت وقد. احملروقات جلّةمب عليه املنصوص الشفعة حق ممارسة ومتكينها من
بعد مصادقة وزارة الصناعة على ذلك بتاريخ  2006 أفريل 13 بتاريخ احلق هذا مبمارسة" OMV" شركة إعالم
  .2006أفريل  06

 
 بتاريخ                  الصناعة وزارة دعتها الشفعة، حلق املؤسسة التو�سية لأل�شطة البرتولية ممارسة وبعد

 من حصة لشراء الربيطا�ية "برتوفاك" شركة مقرتح اآلجال على دراسة أقرب يف العمل إىل 2006 جوان 14
مع  اتّفاق مذكرة على 2006 أوت 9 بتاريخ املؤسسة إدارة جملس ويف هذا السياق صادق". شرقي" امتياز
 اليت اجلدوى دراسة أن من وذلك بالرغم األخرية هذه إىل االمتياز من % 45 إحالة مبقتضاها متّ "برتوفاك" شركة

 وتطوير "OMV" حصة شراء يف املتمثّلة الفرضية أن أثبتت 2006 جويلية يف اإلدارة جملس على عرضها متّ
  .االقتصادية املردودية �احية من األفضل لأل�شطة البرتولية يعد التّو�سية املؤسسة قبل من احلقل

 
 الرأي على "برتوفاك" إىل التفويت مشروع تقم بعرضوتبين أن الشركة التو�سية لأل�شطة البرتولية مل 

 يف إحالة التّرخيص للحصول على املذكورة إىل اللّجنة مطلبا تقدم مل حيث للمحروقات االستشارية للّجنة املسبق
 جملّة من 55 الفصل ملقتضيات طبقا "برتوفاك" شركة لفائدة الشرقي امتياز يف والتزاماهتا حقوقها من جزء

 .2006 أوت 9 منذ متت اإلحالة وذلك على سبيل التسوية حيث أن 2006 �وفمرب 14 بتاريخ إالّ احملروقات
 املؤسسات هيكلة وإعادة بتخصيص املتعلّقة األول الوزير مناشري كما اتّضح أن املؤسسة مل تتقيد مبقتضيات

 إىل اللّجوء إلزامية عن فضال اإلحالة موضوع لألصول مسبق تقييم إجناز ضرورة على تؤكّد واليت )1(العمومية
  .األفضل العرض يقدم الذّي املشرتي اختيار هبدف املنافسة

 

كما تبين أن املؤسسة التّو�سية لأل�شطة البرتولية مل حتقّق أية أرباح من هذه العملية املزدوجة حيث 
 لشركة منه % 45 ببيع بعد فيما وقامت دوالر.م 30 �اهزت مجلية بقيمة شرقي امتياز من % 49 اقتناء تولّت

                                                 

 1992 جا�في 29 يف املؤرخ 92-3و 1990 أفريل 21 يف املؤرخ 90-21و 1989 جوان 01 املؤرخ 89-33 عدد املناشري منها خاصة )1(
  .1995 مارس 30 يف املؤرخ 95-15و 1993 أوت 11 يف املؤرخ 93-55و



18 

 

 التّو�سية املؤسسة أن إىل بالنظر عادية وال تعترب هذه الوضعية. )1(دوالر.م 27 قدره مجلي مببلغ "برتوفاك"
 كان مما البحث خماطر املشرتي يتحمل أن دون أي للغاز ثابت اكتشاف من �سبة يف فرطت البرتولية لأل�شطة
  .للحقل املستقبلية املردودية االعتبار بعني باألخذ البيع سعر حتديد يستدعي

 

 اجنر مما برتوفاك شركة لفائدة الشراكة عقد بنود هام من مراجعة عدد متّت ولوحظ يف �فس السياق أ�ّه
 للعقد عليه التزاماهتا وفقا كا�ت مبا هامة مقار�ة إضافية التو�سية لأل�شطة البرتولية لتكاليف املؤسسة حتملّ عنه
االمتياز على  يف التّصرف عند "برتوفاك"صلوحيات شركة  التوسيع يف عن فضال" OMV" شركة مع املربم

  . التّشغيلية اللّجنة صالحية حساب
  

 يف التصرف يف مستوى النقائص من املؤسسة التّو�سية لأل�شطة البرتولية عن العديد وقد كشف تدقيق
 اليت بالصفقات فيما يتعلّق العمليات للجنة املسبقة املصادقة املشغّل على حصول عدم غرار على هذا االمتياز

 ميكّن ال أن شأ�ه من مما التّسوية سبيل على التّزويد ألذون املكثّف واللّجوء دوالر 300.000 مبلغها يتجاوز
  .املشروع عناصر ملختلف اجلملية التّكلفة يف والتّحكّم اللّصيقة املتابعة لأل�شطة البرتولية من التّو�سية املؤسسة

  
 صدربعل امتيـاز - د 

  

 بريتش" شركة لفائدة " أميلكار" البحث املتأتي من رخصة" صدربعل"استغالل حقل  امتياز إسناد متّ
استكشاف  لعمليات اجلملية الكلفة وبلغت .2007 جا�في 18 بتاريخ التّو�سية لأل�شطة البرتولية واملؤسسة" غاز

 حفر أساسا خصت 2010 سنة موفّى إىل تطوير كتكلفة دوالرا.م 1311 إليها يضاف دوالر.م 100 هذا احلقل
  .ادوالر .م 398 بقيمة الغاز ملعاجلة معدات وتركيز دوالرا.م 480 �اهزت بكلفة آبار أربعة

 
 من إجنازها كلفة ارتفاع يف متسببة التّقنية الصعوبات من العديد إىل الرابعة البئر حفر عملية وتعرضت

 للمشغّلني التّقنية القرارات وهو ما يعكس ضعفا يف قدرة املؤسسة على التأثري يف دوالر.م 250 إىل دوالر.م 50
 ا�سداد إمكا�ية من شريكها حذّرت أ�ه سبق للمؤسسة أن للشراكة الفنية اللّجان تبين من خالل حماضر حيث

                                                 

)1( )30/49 %(*45 % =27(  
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 الذي الشراكة عقد من 26 الفصل تفعيل إىل تسع مل فإ�ّها وبالرغم من عدم تقيد املشغّل بتوجيهات املؤسسة. البئر
  .تقين �زاع أي لفض خارجي خبري إىل اللّجوء إمكا�ية يتيح هلا صراحة

 
بقيمة  االستكشاف إىل مصاريف حتفّظات بالنسبة املؤسسة أجنزهتا اليت الالحقة الرقابة أعمال وأفرزت

           من جمموع دوالر.م 180 بلغت التّطوير إىل مصاريف دوالر وبالنسبة.م 101 من أصل دوالر.م 71
" غاز بريتش" شركة تقديم بعدم أهم التّحفّظات وتعلّقت. 2008-2006 الفرتة خالل دوالر متّ صرفها.م 973

 .العمليات جلنة قبل من مسبقا عليها املصادقة تقع مل إضافية أشغال وبإجناز الضّرورية واإلثباتات للمؤيدات

  
راكة عقد على صعيد آخر، ينصة التّكفّل" غاز بريتش" شركة تولّي على الشحقل تشغيل بعملي 

 لتأمني الطّرفني بني مشرتكة مؤسسة إحداث يتم أن على للغاز الفعلي اإل�تاج ا�طالق بعد أشهر 3 ملدة صدربعل
 منح على وافقت لأل�شطة البرتولية التّو�سية  املؤسسة بأن اخلصوص هذا يف لوحظ وقد. للحقل اليومي التّشغيل

يتم  أن على دوالر.م 90 تناهز مجلية بكلفة مبفردها احلقل تشغيل خالهلا تتولّى بسنتني إضافية فرتة" غاز بريتش"
            منذ اإل�تاج حيز احلقل هذا دخول من وبالرغم. اآلجال أقرب يف املتناصفة الشركة إ�شاء على احلرص
 .2011 �وفمرب موفّى املتناصفة إىل الشركة هذه إحداث يتم مل 2009 ديسمرب

  
 إجناز 2006 سبتمرب 15 بتاريخ اإلشراف سلطة عليه صادقت اتفاق مبقتضى متّ من �احية أخرى،

 مهمة" غاز بريتش" شركة إسناد إىل االتّفاق هذا ويهدف. صدربعل مشروع إطار املسيل يف الغاز ملعاجلة وحدة
هلا يف  التّرخيص يف يتمثّل وزارية عمل جلسة يف إقراره متّ جبائي امتياز من متكينها عرب الوحدة هذه ومتويل إجناز
 ."ميسكار" امتياز إطار يف كو�تها اليت املدخرات استثمار إعادة

  
 املؤسسة تتحمل أن على االتّفاق متّ أ�ّه علما دوالر.م 345 حوايل املشروع هلذا اجلملية الكلفة وبلغت

 ال أن على" صدربعل" امتياز مستوى على املنتج املسيل الغاز من حصتها معاجلة كلفة لأل�شطة البرتولية التّو�سية
 املستغلّة الشركة متكّن عدم حالة ويف. االستغالل من سنوات سبع طيلة املسيل الغاز بيع سعر الكلفة هذه تتعدى
الشركة التو�سية لأل�شطة  على فإ�ّه املعنية الفرتة هناية يف % 10 تعادل مردودية �سبة حتقيق من الوحدة هلذه

 املعدات ذلك يف مبا املشروع هذا يف شريكا بالتّايل وتصبح املردودية يف املسجل العجز تسديد البرتولية
 .واملنشآت
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بضعف املردوية  هذه الوحدة إجناز يف مشاركتها التّو�سية لأل�شطة البرتولية عدم ولئن بررت املؤسسة
 قبل املدفوعة من العموالت بلغت حيث املشروع هلذا املرتفعة املردودية اراة أثبتت املالية التّحاليل فإن املنتظرة
 تبلغ أن النسق يتوقّع هلذا وتبعا. دوالر.م 29 حوايل 2011 �وفمرب غاية إىل" غاز بريتش" إىل شركة املؤسسة
. املنجز االستثمار قيمة من % 73 ميثّل ما أي دوالر.م 252 سنوات السبع فرتة هناية يف للعموالت اجلملية القيمة
 هذه يف مستوى املنتج والبوتان الربوبان مبيعات من املتأتّي التّو�سية لأل�شطة البرتولية املؤسسة معامالت رقم و�اهز
  . العموالت املدفوعة كلفة يغطّي ما وهو 2011 أكتوبر موفّى يف دينار.م 42 الوحدة

 
 للمؤسسة املسبقة والرقابة املتابعة املشروع إىل هذا العمليات املتّصلة بإجناز وتبين أ�ه مل يتم إخضاع

 شركة قبل من التّعهد هبا متّ اليت لإلجنازات الحقة رقابة إجراء على االتّفاق لأل�شطة البرتولية حيث متّ التّو�سية
كما اتّضح . االستغالل مستوى على الضّرورية والنجاعة اإلجناز كلفة يف التّحكّم يضمن ال ما وهو" غاز بريتش"

 ومالحقها البرتولية لالتّفاقية 5 عدد امللحق على يتعلّق باملصادقة قا�ون استصدار 2011 �وفمرب موفّى أ�ّه مل يتم إىل
وحدة إ�تاج الغاز  واستغالل تطوير وظروف آليات خاصة تتضمن واليت" أميلكار" رخصة يف اخلاصة بالتّصرف

  . املسيل
 
 "أوتـيك" امتيـاز  - ـه 

  
 هبدف 2001 فيفري 12 بتاريخ البرتولية لأل�شطة التّو�سية إىل املؤسسة" أوتيك" امتياز إسناد متّ

 مع الشركة 2004 جا�في 2 بتاريخ بيع عقد إبرام متّ اإل�تاج هذا ولتسويق. الكربون أوكسيد ثا�ي غاز إ�تاج
 د للطن 62املشرتية و قبل من سنويا د.أ 225 بقيمة قار مبلغ على أساس دفع البيع سعر وضبط للغاز الصناعية

 يف سنويا مع إتاحة اإلمكا�ية للطّرفني إلعادة النظر طن 16.000الواحد يف حالة عدم جتاوز الكميات املنتجة 
  .السقف من اإل�تاج هذا جتاوز حالة التّسعرية يف هذه

 
د اإل�تاج سقف عن النظر وبغضات تقييم إعداد سنة كلّ هناية يف يقع آ�فا، احملدلتصفية املنجزة للعملي 

 عنها املعلن األسعار مؤشرات أساس على املوالية إىل السنة بالنسبة األسعار حتيني إىل باإلضافة السنوي احلساب
غري أ�ّه لوحظ أن  .العقد من الثّامن الفصل ضمن عليها التّنصيص وقع صيغة وفق لإلحصاء الوطين املعهد قبل من

 خالفا وواصلت تطبيقه الواحد للطن ادينار 62مبا قدره  احملدد األويل السعر املرجعي حتيني تتولّ املؤسسة مل
          خالل د.أ 144 بقيمة استغالل خسائر مما ساهم يف تسجيل 2011 سنة موفّى التّعاقدية إىل للشروط



21 

 

 يف ضوء خاصة االمتياز هذا إ�تاج يف التّصرف كيفية يف النظر إعادة وتستدعي هذه الوضعية. 2009 سنة
مسجال زيادة  2011 الواحد يف سنة للطن دينارا 465إىل ما يناهز  الكربون أوكسيد ثا�ي غاز ارتفاع سعر

 يف يقدر النقص 2010 طنا من هذه املادة يف سنة 12.678وباعتبار إ�تاج  .للطن الواحد د�ا�ري 403 قدرها
  .د.م 5حبوايل املداخيل

  

  والتوزيع وصيا�تهاتطوير االستثمارات يف جمال النقل  - و
  

إل�تاج و�قل  على مستوى الشركة التو�سية للكهرباء والغاز متّ خالل املخطّط احلادي عشر برجمة مشاريع
د تعلّقت خاصة بتوسعة مصنع الغاز السائل ومد شبكات الغاز لتزويد عدة مناطق .م 910وتوزيع الغاز مبا قيمته 

إجناز استثمارات بعنوان املخطّط  2010ومتّ إىل موفّى . وقفصةعلى غرار بنزرت والقريوان وجربة وجرجيس 
  .د.م 220احلادي عشر حبوايل 

  
تأخريا على مستوى إجنازها إىل  2011-2009وقد سجلت أغلب املشاريع املربجمة خالل الفرتة 

د   .م 256مشاريع تناهز كلفتها اجلملية التقديرية  8حيث مل يتم إبرام صفقات يف شأن  2011مارس  31 غاية
) د.م 64(ومشروع حمطيت كبس الغاز بالزريبة وعني تركية ) د.م 170(باجة  -يذكر منها مشروع أ�بوب بنزرت 

مشاريع أخرى بكلفة أولية  10اال�تهاء من إجناز  ومل يتم ) د.م 7(ومشروع تزويد حمطة توليد الكهرباء بسوسة 
 وتعود أسباب هذا التأخري حسب الشركة. % 90و % 3د حيث تراوحت �سبة إجنازها بني .م 291تناهز 
إىل البحث عن التمويل وطول إجراءات الصفقات من جهة وإىل توقف أشغال وضع األ�ابيب �تيجة  املذكورة

  .اعرتاض بعض سكان املناطق املعنية وإىل الصعوبات العقارية من جهة أخرى
  
أبرز النظر يف بعض الصفقات املتعلقة هبذه املشاريع إخالالت و �قائص شابت إجراءات الصفقات و

فقد لوحظ جتاوز هام آلجال التنفيذ وللكلفة املربجمة بالنسبة إىل صفقة تأهيل منظومة قيس الغاز . وتنفيذها
كما  .% 40فة التقديرية مبا يناهز حيث سجل هذا املشروع تأخريا يف اإلجناز فاق ثالث سنوات وجتاوزا للكل

 ن أنفقة يف سنة وحدتني تبية من جمموع أربعة متّ تركيزها يف إطار هذه الص2010 من جتهيزات القيس النوعي 
  .ومل يتم إصالحها 2011تعطّبت يف بداية سنة 
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متّ يف          تدعيما لشبكة �قل الغاز، و 2009وحتسبا لدخول حقل صدربعل طور االستغالل يف سنة 
شهرا مع  16ويف غضون  د.م 13إبرام صفقة لرتكيز حمطّة لكبس الغاز جبهة مساكن مبا يناهز  2008 �وفمرب 28

                أي بعد أكثر من ،2011غري أ�ّه مل يتم إىل غاية سبتمرب . 2009بداية استغالل جزئي للمحطّة خالل سنة 
علما أن الشركة قد أكّدت على الصبغة االستعجالية . شهرا من اآلجال التعاقدية، اال�تهاء من إجناز املشروع 18

  .هلذا املشروع ضمن مراسالهتا للّجنة العليا للصفقات
  

إىل تطوير شبكة �قل الغاز وإيصاله إىل بلديات بنزرت  للكهرباء والغازالتو�سية  الشركةوسعيا من 
ستعدادا لتزويد حمطّة توليد الكهرباء املزمع إجنازها يف غار امللح وتدعيم أ�بوب بن سهلون وعني تركية، وباجة وا

. مليون دينار 80 تناهزاإلعالن عن طلب عروض لشراء أ�ابيب من الفوالذ بقيمة تقديرية  2010أفريل  24متّ يف 
تدعو بصفة  �2010وفمرب  2الكاتب العام للحكومة بتاريخ غري أ�ّه متّ إيقاف إجراءات إبرام الصفقة إثر مراسلة من 

وفضال عن أن هذا . غري مربرة إىل إعادة إدراج عروض شركات متّ رفضها من قبل جلنة فتح العروض الفنية
  .اإلجراء يعترب خمالفا ملبدأ املساواة بني العارضني فإ�ّه تسبب يف تأخري هام يف إجناز هذا املشروع

  
بينت مراجعة برامج الصيا�ة الدورية لتجهيزات �قل الغاز مبصلحيت �قل الغاز بقابس وصفاقس خالل و

            % 43أن �سبة أعمال الصيا�ة املربجمة والّيت متّ إجنازها أو البدء فيها مل تتعد تباعا  2010و 2009سنيت 
وحدة القيس النوعية "وتبين كذلك أن . لدى مصلحة صفاقس % 11و % 18لدى مصلحة قابس و % 73و

وأن  2010-2009الراجعتني بالنظر إىل مصلحة النقل بالقصرين ظلّتا معطبتني طيلة الفرتة  "للغاز والعاكس
  .سنةالجتهيزات اإلطفاء بقيت دون معاينة لفرتة جتاوزت سنتني رغم أن الدورية احملددة لذلك هي مرتني يف 

 
III-  ة منظومة التصرف يفأ�بوب الغاز العابر للبالد التّو�سي  

  
متّت املصادقة على االتفاقية املربمة  1977ديسمرب  7املؤرخ يف  1977لسنة  76مبوجب القا�ون عدد 

هبدف بناء واستغالل أ�بوب الغاز األول واملعد لنقل الغاز " إ�ي"بني اجلمهورية التو�سية وامع اإليطايل للمحروقات 
                 املؤرخ يف 1991لسنة  36ومبوجب القا�ون عدد . 1983ئري الذي ا�طلق استغالله يف سنة اجلزا

    .متّت املصادقة على االتفاقية املربمة بني �فس الطرفني هبدف بناء واستغالل أ�بوب الغاز الثا�ي 1991جوان  8
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كلم ا�طالقا من واد صفصاف على احلدود اجلزائرية  370وميتد أ�بوب الغاز املضاعف على طول 
مليار مرت مكعب يف  12,5وتطورت طاقة األ�بوب من . وصوال إىل منطقة اهلوارية ويضم مخس حمطات ضغط

اجلزائرية الطرف " سو�اطراك"وتعد شركة . 2011مليار مرت مكعب يف سنة  33,5السنة عند اال�طالق إىل 
ويف إطار تسيري هذا املشروع متّ تكوين الشركة التو�سية أل�بوب  .نقولة بواسطة األ�بوباملزود بكميات الغاز امل

  . التو�سية لفائدة الدولة ومتّ تكليفها بضمان تصفية اإلتاوة" تاقسوتي"الغاز العابر للبالد التو�سية 
  
. وأخرى إضافية تضبطان باالتفاق على كمية أساسيةبناء تاوة على الغاز املنقول اإلتوظف و

من  % 6,75وبنسبة  الكمية اإلضافية من % 6وبنسبة  لكمية األساسيةامن  % 5,25وحددت اإلتاوة بنسبة 
األساسية واإلضافيةتني الكمية الزائدة على الكمي.  

  
اليت شابت التصرف يف احلقوق وااللتزامات  خالالتالمكّنت األعمال الرقابية من الوقوف على عديد او

  .بعنوان أ�بوب الغاز وبضوابط حتديد اإلتاوة وتصفيتها
  
 بعنوان أ�بوب الغاز العابر للبالد التو�سيةلتصرف يف احلقوق وااللتزامات ا - أ
  

متوازيني ميثّل أ�بوب الغاز العابر للبالد التو�سية من الناحية الفنية وحدة متكاملة تتكون من جزأين 
أن الغاز  دا�ية لظروف االستغالل حيث اتّضحمثلما أكّدته املعاينة املي )1(ومتّصلني يستغالن باعتماد �فس التّجهيزات

املنقول مير بالتوازي عرب األ�بوبني وأن جتهيزات القيس املوجودة تتعلق مبجموع الكميات املنقولة ال بكل أ�بوب على 
حيمل أوهلما كميات الغاز املقتناة يف  أن األ�بوبني منفصلني ب الكميات املنقولة باعتبارغري أ�ّه يتم احتسا. حده

وينقل الثا�ي منهما الكميات اإلضافية يف إطار االتفاقية  1977إطار االتفاقية املربمة مع امع اإليطايل يف سنة 
  . �سب اإلتاوة العليا مع �فس الطرف األمر الذي حال دون تطبيق 1991املربمة يف سنة 

  

                                                 

كما  "األ�بوب هو منظومة �قل الغاز الطّبيعي واملتكون من جمموع األ�بوب األول والثا�ي" ينص عقد النقل املربم مع اجلا�ب اإليطايل على أن  )1(
 .على أن الكميات املنقولة تعد متساوية بني األ�بوبني 1991مارس  6بتاريخ " إ�ي"�ص بروتوكول االتفاق  املمضى مع شركة 
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 وخيتلف اعتماد هذه الطريقة مع ما هو معمول به مع بقية املشرتين األجا�ب للغاز اجلزائري حيث يتم
  . اعتبار جممل الكميات العابرة لأل�بوب

  

يف " إ�ي"حددت الكمية األساسية اخلاضعة لنسبة اإلتاوة الد�يا املوظّفة على جممع من �احية أخرى، 
مليار مرت مكعب سنويا وهي طاقة �قل األ�بوب مما يعين استحالة تطبيق  12,36إطار االتفاقية األوىل يف مستوى 

حددت الكمية األساسية يف  كذلك كان الشأن بالنسبة إىل األ�بوب الثا�ي حيث. أية �سبة تفوق النسبة الد�يا
مليار مرت مكعب سنويا وهي أيضا طاقة �قل األ�بوب الثا�ي، علما أن الكمية املتفق على اقتناءها  12,36مستوى 

مليار مرت مكعب سنويا وهي اليت كان من  7يف إطار االتفاق الثا�ي تبلغ " صو�اطراك"وشركة " إ�ي"بني جممع 
  . يةاملفروض اعتبارها كمية أساس

   

تاريخ ا�طالق أول استغالل منتظم  1994واعتمادا على كميات الغاز املنقولة عرب األ�بوب منذ سنة 
، تقدر اإلتاوة اإلضافية اليت كان من املمكن احلصول عليها لو متّ اجلمع بني 2010لأل�بوب الثا�ي وإىل غاية سنة 

  .الغازمليون مرت مكعب من  841,92الكميات املنقولة مبا حجمه 
  

ومن الناحية االقتصادية، مكّن إجناز األ�بوب الثا�ي اجلا�ب اإليطايل من اقتصاد هام يف الكلفة بعنوان 
األعباء القارة اليت اخنفضت باعتبار استغالل جتهيزات سبق إ�شاؤها وهو ما حيقّق مردودية أرفع، األمر الذي كان 

  .ا�ب التو�سييفرتض يف املقابل طلب �سبة إتاوة أرفع لفائدة اجل
  

من االتفاقية األوىل على متكني اجلا�ب اإليطايل حصريا من استغالل  6على صعيد آخر، ينص الفصل 
. سنة ا�طالقا من تاريخ أول �قل منتظم للغاز قابلة للتمديد وفقا لشروط وقواعد عادلة 25سعة األ�بوب ملدة 

يعد تاريخ ا�تهاء  2008سبتمرب  30فإن  1983توبر أك 01وباعتبار أن ا�طالق أول �قل منتظم للغاز كان يف 
استغالل سعة األ�بوب، غري أ�ّه تبين أن اإلدارة العامة للطاقة صادقت قبل حلول هذا األجل على اتفاق بني شركة 

ز دون إقرار أي امتيا 2019واجلا�ب اإليطايل متّ مبقتضاه متديد استغالل سعة األ�بوب األول إىل سنة " قاتتيسو"
           بتاريخ RKK/NL/50/91كما يربز من خالل املراسلة عدد  إضايف لفائدة اجلا�ب التو�سي مقابل هذا التمديد

  .1991 مارس 6
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إجرائيا الرجوع إىل السلطة التشريعية من أجل اعتماد �ص قا�و�ي يرخص يف االتفاق  وكان من املفروض
األوىل وميس االلتزامات املالية للدولة من حيث تقييم مدى عدالة الشروط إذ أن املوضوع يتعلّق جبوهر االتفاقية 

  .والقواعد املعتمدة يف منح التمديد
 

أو  كما أ�ّه كان من املفروض التفاوض حول شروط جديدة على غرار الرتفيع يف �سب االقتطاع اجلبائي
اال�تفاع حبصة من طاقة األ�بوب وذلك خاصة يف ظل تنامي حاجة البالد من الغاز وعدم توفّر طاقة �قل مستقرة 

           النسبة الد�يا لإلتاوة بعنوان أ�بوب الغاز العابر للرتاب املغربي منذ  وعلى سبيل املقار�ة، حددت. ومضمو�ة
  .% 7 يف مستوى 1996سنة 

  
من االتفاقية األوىل على إحداث شركة خدمات مشرتكة بني اجلا�ب  7نص الفصل على صعيد آخر، ي

اإليطايل واملؤسسة التو�سية لأل�شطة البرتولية تعنى أساسا بتأمني التسيري الفين والصيا�ة لأل�بوب وتعطى أغلبية 
إثرها للمؤسسة  املسامهة فيها للجا�ب اإليطايل ملدة مخس سنوات ا�طالقا من تاريخ أول �قل منتظم للغاز يتاح على

إالّ أن املؤسسة التو�سية لأل�شطة . من رأس املال ¾التو�سية لأل�شطة البرتولية الزيادة يف مسامهتها إىل حدود 
البرتولية مل تفعل هذه اإلمكا�ية حيث بقيت مسامهتها ضمن شركة اخلدمات مقتصرة على الثلث وذلك على 

  .إىل اجلا�ب التو�سي الفنية الرغم من �قل االختصاصات يف خمتلف اجلوا�ب 
  

 تصفية اإلتاوة  - ب 
  

دون اعتبار الكميات املقتناة من قبل  2010إىل سنة  1983بلغت الكميات املنقولة من الغاز من سنة 
مليار          26وبلغت اإلتاوة املقتطعة بعنواهنا . مليار مرت مكعب 493املؤسسة التّو�سية لأل�شطة البرتولية حوايل 

األفضل من حيث النسبة العامة لإلتاوة حيث �اهزت  2010وتعد سنة . % 5,27مرت مكعب أي ما �سبته 
وتربز هذه النتائج ضعف النسبة العامة احملققة باملقار�ة مع النسب املقررة وكذلك باملقار�ة مع ما متّ  .% 5,35

  .بر للرتاب املغربي كما سبق ذكرهاعتماده إقليميا بالنسبة إىل أ�بوب الغاز العا
  

وسعيا لرتشيد استهالك الغاز بعنوان اإلتاوة، جتري الشركة التّو�سية أل�بوب الغاز العابر للبالد التّو�سية 
شهريا ترتيبا تصاعديا للمشرتين حسب سعر شراء الغاز لدى شركة سو�اطراك مبا من شأ�ه أن يتيح للشركة 
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الغاز استهالك اجلزء املربمج من اإلتاوة بأقلّ كلفة وللدولة احلصول �قدا على أرفع قيمة ممكنة التّو�سية للكهرباء و
غري أ�ه لوحظ أن الشركة التّو�سية للكهرباء والغاز اضطرت يف عديد املناسبات إىل . للجزء املتبقّي من اإلتاوة

     وقد سجلت الشركة  .املردودية القصوى منهاجتاوز احلصة املربجمة من اإلتاوة وهو ما ال يساعد على ضمان 
                        ملّا بلغت قيمة االقتطاعات العينية حوايل 2009أكرب جتاوز للحصة املربجمة خالل شهر ديسمرب 

مليون مرت مكعب وذلك خاصة  117,5مليون مرت مكعب يف حني أن اإلتاوة اجلملية املتاحة بلغت حوايل  152
  .جة تعطّل اإل�تاج يف حقل صدربعل�تي

  
حوايل         التّو�سية البالد عرب اجلزائري الغاز �قل بعنوان التّو�سية للدولة الراجعة اإلتاوة قيمة وبلغت

 شركة قبل من اإليطاليني للمشرتين بيعها متّ اليت الكميات وجتدر اإلشارة إىل أن .2010 سنة دوالر.م 444
ن .م.ألف ط 540من جممل اإلتاوة حيث بلغت حوايل  % 42 مثّلت حوايل التّو�سية الدولة حلساب" سوتيقات"

ن .م.ألف ط 676ن يف حني أ�ّه متّ التزود حبوايل .م. دوالر للطن 325أي ما يساوي سعر  دوالر.م 176بقيمة 
ن يف إطار الشراءات التعاقدية .م.دوالر للطن 362دوالر أي ما يساوي سعر .م 245من الغاز اجلزائري بقيمة 

 اإلتاوة هذه من املتأتّي الغاز بيع يف التّصرف طريقة يف النظر إعادة يف التّفكري الوضعية هذه وتستدعي. اإلضافية
املالية هلذا اجلا�ب من  التّعاقدي مبا ميكّن من إجياد الطّرق املثلى لتطوير املردودية اجلزائري الغاز شراء ويف برجمة
  .النشاط

 
 2009جويلية  2بتاريخ  288على صعيد آخر، متّ  مبوجب مراسلة اإلدارة العامة للطّاقة عدد 

حيث " تراك غاز إيطالياصو�ا"تغيري طريقة تصفية اإلتاوة احملمولة على شركة " قاتيتوس"واملوجهة إىل شركة 
ضا عن اقتطاعها عينا وهو ما يعد امتيازا لفائدة هذه الشركة واستثناء أصبحت تتم فوترة كامل اإلتاوة �قدا عو

، قدر النقص يف 2010واعتمادا على أسعار الغاز يف سنة . ملبدإ ترشيد قيمة اإلتاوة لفائدة اجلا�ب التو�سي
  . د.م 1,426مردودية اإلتاوة خالل �فس السنة واملرتتب عن هذا اإلجراء ما قيمته 

  
توقيع برتكول  2009جويلية  2 ومقابل هذا االمتياز املمنوح املذكور أعاله مت بتاريخ من جهة أخرى،

اتفاق بني املؤسسة التّو�سية لأل�شطة البرتولية والشركة املعنية بغاية دراسة إمكا�ية تصدير الغاز الطّبيعي التو�سي 
ومل حيظ هذا االتفاق بالتجسيم على  .املتأتي من مشروع غاز اجلنوب وذلك من خالل تكوين فريق عمل مشرتك

  .أرض الواقع حيث مل يتم إعداد أية دراسة يف الغرض خالل مدة االتفاق احملددة بسنة
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IV- د بالغــاز الطّبيعيالتّزو  
  

 على الوقوف منظومة التّزود بالغاز الطّبيعي من قبل الشركة التّو�سية للكهرباء والغاز من فحص مكّن
بطريقة ضبط األسعار وبالتّصرف يف عقود شراء الغاز وبتجهيزات القيس املعتمدة  أساسا تعلّقت إخالالت

  .ككلّ وبالرقابة النوعية للغاز لتحديد الكميات املفوترة ومبنظومة الفوترة
  
 الشـراء سعـر - أ
  

د .م 1.719ما يناهز  2010بلغت كلفة شراءات الغاز من قبل الشركة التو�سية للكهرباء والغاز سنة 
راجع باألساس إىل ارتفاع أسعار احملروقات يف السوق  % 44أي بتطور �سبته  2009د سنة .م 1.197مقابل 

وجتدر اإلشارة إىل أن كلفة اقتناء احملروقات متثّل أكرب مركز ألعباء . العاملية وإىل تطور معدل سعر صرف الدوالر
  . % 70للشركة وذلك مبا يناهز �سبة 

  
وتدعم الدولة الشركة التّو�سية للكهرباء والغاز يف شراءات الغاز من خالل حتمل الفارق بني الكلفة 

وقد بلغت قيمة هذا الدعم ما . احلقيقيية للغاز اجلزائري والسعر التّفاضلي الفعلي املعتمد يف عمليات الشراء
  . 2010د سنة .م 597و 2009د سنة .م 560يناهز 

  
بني املؤسسة التّو�سية  1997مارس  3وخيضع التّزود بالغاز اجلزائري ملقتضيات العقد املمضى يف 

وينص العقد على االلتزام باقتناءكمية تعاقدية . سنة 23والذي يغطّي فرتة " و�اطراكص"لأل�شطة البرتولية وشركة 
ات إضافية يف حدود طاقة وسائل اإل�تاج والّنقل مليون مرت مكعب وعلى إمكا�ية اقتناء كمي 400سنوية قدرها 

  . املتاحة
  

ضعف  2010-2008ويالحظ أن معدل الكميات اإلضافية من الغاز اجلزائري مثّل خالل الفرتة 
مما يدلّ على تنامي التبعية للغاز  2007-2000الكميات التعاقدية بعد أن كان يف حدود النصف خالل الفرتة 
كما يالحظ أ�ّه مل يتم إجراء تقييم شامل ملردود .اجلزائري يف ظلّ عدم استجابة اإل�تاج الوطين للحاجيات املتزايدة

  .سنة على إمضائه ومل يتم إعداد التّصورات املستقبلية للفرتة الالحقة 15العقد بعد ا�قضاء 
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كما بلغ الفارق  % 77إىل  2009ر�ة بأفضل األسعار خالل شهر جا�في وقد وصل فارق السعر مقا
  . دوالر مقار�ة بأفضل األسعار. م 70,621ما قدره  2010املتعلّق جبملة مشرتيات املؤسسة خالل سنة 

  
هذه النتائج عمق الفارق يف األسعار مقار�ة ببقية املشرتين رغم أن الكميات املقتناة من قبل  وتربز

  .الشركة تفوق بكثري تلك املقتناة من قبل عديد املشرتين اآلخرين
  

وتستدعي هذه الوضعية، ضرورة اإلسراع مبراجعة صيغة التسعري يف إطار مفاوضات مع شركة 
من هذه االتّفاقية ينص على إمكا�ية مراجعة صيغة التسعري بطلب كتابي من  8ل خاصة أن الفص" و�اتراكص"

أحد األطراف كلّ ثالث سنوات أو كلّما تبين أن الظرف االقتصادي أو وضعية سوق الطاقة عند إعداد االتّفاقية 
  .قد تغيرت بصورة جذرية

  
         القازوال ملادة املرجعي السعر اعتماد يقع اجلزائري، للغاز التّعاقدي الشراء حتديد سعر خيص وفيما

السعر  إشهار عن) PLATT’S( توقّف منظومة 2010 سنة ومنذ تبين أ�ّه غري. العناصر كأحد) % 2(
مقار�ة  األرفع) % 1( القازوال ملادة املرجعي السعر" صو�اتراك" شركة و�تيجة لذلك اعتمدت .املادة العاملي هلذه

دوالر .م 14 حبوايل 2010بالنسبة إىل سنة  قدرت إضافية حتمل كلفة ذلك عن ترتّب وقد). % 2( القازوال مع
دائرة  وتدعو ).دوالر.م 381(اجلزائري خالل �فس السنة  الغاز شراءات جمموع من % 4 ميثّل �سبة ما وهو

 التّو�سية الشركة مصلحة على احلفاظ من ميكّن مبا اجلزائري الغاز شراء عقد بنود يف النظر إعادة إىل احملاسبات 
  .والغاز للكهرباء

 
) % 1( الفيول ملادة املرجعي السعر باعتماد والغاز للكهرباء التّو�سية للشركة الوطين الغاز بيع ويقع

       الفيول بينها من برتولية مواد ألربعة املرجعي السعر اعتماد يقع بينما العقد طبيعة حسب وذلك) % 3( والفيول
إىل  بالنسبة اعتمادها يقع اليت التّسعرية أن اخلصوص هذا يف تبين وقد .اجلزائري الغاز شراء خيص فيما) % 2(

            �اهزت بنسبة التّعاقدي اجلزائري الغاز على املطبقة املرجعية التّسعرية 2009 سنة خالل فاقت الوطين اإل�تاج
 لشراء التّعاقدية املقتضيات دراسة إعادة الوضعية هذه وتستدعي. خاصة بالنسبة إىل غاز حقل ميسكار % 5

  .اجلزائري الغاز اقتناء عند به معمول هو ما مع يتماشى مبا االقتضاء عند وتعديلها الوطين الغاز
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السيدة وصربيا بالرجوع إىل   وتبين كذلك أ�ّه متّ حتديد أسعار شراء الغاز املتعلّقة حبقول شوشة
وقد اجنر عن ذلك ارتفاع يف . مقتضيات جملّة احملروقات يف حني كان من املفروض حتديدها وفقا لقوا�ني سابقة

علما أن  ،2010و 2009د وذلك بالنسبة إىل سنيت .أ 36كلفة شراء الغاز بالنسبة إىل امتياز صربيا مبا قدره 
يف ضوء املقتضيات  تعديل هذه العقود 2011وأ�ّه مل يتم إىل غاية سبتمرب  2004نة بداية االستغالل ترجع إىل س

 .الواردة مبجلّة احملروقات
  
 عقود شراء الغاز   -  ب
  

من جملّة احملروقات تضمن السلطة  73للفصل و 1985لسنة  9من القا�ون عدد  25طبقا للفصل 
ويتم اإلدراج . املاحنة ترويج الغاز التّجاري لتغطية حاجيات السوق احمللّية بالنسبة إىل أصحاب امتياز االستغالل

ويتم على . هبذا الضّمان املسند من قبل الوزير املكلّف بالصناعة لكميات الغاز القصوى املمكن اقتناؤها و�وعيتها
غري أ�ّه تبين أن . ساس هذا الضّمان إبرام عقد شراء الغاز بني املزود والشركة التّو�سية للكهرباء والغاز فيما بعدأ

إسناد ضمان الدولة بالنسبة إىل الغاز املتأّتي من حقول جبل قروز والربكة واملعمورة متّ بعد تزويد الشركة التّو�سية 
  .جال جتاوزت ستة أشهرللكهرباء والغاز بالغاز يف آ

  
كما تبين أن عمليات تزويد الغاز بالنسبة إىل حقول شرقي وجبل قروز وشوشة السيدة واملعمورة 

 2012ماي ا علما أ�ّه مل يتم إىل غاية أشهر وسنتني دون إبرام عقود يف شأهن 5وسيتاب متّت وملدة تراوحت بني 
  .وسيتابإبرام عقد للتزود بغاز الربكة واملعمورة 

 
وال تسمح هذه الوضعية بتحديد مسؤوليات كلّ طرف بصفة دقيقة و�وعية وكميات الغاز املقتناة من  
وفعال متّ تزويد الشركة التو�سية للكهرباء والغاز بغاز طبيعي غري مطابق لشروط اجلودة خبصوص . هذه احلقول

إىل  2011كما مل يتم التّوصل إىل غاية جويلية . )1(الطّاقة احلرارية القصوى بالنسبة إىل غاز حقلي معمورة والربكة
  .اتّفاق هنائي حول �وعية غاز حقل سيتاب

                                                 

على أن  مستوى الطّاقة احلرارية القصوى جيب أن " إيين"متّ االتّفاق ضمن مشروع العقد الرابط بني الشركة التّو�سية للكهرباء والغاز وشركة   )1(
  .2011يف بداية سنة و 2010لكن هذه النسبة متّ جتاوزها طيلة سنة  sm3/كيلوكالوري 9696ال يتعدى 
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" إيين باك"وينص عقد شراء غاز حقل واد الزار املربم بني الشركة التّو�سية للكهرباء والغاز وشركة 
على ا�تهاء مفعوله بعد عشر سنوات من تاريخ  2000فيفري  22واملؤسسة التّو�سية لأل�شطة البرتولية بتاريخ 

وتدعو دائرة . إبرام عقد جديد أو ملحق يف الغرض 2011ومل يتم إىل غاية ماي . إمضائه يف أقصى احلاالت
احملاسبات إىل اإلسراع بتسوية الوضعية الراهنة مع العمل مستقبال على استباق هذه الوضعيات ومعاجلتها يف 

  .الوقت املناسب
  

 الفوترة - ج 
  

  الرقابة على الكميات املفوترة - 1
  

تكتسي عملية قيس كميات الغاز الطّبيعي املقتناة من طرف الشركة التو�سية للكهرباء والغاز من 
على  ويتم احتساب الطّاقة املفوترة. خمتلف احلقول أمهية بالغة �ظرا إىل تأثريها املباشر على كلفة اقتناء الغاز

أساس الكميات املسجلّة على مستوى جتهيزات القيس الكمية والقدرة احلرارية القصوى املسجلّة على مستوى 
  .جتهيزات القيس النوعية

  
وتوجب جممل عقود شراء الغاز املربمة يف الغرض تركيز جتهيزات للقيس من قبل البائع مع التنصيص 

موازية من قبل املشرتي ليتسنى له التّأكّد عند االقتضاء من الكميات أحيا�ا على ضرورة تركيز جتهيزات قيس 
  . املفوترة

 
ولوحظ يف هذا الصدد أن الشركة التو�سية للكهرباء والغاز ال تتوفّر لديها جتهيزات قيس كمية موازية  
مل يتم جتهيز أي حقل بتجهيزات  وباستثناء حقل ميسكار. من حقول إ�تاج الغاز املزودة هلا % 50يف أكثر من 

 ة موازية، علما أنحبقل ميسكار معطّب منذ سنة " الكروماتوقراف"قيس �وعي إصالحه إىل  2005اخلاص ومل يتم
           إىل غاية  2009وأن جتهيزات القيس املوازي حبقل شرقي بقيت معطّلة منذ شهر مارس  2011غاية جويلية 

  . 2011قد تعطّبت يف شهر فيفري  2010زات القيس بقاعدة النقل بقابس املركّزة يف سنة وأن جتهي 2011ماي 
  

وتتضمن جممل عقود تزويد الشركة التّو�سية للكهرباء والغاز بالغاز الطبيعي بنودا حول طرق ودورية 
غري أ�ّه . يع فيها باتّفاق األطرافتعيري جتهيزات القيس اليت متّ حتديدها بثالثة أشهر على األقلّ مع إمكا�ية التّرف
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تبين عدم احرتام هذه الدورية يف كلّ عقود التزود بدون استثناء وهو ما من شأ�ه أن ال يسمح بالتأكّد من 
  .الكميات املفوترة

  
وينص عقدا شراء الغاز حلقلي ميسكار وصدربعل على تفقّد قطر املزاحف املعتمدة الحتساب 

بالرغم من أمهية  2010-2009كلّ سنة على األقلّ غري أ�ّه مل يتم التّقيد هبذا البند خالل الفرتة كميات الغاز مرة 
كما مل تتضمن بقية عقود شراء الغاز تنصيصا على مثل هذا . هذه العملية يف مستوى احتساب كميات الغاز

  .اإلجراء
  

ت التّعيري إىل تسجيل جتاوز يف كميات الغاز وتنص جلّ عقود شراء الغاز على أ�ّه إذا أفضت عمليا
فإن على الطّرفني إعادة احتساب هذه الكميات على أساس جتهيزات الشركة التّو�سية  % 2املفوترة بنسبة 

وأفرزت عمليات التّعيري . للكهرباء والغاز إذا كا�ت موجودة ومعيرة بصفة منتظمة أو على أساس تقديرات معينة
غري أ�ّه .إىل بعض هذه التّجهيزاتعدة جتاوزات للسقف املسموح به بالنسبة  2010-2009املنجزة خالل الفرتة 

تبين أن فرق التّعيري بالشركة التّو�سية للكهرباء والغاز ال حتدد ا�عكاسات جتاوز السقوف املذكورة آ�فا على 
  . الكميات املفوترة

  
وطبقا لعقود التّزويد يتحمل مالكو جتهيزات القيس أعباء التّعيري و بناء على ذلك كان على الشركة 
التّو�سية للكهرباء والغاز أن تفوتر خدمات التّعيري اليت تقوم هبا حلساب املزودين إالّ أ�ّها مل تقم بذلك خبصوص عدة 

وتولّت فوترة أغلب عمليات التّعيري األخرى  2010و 2009د خالل سنيت .أ 36عمليات تعيري متّ تقديرها بـ 
  . بتأخري جتاوز السنة

  

 إجراءات الفوترة - 2
  

جتمع بعض مصاحل الشركة التو�سية للكهرباء والغاز بني وظائف متنافرة تتمثّل يف رفع العددات وإعداد 
  .التّقارير الشهرية لتسلّم الغاز واالحتفاظ باإلثباتات اخلاصة هبا
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غيريات الطّارئة وتبين أ�ه ال يتم إعالم املصاحل املركزية بالشركة بالتّسجيالت الواردة بالعدادات وبنتائج التّ
على جتهيزات القيس وبالتّسجيالت الورقية املتوفّرة يف حمطّات التّزويد يف آخر كلّ شهر وهو ما اليسمح بالتّأكّد من 

  .  صحة الفواتري الواردة من خمتلف املزودين ومقار�تها بالتّقارير الشهرية لالستالم الواردة من مصاحل النقل
  

 2009رزت مراجعة عينة من التّقارير اليومية الستالم الغاز حبقل ميسكار لسنيت ويف �فس السياق، أب
أن عمليات احتساب الكميات املسلّمة ال تتم يف بعض احلاالت حسب اإلجراءات املقررة مما كلّف  2010و

الشرقي وميسكار أن واتّضح على مستوى حقول باقل والفرا�يق و. د.أ 30الشركة أعباء إضافية قدرت مببلغ 
مسؤويل مصاحل النقل يقومون بإدخال تغيريات على تقارير االستالم الشهرية بعد التفاوض مع املزودين دون توثيقها 

  .وإعالم اإلدارات املركزية هبا
  

وتقوم الشركة التو�سية للكهرباء والغاز على مستوى قاعدة �قل الغاز باجلنوب مبتابعة تقارير التّحليل 
ويف ضوء �تائج هذه التّحاليل يتولّى املسؤول اجلهوي يف هناية كلّ شهر . اليومية للغاز املتأتّي من حقل ميسكار

اإلمضاء على تقرير االستالم الشهري املعتمد للفوترة بعد حذف الكميات الساعية الّيت ال تستجيب إىل املقاييس 
عدم القيام حبذف بعض هذه  2010و 2009عض التّقارير اليومية لسنيت غري أ�ّه تبين من خالل متابعة ب. النوعية

أي  3ألف م 600حجمها مبا يناهز  الكميات الساعية رغم جتاوزها سقف �سبة األزوت املسموح به واليت قدر
  .د.أ 282بقيمة بلغت 

  
 توفري كميات الغاز التعاقدية - 3
  

إىل ارتباط إ�تاج الغاز باستثمارات أولية هامة وإىل صعوبة ختزينه فإ�ّه عادة ما يعتمد يف عقود  �ظرا
يتعهد مبقتضاها املشرتي باقتناء كميات تعاقدية حمددة " التّسلّم أو التّسديد"الشراء على بنود تكرس قاعدة 
ختتلف " تعويضات مالية"د الطّرفني بتعهداته فإ�ّه يتولّى دفع ويف حال إخالل أح. مسبقا مقابل تعهد املزود بتوفريها

وقد متّ تضمني هذه القاعدة بعقود الشركة بالنسبة إىل حقول ميسكار . قيمتها وطريقة احتساهبا حسب العقود
  .وصدربعل وشرقي وباقل والفرا�يق وواد الزار وآدم

 
لكهرباء والغاز تعويضات مالية من شركة بريتش تلقّت الشركة التو�سية ل 2010-2009وخالل الفرتة 

د .م 5,773د بالنسبة إىل حقل ميسكار و.م 19,760غاز بعنوان القصور يف توفري الكميات التعاقدية بلغت 
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بالنسبة إىل حقل صدربعل دون القيام بدراسة لتحديد مدى تغطية هذه التّعويضات املالية للكلفة اإلضافية الّيت 
  .تزودها من مصادر أخرى تكبدهتا بسبب

  
حلقلي صدربعل  2010احتساب القصور السنوي لإل�تاج بعنوان سنة  2011ومل يتم إىل غاية جويلية 

بسبب اخلالف بني الشركة التّو�سية للكهرباء والغاز ومزوديها حول تفسري البنود التّعاقدية ذات الصلة  وميسكار
  .د.م 9علما أن قيمة التعويضات املالية تناهز حسب تقديرات الشركة 

  
لنسبة إىل حقل وتبين أن شركة بريتش قاز مل تقم مبد الشركة التو�سية للكهرباء والغاز بتوقّعات اإل�تاج با

الّذي ينص  2009فيفري  3خالفا لعقد الشراء املربم يف  2011جويلية  15إالّ يف  2011صدربعل لسنة 
صراحة على أن املزود ملزم بإعالم املشرتي حبجم اإل�تاج التّعاقدي للثّالث سنوات املقبلة وذلك يف أجل ال يتعدى 

ومل تسمح هذه الوضعية باحتساب قصور اإل�تاج الشهري . 2010توبر شهر أكتوبر من السنة الّيت تسبقها أي أك
وبالتّايل فوترة أعبائه لشركة بريتش قاز واملؤسسة التّو�سية  2011احلاصل على مستوى عقد التّزود خالل سنة 

  . لأل�شطة البرتولية
  

 15تّوقّف عن اإل�تاج وذلك قبل ويوجب عقد التزود إعالم الشركة التّو�سية للكهرباء والغاز بتاريخ ال
غري أ�ّه تبين من خالل املراسالت الواردة عليها من  شركة بريتش غاز . يوما من تاريخ الشروع يف عمليات الصيا�ة

أن املدة الفاصلة بني آخر إعالم والبدء الفعلي ألشغال الصيا�ة مل يتعد مخسة أيام ليكون اإلشعار يف اليوم ذاته يف 
  . 2010و 2009حاالت خالل سنيت  6كما تبين أن مدة توقّف اإل�تاج املصرح هبا متّ جتاوزها يف . احلاالتبعض 

  
على صعيد آخر، ينص العقد املربم بني الشركة التّو�سية للكهرباء والغاز ومالكي رخصة االستغالل 

زم املزودون مبنح تلغاز التّعاقدي لشهر ما، يلعلى األقلّ من كمية ا % 80حلقل آدم على أ�ّه يف حال عدم توفري 
على الكميات املفوترة بعنوان عمليات التّسليم الالحقة وذلك إىل غاية تغطية كميات القصور  % 20ختفيض قدره 

قصورا يف اإل�تاج مل يتم  2010وقد شهدت عمليات التّزويد ألشهر أفريل وجوان وجويلية وأوت لسنة . املسجلة
ف بالصناعة علما أن الوزير املكلّ. د.أ 831اعتماده مما حرم الشركة التّو�سية للكهرباء والغاز من مداخيل تناهز 

  .إيقاف املطالبة بالتعويض املايل دون أي مربر قا�و�ي 2010جوان  26قد طلب منها بتاريخ 
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  املراقبة النوعية للغاز - د
  

خ يف  1999لسنة  2365األمر عدد  ينصركة  1999أكتوبر  27املؤرواملتعلّق باهليكل التّنظيمي للش
التّو�سية للكهرباء والغاز على أن دائرة التّحكّم يف اجلودة ويف تكنولوجيا الغاز تتولّى إعداد املواصفات اخلاصة 

اء التّجهيزات ذات العالقة وصياغة دراسات بتجهيزات إ�تاج ومعاجلة و�قل الغاز وبإبداء الرأي عند اقتن
خصوصية لالبتكار وإدخال تقنيات جديدة وكذلك حتليل أداء التّجهيزات املركّزة والتّأكّد من احرتام البنود 

بربجمة أو  2010-2008غري أن الدائرة املعنية مل تقم خالل الفرتة . التّعاقدية على مستوى �وعية الغاز املقتنى
ية دراسة يف جمال الغاز ومل تساهم يف إعداد أو حتيني اخلصوصيات الفنية لتجهيزات �قل ومعاجلة وإ�تاج إعداد أ

الغاز ومل تشارك يف القبول الفني للمعدات املقتناة خالل �فس الفرتة ومل تتولّ برجمة محالت لتفقّد �وعية الغاز على 
  .مستوى شبكة �قل الغاز

  
وتتولّى مصاحل االستغالل بالشركة التو�سية للكهرباء والغاز حتديد القدرة احلرارية القصوى للغاز املوزّع 

  . بصفة شهرية حسب اجلهات اليت يتم اعتمادها يف فوترة الغاز الطّبيعي حلرفائها
 

يد القدرة احلرارية لتحد 2010منذ سنة " كروماتوقراف"وعلى الرغم من جتهيز حمطّيت املروج ومر�اق بـ
و مكّنت مقار�ة القدرة . للغاز املستهلك يف جهة تو�س فإن الشركة مل تقم باعتماد �تائجه إالّ بعد أكثر من سنة

احلرارية القصوى املسجلة على مستوى حمطّة املروج ومر�اق وتلك املعتمدة يف جمال الفوترة جلهة تو�س خالل شهري 
لوقوف على عدة اختالفات متس من مصداقية املعطيات الواردة بفواتري الغاز من ا 2011ماي وجوان لسنة 

  .املوجهة للحرفاء
  

اعتمادا على القدرة احلرارية القصوى التّقديرية  سكما متّت الفوترة إىل حمطّة توليد الغاز اخلاصة براد
                وبقائه دون تعويض إىل غاية  2005 منذ سنة" الكروماتوقراف"مخس سنوات �ظرا إىل تعطّب  طيلة
وأبرزت املقار�ة بني مؤشر القدرة احلرارية القصوى احلقيقية ومؤشر القدرة احلرارية التقديرية خالل . 2010ماي 

               2005وتقدر قيمة اخلسارة على أساس هذا التباين منذ . تباينا هاما 2010شهري جوان وجويلية 
  .د.م 3ايل حبو

  



35 

 

من جهة أخرى، مل تنص العقود املربمة لشراء الغاز على سقف حمدد للزيت املمكن قبوله مع كميات 
             الغاز رغم أن مواصفات املصنع بالنسبة إىل بعض حمطّات توليد الكهرباء على غرار غنوش حتدد هذه الكمية

ية للمزودين املوجهة إىل الشركة التّو�سية للكهرباء والغاز إشارة إىل كمية الزيت ومل تتضمن التّقارير النوع. % 0,5بـ
فضال عن ذلك ال تتوفّر لدى الشركة جتهيزات قيس �وعية تسمح هلا بتحديد هذه . املوجودة يف الغاز املستلم

  .النسبة
  

 2011ماي  3و 2011مارس  1بتاريخ  واجنر عن هذه الوضعية تزويد حمطّة توليد الكهرباء بغنوش
. يوما 38أدى إىل إيقاف العمل مبحطّة توليد غنوش ملدة " بر�كو"بغاز ذي �سبة عالية من الزيت من قبل شركة 

ويستدعي إيقاف إ�تاج حمطّة غنوش تعويضها مبحطّات أخرى أكثر استهالكا للمحروقات بكلفة إضافية تقدر بقيمة 
  . لليوم الواحدد كحد أد�ى .أ 450

  
             مليون دينار تضاف إليها  17وعلى هذا األساس فإن العطب كلّف الشركة أعباء إضافية تناهز 

وقد . ماليني دينار كأعباء تكميلية �امجة عن األشغال الّيت قام هبا املصنع لرفع األضرار امللحقة مبحطّة غنوش 3
التّو�سية للكهرباء والغاز بتسديد القصور احلاصل يف الكميات التعاقدية  طالبت شركة بر�كو من جهتها الشركة

معلّلة ذلك بأن العقد املربم بينهما ال ينص صراحة على �سبة الزيت املصاحب للغاز  2011خالل شهر مارس 
  .املنتج مما جيعل مسؤولية إيقاف اإل�تاج على كاهل املشرتي

   
له مبحطّة التوليد بغنوش على مقاييس دقيقة مل يتم ضبطها ضمن عقود ويعتمد الغاز الواجب استعما

وتبين . التّزود مما من شأ�ه أن يسبب اضطرابات على مستوى استغالل احملطّة يف صورة عدم التقيد هبذه املقاييس
دقيقة حول التّركيبة العضوية  بصفة عامة أن الشركة التّو�سية للكهرباء والغاز غري قادرة حاليا على توفري معطيات

للغاز املتوفّر على شبكتها بصفة منتظمة حيث أن اختالط مصادر التّزويد واختالف �سبها حسب الوضعيات 
ويف . وعدم حتديد سقوف حمددة وموحدة على مستوى عقود شراء الغاز ال يسمح هلا بتوفري هذه املعطيات

بينت  )1(حديد تركيبة الغاز املزمع توفريه حملطّة توليد الكهرباء ببنزرتإجابتها على مراسالت وزارة اإلشراف لت
  .الشركة عدم ضماهنا لنسب مكو�ات الغاز سوى تلك الّيت متّ حتديدها يف عقود التّزود

   
                                                 

  .21.12.2010وفاكس بتاريخ  20.12.2010فاكس بتاريخ  )1(
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 وتستدعي هذه الوضعية القيام بدراسة حول �وعية الغاز املتوفّر على املستوى الوطين ومدى مالءمته
ملواصفات مصنعي حمطّات توليد الكهرباء كما توجب على الشركة التو�سية للكهرباء والغاز مراجعة البنود 
التّعاقدية مبا يتالئم مع املتطلّبات النوعية للغاز املستعمل يف تشغيل حمطات توليد الكهرباء املزمع اقتناؤها وجتهيز 

  .الزيت أو أية مادة مضرة أخرى إىل حمطّات توليد الكهرباء شبكة �قلها بآليات وقائية حتول دون تسرب
 

  بيع الغاز إىل شركة بريتش غاز - هـ 
  

عند إعادة تشغيل حمطّاهتا باستخدام غاز توفّره هلا الشركة التّو�سية للكهرباء  تقوم شركة بريتش قاز
. والغاز يف فرتات متفرقة من السنة وذلك يف غياب أية وثيقة تعاقدية حتدد كيفية تسليم الغاز والسعر املعتمد

ز بعنوان الغاز املستعمل لشركة بريتش قا ن.م.ط 10.916فوترة ما يناهز  2010و 2009ومتّت خالل سنيت 
  .د.م 7.863الستغالل حقل صدربعل مبا قيمته 

  
وعلى الرغم من أن بعض الكميات املفوترة يتم حتميلها على املزحف التّابع حلقل ميسكار اململوك كليا 

أل�شطة لشركة بريتش قاز فإن الفوترة تتم بعنوان حقل صدربعل الذي تتقاسم ملكيته مع الشركة الوطنية ل
وقد تبين من خالل مراسالت شركة بريتش غاز إىل الشركة التّو�سية للكهرباء والغاز أ�ّها قامت فعال . البرتولية

بطلب الغاز لتشغيل حقل ميسكار بالذّات وهو ما يستدعي فتح حتقيق من قبل املؤسسة التّو�سية لأل�شطة 
صد اسرتجاع مستحقّاهتا يف حال ثبوت استغالل جزء من هذا البرتولية للتّأكّد من مدى صحة هذه الفواتري ق

  .الغاز لتشغيل حقل ميسكار وحتميل األعباء على حقل صدربعل
  

متّ  ن.م.ط 624من جهة أخرى، ثبت من خالل تقارير استالم الغاز اليومية عدم فوترة ما يناهز 
. )1(ألف دينار 299مبا قيمته  2010و�وفمرب  تسليمها إىل شركة بريتش غاز خالل أشهر جا�في وفيفري وأفريل

كما متّ اللجوء يف بعض احلاالت إىل اعتماد املقاصة بني الكميات املسلّمة إىل شركة بريتش غاز والكميات املستلمة 
  .د.أ 158املداخيل مبا يناهز  يف اخنفاضمما أدى إىل  من حقل ميسكار

  

                                                 

  .اعتمادا على سعر كلفة الغاز اجلزائري كما هو معمول به من قبل الشركة يف الفواتري السابقة  )1(
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إىل ضبط إطار إجرائي وتعاقدي يسمح بفوترة مبيعات الغاز  وتدعو دائرة احملاسبات يف هذا اال
  .لشركة بريتش غاز مبا يضمن مصاحل الشركة ويضمن أكثر شفافية ورقابة على هذه املعامالت

  
*  
  

 *         *  
  

ويف هذا اإلطار متّ . للمخطّطات التنموية للبالد ميثّل تطوير الغاز الطبيعي أهم التوجهات االسرتاتيجية
إجناز استثمارات هامة على مستوى االستكشاف والبحث واالستغالل مكّنت من تطوير املخزون الوطين للغاز 

كما متّ توسيع طاقة �قل أ�بوب الغاز العابر للبالد التو�سية . الطبيعي ودخول حقلي صدربعل وشارقي حيز اإل�تاج
 مكّن من توفري إمكا�يات إضافية للتزود بالغاز اجلزائري عالوة على تنمية موارد الدولة من إتاوات بعنوان وهو ما
  .�قل الغاز عبور

  
وبالرغم من أمهية هذه النتائج فإن منظومة الغاز الطبيعي ال تزال تشكو حتديات هامة على املدى 

املرتتقب للطّلب على الغاز الطبيعي من جهة وإىل حمدودية اإل�تاج الوطين الذي املتوسط والبعيد بالنظر إىل التطور 
  . من احلاجيات الوطنية من جهة أخرى % 63ال يغطّي حاليا سوى 

  
وملواجهة هذه التحديات خلصت أعمال دائرة احملاسبات إىل ضرورة اتّخاذ العديد من التّدابري 

وإن . واإلصالحات لتطوير أداء هذا القطاع مبا ميكّن من تأمني السالمة الطاقية للبالد على املدى املتوسط والبعيد
ة لضبط اسرتاتيجية شاملة للقطاع وإيالء مزيد من السلطات العمومية مدعوة إىل تفعيل دور الس الوطين للطّاق

 اجلهات املعنيةوتأمني توازن العرض والطلب وإىل حث  االهتمام ال الدراسات من أجل ضمان سالمة التّزويد
على مزيد العمل من أجل احلد من اإلخالالت على مستوى إسناد رخص البحث واالستكشاف وتنمية التعاون 

  .يل يف االاإلقليمي والدو
 

وحرصا على ضمان مالءمة اإلطار القا�و�ي الذي حيكم جماالت البحث واالستكشاف واالستغالل 
للمحروقات عموما وللغاز الطبيعي بصورة خاصة تدعو دائرة احملاسبات إىل اال�طالق يف تقييم شامل للنصوص 
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ا يتوافق وتطور الظرف الوطين والدويل ويتماشى القا�و�ية والرتتيبية ذات العالقة وخاصة جملة احملروقات وذلك مب
  .مع أفضل املمارسات الدولية خاصة يف جمال اجلباية البرتولية وحرق الغاز الطبيعي على مستوى حقول اإل�تاج

  
وملزيد تطوير موارد الدولة تؤكّد دائرة احملاسبات على ضرورة إعادة النظر يف بنود العقود واالتفاقيات 

صوص استغالل أ�بوب الغاز العابر للبالد التو�سية وذلك خاصة يف ما يتعلّق بنسبة اإلتاوة املعتمدة وطرق املربمة خب
  . احتساهبا مبا يتماشى وما هو معمول به على املستوى الدويل

  
وبالنظر إىل الدور احملوري الذي تقوم به املؤسسة التو�سية لأل�شطة البرتولية يف جمال استغالل 

ات فإ�ّها مدعوة إىل اإلسراع بإجناز الدراسات التقنية ذات الصلة ووضع �ظام معلومات متكامل ميكّن من االمتياز
مزيد التّعريف باملخزون الوطين ومن استقطاب املزيد من االستثمارات على مستوى البحث واالستكشاف 

لفة إ�تاج الغــاز وإعادة النظر يف إجراءات كما أ�ّها مدعوة إىل تطوير منظومة املراقبة املسبقة على ك. والتّطوير
الرقابة والتدقيق الالحقة على أعباء االستكشاف واالستغالل وذلك يف اجتاه الضغط على آجال الرقابة والضبط 

  .الدقيق لألعباء مبا جينب التعهد مبصاريف غري مربرة
  

جراءات حتديد سعر شراء الغاز أما على مستوى التزود بالغاز الطّبيعي، فمن الضّروري مراجعة إ
  .احمللّي واجلزائري  مبا يتالءم مع تطور األسعار العاملية وما هو معمول به على املستوى الدويل

    
باحلرص على استحثاث �سق إجناز  كما توصي دائرة احملاسبات الشركة التو�سية للكهرباء والغاز

مبراجعة �ظام الرقابة الداخلية املتعلّق بإجراءات الفوترة و وتوزيعه عياملشاريع املربجمة لتوسيع شبكة �قل الغاز الطبي
مع املزودين وتأهيل منظومة قيس الغاز الطبيعي مبا يسمح بتاليف اإلخالالت املرفوعة وحيمي احلقوق املالية 

   .للشركة
   



39 

 

  رد وزارة الصناعة
  

وزارة الصناعة األبعاد اإلسرتاتيجية ملنظومة الغاز الطبيعي وهي تعترب أن تطوير أداء هذا القطـاع   تدرك
  . ضرورة ملحة لتحقيق هدف تأمني السالمة الطاقية للبالد على املدى املتوسط والبعيد

  
يتجــاوز النطــاق الــوطين، رها�ــات متعــددة هلــا ا�عكاســات   وحيمــل جمــال  الطاقــة باعتبــاره جمــاال معوملــا 

  .حتمية على االستقرار والتنمية االقتصادية والبشرية يف العامل
  

ووعيــا هبــذه التحــديات، قامــت مصــاحل الــوزارة بإعــداد دراســة إســرتاتيجية أوليــة للطاقــة بصــفة عامــة 
بل التنمية، كما تعرضت إىل املشهد اجلغرا وملنظومة الغاز بصفة خاصة تضمنت باألساس اال�عكاسات على مستق

سياسي للطاقة ودور احملروقات وخاصة الغاز يف ذلك والتحديات اليت تشكلها الطاقة على البشرية خلصت علـى  
  .إثرها إىل استقراء اآلفاق املستقبلية للقطاع

  
ذلـك أخـذا بعـني    وتتضمن اآلفاق املستقبلية صياغة رؤية �افذة إلستشـراف مسـتقبل الطاقـة يف تـو�س و    

االعتبار لكافة املتطلبات والعمل على جتديد اإلحتياطي للمحروقات ودراسة مردودية الطاقات املتجددة وترشـيد  
مما يسـمح بضـبط أهـم التوجهـات     ) التوزيع –النقل  –اخلزن  -التحويل –اإل�تاج (اإلستهالك وتطوير البنية األساسية 

  .مة اإلطار التنظيمي والقا�و�ي للتوجهات واملتطلبات اجلديـــدةءاجتاه مالاإلسرتاتيجية إلعادة هيكلة القطاع يف 
  

ويف ا�تظار �تائج الدراسة، وبالنظر ألمهية  اإلطار التنظيمي واملؤسسـاتي، سـتحرص الـوزارة يف مرحلـة     
ا يتعلـق  أوىل على تفعيل دور الس الوطين للطاقة يف جمال ضـبط إسـرتاتيجية القطـاع وإعـداد الدراسـات وكـل مـ       

ن كما سيتم تدعيم آليات اإلشراف القطاعي على املتدخلني العموميني يف هذا اال مبا ميكّ. باليقظة اإلسرتاتيجية
  .من إحكام التنسيق بينها ومتابعة تدخالهتا واستثماراهتا

  
ديل بعـض  كما ستسعى مصاحل الوزارة إىل  تفعيل �تـائج الدراسـة الـيت يـتم اجنازهـا حاليـا واملتعلقـة  بتعـ        

  .فصول جملة احملروقات جلعلها مالئمة للوضع احلايل واملستقبلي وتتماشى مع تطور قطاع احملروقات
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إعـالم   2005ه مت منـذ سـنة   �ـّ أوحول  النقطة املتعلقـة بتـثمني الغـاز وتفـادي حرقـه، جتـدر اإلشـارة إىل        
نية الكفيلة بـالتقليص مـن حـرق الغـاز وذلـك      متيازات املنتجة بضرورة إجياد احللول الفالشركات البرتولية صاحبة اإل

وتطبيقا هلذا التمشي، فقد مت غلق املستويات املنتجة للغاز هنائيا يف . بصفة تدرجيية إىل أن يتم تفادي حرقه هنائيا
  .إ�تظار تركيز وتطوير البنية التحتية لنقل ومعاجلة واستغالل الغاز

  
بامتياز آدم، فـان تركيبـة هـذا االمتيـاز املتكـون مـن عـدة          ستثناء املذكور بالتقرير واملتعلقوخبصوص اإل

حقول صغرية احلجم ومتفرقة وذات  خاصيات جيولوجية خصوصية وفريدة من �وعها فرضت حرقه لعـدم وجـود   
وتبقى املعادلة حاليا صعبة بـني حـرق   . طاقة استيعاب ضمن األ�بوب احلايل التابع للشركة التو�سية للكهرباء والغاز

املصاحب أو توقيف إ�تاج النفط من هذه احلقول وهي ترتبط مبدى تطور االستثمارات املنجزة يف جمال البنيـة  الغاز 
  . التحتيـــة ذات الصلة

  
 
 
 




