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 الملخص:
 ماتقلة في الجزائر بالالطة إداريةالمحروقات كأي الطة  ضبط تتمتع الطة

 .القمعية شارية والالطةاالات الرقابة والتحقيق والالطة والطات ةالتنظيمي
 وتحاين إعداد في التنظيمي اختصاصها إطار في المحروقات ضبط الطةتااهم 

 إعداد في تااهمو  والبيئة، الصناعي واألمن الصحة مجا: في التنظيمية النصوص
 التنظيم إعداد في تااهم كما لمعايير،وا بالمقاييس المتعلق التقني التنظيم تحاينو 

، وتعمل على قانون المحروقات يحكمها التي النشاطات على المطبق التقني
 بصناعة المتعلقة التنظيمية النصوص وتحاين إعداد فيالفعالة  المااهمة
 .المحروقات

لكن يبقى أهم دور لها في مجا: حماية البيئة يظهر من خال: الرقابة والمصادقة 
ا: المحروقات والتي على درااة التأثير التي تلزم بتقديمها كل مؤااة ناشطة في مج

تبين من خاللها أثر نشاطها على البيئة والتدابير المزمع اتخاذها من طرفها لتجنب 
 وقوع هذه المخاطر وابل معالجتها في حالة وقوعها.  

 االاتثمار ،درااة التأثير البيئة، المحروقات، الطة الضبط،الكلمات المفتاحية: 
Abstract 

The Hydrocarbon Regulatory Authority, like any independent 

administrative authority in Algeria, has a set of authorities, viz., 
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organisational, control, investigation, advisory and repressive. 

The hydrocarbon regulatory authority contributes, within the 

framework of its organisational competence, to the preparation 

and improvement of the regulatory texts in the field of health, 

industrial security and environment. It contributes to the 

preparation and improvement of the technical regulation related 

to the benchmarks and standards.  

It also contributes to the preparation of the technical regulation 

applied to the activities governed by the hydrocarbons law, and 

to improve regulatory provisions related to the hydrocarbon 

industry. 

 However, its most important role in the field of environmental 

protection appears through monitoring and 

approving/authenticating the study of the impact that is required 

by each institution active in the field of hydrocarbons, which 

show the impact of its activity on the environment and measures 

to be taken by it to avoid the occurrence of these risks and ways 

of dealing with them in case of occurrence. 

Key Words : the environment ; regulatory authority ; 

hydrocarbon; the study of the impact; investment 

  المقدمة:
 :الممو  ألنه للجزائرفي د لالقتصا العمود الفقري  المحروقات قطاع عدي     

 .الوطنية يةو التنم لمشاريعل الرئياي
ن  الماتثمر الوحيد في هذا المجا: أصبحت الدولة منذ تأميم المحروقات      وا 

 كانت تلجأ إلى الشراكة األجنبية عن طريق االتفاقيات الثنائية.
مار الخاص فتح هذا المجا: لالاتثتم  0222اح االقتصادي انة لكن مع االنفت     

لحرية الصناعة والتجارة  0220خاصة مع تكريس داتور  الوطني واألجنبي
اعترف قد ابقه و  0222وكان قانون المنافاة لانة  73من خال: مادته  (1)صراحة

 .(2)بمبدأ حرية المنافاة
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من الداتور تعد المحروقات من الثروات الطبيعية  02لكن وااتنادا إلى المادة     
 ك الوطنية العمومية التي تعد ملكا للمجموعة الوطنية مما يبعدها عن أي من األمال

 القواعد العامة لالاتثمار ويخضعها لقواعد خاصة.
 (3)الدولة على حكرا يعد ولم للمنافاة الحرة  المحروقات تم اخضاع قطاع       
، الذي (4)المتعلق بالمحروقات 82/40/8442المؤرخ في  43-42القانون  بصدور 

 الوطنية ص على تأايس هيئات تضبط المنافاة في مجا: المحروقات وهي الوكالةن
 المحروقات، ضبط وتدعى الطة المحروقات مجا: في وضبطها النشاطات لمراقبة
 موارد الوطنية لتثمين والوكالة  المحروقات، قطاع ضبط مهمة لها أاندت

 .القطاع في اراتاالاتثم ترقية مهمة لها أاندت النفط، تدعى و المحروقات
هذه الالطات هي الطات إدارية ألنها تمارس صالحيات الدولة في مجا:     

الضبط  ولحاابها، لكنها في نفس الوقت ماتقلة ألنها ال تخضع ال للالطة 
الوصائية وال الرئااية لإلدارة، وتمارس صالحياتها بكل حرية، خولها المشرع 

تامح لها بتوقيع عقوبات  (5)ه القضائيةصالحيات تنظيمية وااتشارية وقمعية شب
 القطاعات وتنظيم ضبط على المخالفين للقانون المنظم للقطاع الذي تراقبه، مهمتها 

 على والاهر المنافاة إلى دخو: المتعاملين االقتصاديين بها من خال: رقابة المعنية
الهيمنة المااواة بعيدا عن  على مبنية منافاة إلقامة الضرورية الشروط توفير

 واالحتكار
بقدر أهمية قطاع المحروقات للجزائر وللماتثمرين إال أنه في المقابل قطاع    

مخاطره كبيرة من جهة وملوث للبيئة من جهة أخرى، لهذا فرض المشرع على 
المؤااات الراغبة في االاتثمار في هذا القطاع احترام البيئة واالمتها وهذا تحت 

 ت.رقابة الطة ضبط المحروقا
ومنه الاؤا: الذي يطرح فيما يتجلى دور الطة ضبط المحروقات في حماية     

 البيئة من النشاط البترولي؟
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لالجابة على هذا التااؤ: نعرج أوال على التعريف بهذه الالطة ثم نتعرض    
  لصالحياتها في مجا: حماية البيئة.

 المبحث األول: سلطة ضبط المحروقات
 وكالتان تنشأ " ةعدلالم 43-42من القانون  08المادة  من األولىالفقرة  تنص

المحروقات،  وكالتي تدعيان المالي واالاتقال: القانونية بالشخصية تتمتعان وطنيتان
  (6)تراجع عن منح االاتقاللية لهذه الالطة. أنه يالحظ على هذا التعديل  وما 
ديرة، يااعدها أمين عام م لجنة تديرهما  " الضبط " و " النفط " وكالتي من كل إن

 .ويراقبها مجلس مراقبة
 أوال: اللجنة المديرة:

 رئااي بناء مراوم بموجب وخماة مديرين يعينون  رئيس تتشكل اللجنة المديرة من 
 بصالحيات اللجنة هذه بالمحروقات، تتمتع المكلف الوزير من اقتراح على

 حروقات الم وكالتي من وكالة كل باام لتتصرف وااعة واختصاصات
لم تحدد بدقة المعايير التي على أاااها  10 فقرتها في 08ما يالحظ أن المادة    

 في األخصائيين و القانون  رجا: يتم اختيار األعضاء، ومنه قد يؤدي هذا إلى غياب
 في أنظمة تصدر المحروقات( ضبط الطة ) الوكالة أن المحروقات، خاصة مجا:
لها، وهذا قد يكون نتيجته  منحت تنظيمية ةالط بمثابة تعد المحروقات مجا:

ن كانت (7)موضوعية غير معايير أااس على االختيار  اللجنة داخل العضوية ، وا 
 أية أو محلية أو وطنية انتخابية عهدة أو مهني نشاط مع مماراة أي  تتنافى المديرة
في  مكااب الحصو: على مع تتنافى العضوية هذه أن إلى باإلضافة عمومية وظيفة
 المحروقات. ناشطة في قطاع  مؤااة أي 

 الرئيس. بينهم من أعضاء 3 بحضور إال اللجنة ال تصح اجتماعات
 الماتخدمين آ: تعيين ،بالصرف األمر بصالحيات رئيس اللجنة المديرة  يتمتع

 المنقولة وغير المنقولة األمال ك حيازة ،االجتماعية األمال ك إدارة ،وفصلهم واألعوان
 الرهن عن اليد ورفع القبو: ،العدالة أمام اللجنة تمثيل ،عليها التناز: أو الهاااتبد أو
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صالحياته  تفويض ،المدنية الحياة أعما: في الوكالة تمثيل ، الحجز ،المدونات على
 ماؤولياته على جزأها أو كلها
 المديريات من عدد باعتماد تقوم اللجنة المديرة بنشاطها القيام أجل ومن

 األقاام هذه و متخصصة، أقاام بعملها خماة القيام في لتااعدها (8)المتخصصة
  .مديريات ثالث إلى بدورها تنقام
 :التقنية المراقبة نشاطات قسم 1-
 والمصب المنبع بنشاطات المتعلق التقني التنظيم تطبيق مراقبة في وظيفته تتمثل

 إعداد في اتوالمشار  الضغط تحت بمعدات يتعلق فيما المعطيات بن ك وتحاين
 .التقنية والمعايير التنظيم

 مديرية ، والتقنية المراقبة مديرية وهي مديريات ثالث القام هذا عن يتفرع و
 .المعطيات بن ك ، والتقنية الدرااات

 :البيئة و الصناعي واألمن الصحة نشاطات قسم 2-
 ة،والبيئ الصناعي واألمن بالصحة الخاص التنظيم تطبيق مراقبة على ياهر و

 :وهي مديريات ثالث القام هذا عن ويتفرع
 .والبيئة الصناعي األمن و الصحة لنشاطات الدقيق والتفتيش الرقابة مديرية -
 .والبيئة الصناعي واألمن الصحة للنشاطات التنظيم مديرية -
 .البيئة و الصناعي واألمن الصحة لنشاطات والتايير الوقاية مديرية -

 :التنظيم نشاطات قسم 3-
قانون  يحكمها التي نشاطات على المطبق التقني التنظيم إعداد في وظيفتهتتمثل 

 التنظيمية النصوص تحاين و إعداد في مااهمته إلى باإلضافة، المحروقات 
 التقنية المديرية التالية المديريات عنه تتفرع و المحروقات، بصناعة المتعلقة
  التحتية البترولية للصناعة التقنية ريةالمديت و والخدما األفقية البترولية للصناعة
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 :القانونية والشؤون  االقتصادي الضبط نشاطات قسم 4-
 على الاهر و البترولية بالمواد الوطنية الاوق  تمويل على باإلشراف القام هذا يهتم

 الشؤون  تايير و البترولية، المواد توزيع و التخزين بنشاط المتعلقة القوانين تطبيق
 صندوق  تايير على يشرف أنه آما المحروقات، ضبط وكالة بنشاط المتعلقة القانونية
 ،الوطنية الاوق  ضبط مديرية عنه يتفرع و البترولية، للمنتجات والتعويضات المعادلة

 .القانونية الشؤون  مديرية ،لألاعار التعويضات و المعادلة صندوق  تايير مديرية 
 :األنابيب بواسطة النقل نشاطات قسم 6-

 أنه ماك األنابيب، بوااطة النقل امتياز لمنح الشروط دفاتر بإعداد القام هذا يهتم 
 صندوق  تايير و المنطقة، حاب الموحدة القنوات بوااطة النقل تعريفات بإعداد يقوم

 النقل هياكل لتنمية وطني مخطط إعداد و النقل، لتعريفات والتعويضات المعادلة
 بوااطة النقل امتياز منح بطلبات المتعلقة صياتالتو  ودرااة، األنابيب بوااطة
 .األنابيب

 ضبط مديرية ،األنابيب بوااطة النقل امتياز تايير و درااة مديرية عنه تتفرع و
 التعويضات و المعادلة صندوق  تايير مديرية، و األنابيب بوااطة النقل تعريفات
 .األنابيب بوااطة للنقل

 ثانيا: األمانة العامة:
 يعتبر إذ المتمم لقانون المحروقات، و المعد: 04-40 األمر بموجب ااتحدثت  

 الصالحيات بموجب و المحروقات ضبط الطة ماتوى  على العامة األمانة جهاز
 بمقتضى للوكالة المالي و اإلداري  التايير مجا: في العام لألمين القانون  منحها التي
 المكلفة للالطة وخاضعا تأثرام األخير هذا يبقى األحوا: جميع في و ، 12 المادة
 .المحروقات ضبط الطة ااتقاللية بالتالي و ااتقالليته من يقلص مما بتعيينه

 مااعدة بمهمة يضطلع و العام األمين يتولى تقنية مصلحة العامة األمانة تعتبر إذ
 نشاطات على اإلشراف ،تنايقها و الوكالة نشاطات تايير في المديرة اللجنة رئيس
 المعنية الهياكل تنفيذ على الاهر ،الوثائق و األرشيف تايير و تصا:اال هيكل
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 إجراءات تقييم ،التقديرية والمخططات والبرامج الميزانيات بإعداد المتعلقة لإلجراءات
 على الحفاظ على الاهر ،لتحاينها اقتراحات تقديم االقتضاء وعند والصيغ العمل
 في المتدخلين لفائدة واالتصاالت المااعي تركيز ،وحمايتها للوكالة المالية الذمة
 .الوكالة نشاطات عن المعلومات نشر ،االتصا: مخطط إعداد ت،المحروقا قطاع
المديرة في  اللجنة رئيس جانب إلى العام األمين اشترا ك هو مالحظه ما يمكن     
 امنهم واحد لكل للمهام قانوني تحديد مع تاييرها في المحروقات ضبط الطة تايير

 المخولة الصالحية ااتعما: و مهامه أداء عن طرف كل ماؤولية تحديد بالتالي و
 .قانونا له

 ثالثا: مجلس المراقبة:
 مهام مماراة يتابع الذي المراقبة مجلس تدعى هيئة محروقات وكالة كل لدى تنشأ 

نشاطات  حو: الوطنية الايااة تنفيذ إطار في توصيات ويقدم أراءه ويبدي الوكالة
 المكلف الوزير إلى انويا تقريرا ويرال المحروقات، مجا: في للوكالة المديرة للجنةا

المحروقات وهذا  ضبط الوظيفية لالطة االاتقاللية بالمحروقات وهذا ما يحد من
 نشاطها مماراة في يقيدها
للوكالة،  اللجنة المديرة نشاطات حو: توصيات ويقدم آراءه مجلس المراقبة يبدي
 الوطنية الايااة تنفيذ إطار بالمحروقات في الوزير المكلف إلى انويا يراتقر  ويرال

 .المحروقات مجا: في
 2في  المؤرخ 822-04رقم   التنفيذي من المراوم 8طبقا للمادة  لسلمجا  يتشكل  

  المحروقات وكالتي  لدى  المراقبة المنشأ  مجلس  لتشكيلة المحدد 8404نوفمبر
 رئيس  نائبو  ، بالمحروقات  المكلف  الوزير  يعينه يسرئ من  وايره  وتنظيمه
  ،عن الجمهورية  رئااة كل من عن  ممثل ، بالمحروقات  المكلف  الوزير  يعينه
 عن ، المحلية  والجماعات بالداخلية  المكلف  الوزير  ،عن  الوطني  الدفاع  وزير

 الوزير  عن ، بالمالية  المكلف  الوزير  عن ، الخارجية  بالشؤون   المكلف  الوزير 
  المكلف  الوزير  ،عن بالتجارة  المكلف  الوزير  عن  بالبيئة،  المكلف 
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 من  بالمحروقات المكلف  الوزير  يعينهما شخصيتين  ، واإلحصائيات باالاتشراف
 . المحروقات  مجا:  في بالكفاءات  لها  المعترف  الشخصيات بين 

 لهم وتكون  فيه يعّينون  الذي الميدان في لهم كفاءةتكون  أن األعضاء ويشترط في   
  المكلف  الوزير  يختارهما ، باإلضافة إلى شخصيتين األقل  على  مدير  رتبة 

أعماله أن ياتعين   إطار  في  لسلمج، كما يمكن : لشخصهما  اعتبارا بالمحروقات
 .أشغاله في ةالمااهم وخبرتهما، لتجربتهما يمكنهما نظرا شخصية أو هيئة  بكل  

  الوزير  من  ،بقرار للتجديد  قابلة انوات  (3)  ثالث  لس مدةلمجا  أعضاء يعين
  ،وفي يتبعونها  التي  المؤااات  من  اقتراح  على  بناء بالمحروقات  المكلف
  حاب  ااتخالفه  يجري  ،فإنه لسلمجا  أعضاء  أحد  عضوية  انقطاع  حالة

 . العضوية  من بقيةالمت  للمدة  نفاها  األشكا:
 و آراء إبداء بصالحية يتمتع و المحروقات ضبط الطة مهام متابعة مهمة للمجلس
 .المحروقات ضبط لالطة المديرة اللجنة نشاطات حو: توصيات تقديم
 مجا: تدعيم و تكريس بهدف إنشاؤه تم المجلس هذا أن هو ااتنتاجه يمكن وما

اتراتيجيةألهمية نظرا  المحروقات ضبط الطة على الرقابة القطاع الذي يخضع  وا 
 .لرقابتها
 ضبط الطة نشاطات حو: انوي  تقرير بإعداد يقوم فإنه األااس هذا وعلى

 يؤثر أن شانه من النص هذا و بالمحروقات، المكلف الوزير إلى ويراله المحروقات
 تقليص مظاهر من مظهر بمثابة األمر هذا يعتبر إذ الالطة، هذه ااتقاللية على
 يماراها التي الالحقة للرقابة نتيجة ذل ك و بنشاطاتها القيام في األخيرة هذه حرية
 .المحروقات ضبط لالطة الانوية النشاطات على بالمحروقات المكلف الوزير
 بإنشاء المتعلقة الفقرات خاصة و 12 المادة قراءة نص عند االنتباه يلفت ما أنه غير

 مجلس أشغا: في المديرة اللجنة تشار ك "  على تنص التي الفقرة هو المراقبة مجلس
  " المراقبة
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 األخير هذا أن مع المجلس أشغا: في اللجنة تشار ك أن يمكن كيف يتم التااؤ: إذ
 الايااة تنفيذ إطار في الوكالة مهام مماراة متابعة طريق برقابتها عن مكلف
 اللجنة نشاطات حو: وتوصيات آراء بإبداء ذل ككو  مجا: المحروقات، في الوطنية
 ؟ بالمحروقات المكلف للوزير الانوي  التقرير إراا: و المديرة،
 ضبط الطة هياكل مختلف على توزيعها و المهام تحديد في تناقض نالحظ هنا ومن

 تحديد و المهام أداء ماتوى  على فوضى يخلق أن شأنه من وهذا المحروقات
 ماتوى  على البي ايكون  أثيرالت وبالتالي الهياكل، هذه مختلف عند الماؤوليات

 مهمة مماراة طريق عن المنافاة تنظيم مهمة لها أاندت التي الالطة هذه تايير
  (9)المحروقات قطاع مثل وحااس ااتراتيجي قطاع ضبط

 المبحث الثاني: اختصاصات وكالتي ضبط المحروقات في مجال حماية البيئة:
 لتثمين الوطنية ت والوكالةالمحروقا ضبط بين الطة االختصاصاتوزع المشرع 

 ."ألنفط" المحروقات موارد
نما كمالية ماألة يعتبر ال الحفاظ على البيئة  وبالتالي وصحية، مشكلة اقتصادية وا 

  .المحروقات نشاطات بفعل يهددها الذي الخطر من البيئة حفظ فإن
 من قانون المحروقات المعد: والمتمم فإن 34، 02، 02، 02، 07طبقا للمواد 

 الصحة واألمن حفظ المتعلقة نشاطات التنظيمات و القوانين احترام على الاهر
 اختصاص باإلضافة إلى اختصاصات تقنية أخرى هي من  (10)والبيئة الصناعي

 المتعلق التقني التنظيم تطبيق على تاهر أنها حيث المحروقات ضبط الطة
    .للتنظيم الخاضعة المعدات مراقبة كذا و والمصب، المنبع بنشاطات

 نشاط بأي القيام قبل شخص المحروقات يجب على كل قانون  من 18 طبقا للمادة
 التأثير درااة المحروقات، ضبط الطة موافقة ويعرض يعدّ  أن القانون، هذا موضوع
 المخاطر وتايير الوقائية للتدابير وصفا إجباريا يتضمن بيئي تايير ومخطط البيئي،
 .المذكورة اتبالنشاط المرتبطة البيئية
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 الشروط دفتر احترام على تاهر المحروقات ضبط الطة فإن هذا، كل إلى إضافة
 القوانين تطبيق على بالاهر مكلفة أنها كما األنابيب، بوااطة النقل امتياز لمنح

 .لبترولية المواد توزيع و التخزين، بنشاطات المتعلقة
ماية البيئة في نقطتين مما ابق يمكن درااة دور الطة ضبط المحروقات في ح 

 درااات على والموافقةأااايتين األولى الموافقة على درااة التأثير على البيئة 
 المحروقات بقطاع الخاصة األخطار

 . المحروقات اللمج التابعة للنشاطات البيئة في التأثير دراسات على أوال: الموافقة
 حمايةالمتعلق  8447و يولي 02المؤرخ في  04-47القانون من  02طبقا للمادة 

 التأثير لموجز أو التأثير تخضع مابقا لداراة (11) الماتدامة التنمية إطار فى البيئة
 الفنية واألعما: والمصانع الثابتة والمنشآت والهياكل التنمية كل مشاريع البيئة، على

 غير أو مباشرة بصفة تؤثر التي والتهيئة، البناء وبرامج األعما: وكل األخرى،
 والفضاءات واألوااط والموارد األنواع على الايما البيئة، على الحقا، أو فورا باشرةم

  .المعيشة ونوعية إطار على وكذل ك ،اإليكولوجية والتوازنات الطبيعية
عرف درااة التأثير بأنها "مجموعة من الدرااات، تبدأ بدرااة فكرة المشروع، مرورًا وت

المشروع  الختيارلمالية والبيئية والقانونية، تحقيقا بجوانب جدواه الاوقية والفنية وا
 (12)األصح من وجهة نظر الماتثمر من جهة، ووجهة نظر الدولة من جانب آخر".

 البحث بنشاطات القيام قبل شخص كل ألزم المشرع من خال: قانون المحروقات  
 حيث عليه، للموافقة المحروقات ضبط الطة على طلبه ويعرض يعد أن واالاتغال:

 يتضمن أن ويجب البيئي التأثير بدرااة  المحروقات ضبط الطة األخيرة هذه تقوم
 المحروقات ضبط الطة تكلف حيث البيئية المخاطر وتايير البيئي التايير مخطط
 التأشيرة على والحصو: بالبيئة المكلفة الوزارة مع باالتصا: الدرااات هذه بتنايق
  (13)المعنيين نوالمتعالمي للمتعاقدين المناابة
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  المحدد 8442 /42/04المؤّرخ  708-42  من هنا جاء صدور المراوم التنفيذي
  ا:لمج  التابعة  للنشاطات البيئة  في  التأثير   درااات  على  الموافقة لشروط

 . المحروقات
 وقبولها  البيئة  في  التأثير  دراسة  إيداع -أ

  قيام  قبل  المحروقات  ضبط  ةالط لدى  البيئة  في  التأثير  درااة  تودع
  أن  بالمحروقات، كما يجب  مرتبط  نشاط بأي  المعني المتعامل  أو  المتعاقد
  لقدرة  أو  المنشآت  ولحجم  المحروقات نشاطات  لمحيط  تعديل  كل  يكون 

 جديدة  درااة  محل ،  المتوقعة  التكنولوجية  للطرق   أو اإلنتاج  أو/ و  المعالجة
  ضبط  الطة على  المعني  الطلب  صاحب  يعرضها  البيئة  في  يرللتأث

 .المحروقات
 إجباريا يتضمن البيئي للتايير مخططا البيئة في التأثير درااة تحتوي  أن يجب
   (14)النشاطات بهذه  المرتبطة  البيئية  اطرلمخا  وتايير الوقاية لتدابير وصفا

 ،البيئة في التأثير درااة لملفمها بمجرد ااتال المحروقات ضبط الطة تقدم  
 يتضمن الملف هذا كان إذا ما حالة في الطلب لصاحب باالاتالم إشعارا

  طبقا للمادة الااداة من هذا المراوم  التالية  (15)العناصر
 المصنفة،  المؤااة  فئة  ( بالنشاط المرتبط  واإلداري   القانوني  ا:لمجا  وصف-

 ...)، االمتياز ، العقد
 على المعتمدة الخيارات وتبرير توضيح مع للمشروع المحتملة البدائل ختلفم-

 واالجتماعية    ةاالقتصادي التكاليف وكذا والبيئي والتكنولوجي االقتصادي الماتوى 
  المشروع إنجاز عدم عن الناتجة

  المدى على المباشر  وغير  المباشر ةالبيئ  في  المتوقع  المشروع  تأثير  تقييم-
    والصحة البيولوجي  والواط  والتربة  والماء  الهواء  ( والبعيد والمتواط  قصيرال

  : والايما  المحروقات المرتبطة بمجا:  الخصوصيات  مراعاة  مع...)
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  بوااطة  والنقل  وتخزين ومعالجة  وااتخراج  المحروقات  بحث  أشغا: = 
 ، المحروقات وتحويل  وتكرير  األنابيب

 ، البترولية  المنتجات  تفريغو  شحن  عملية = 
  الماء  على  تحتوي   التي  والطبقات  الجيولوجية  الهياكل  وتعديل  الحفر = 

 . واالاتكشاف  الحفر  عمليات  عن والناتجة  لها  التابعة
  اآلثار  على  للقضاء  اتخاذها الطلب  صاحب  يزمع  التي  التدابير  وصف - 
  تقليصها  أو المشروع  مراحل  بمختلف ضررا تلحق  أن  شأنها  من  التي

 البيئة  في  التأثير  على  للقضاء الهادفة  التدابير  الايما تخص  وهي وتعويضها
  : بتوليد  المرتبطة ، تعويضها  أو  وتقليصها

 الزيوت  إزالة  منشآت  وعن المحروقات  وتخزين  الحفر  عن  الناتجة  األوحا: = 
  الزيتية  المياه الايما ،  والصناعية  المنزلية  الراوبية  المياه ، صابورةال  وتفريغ 
 ، الصابورة  مياه  أو
 ، الهواء  في  تاريبها  أو  الغازات  حرق  = 
 ، المتبخرة العضوية  المركبات  الايما الجوية  الملوثات = 
 .الخطرة أو الخاصة = لنفاياتا
  تدابير  متابعة  لبرنامج  وصفا إجباريا  ضمنيت    البيئي    التايير  مخطط - 

 على  القضاء  قصد  وذل ك  الطلب  صاحب  قبل  من المنفذة  والتايير  الوقاية
 . تعويضها  أو  وتخفيفها الضارة البيئية التأثيرات

 أنواع  في  والتحكم  الوقاية  مخطط   البيئي  التايير  مخطط  يتضمن  أن  يجب 
  البناء  مرحلة خال: )  إلخ  ... الجو  في  والتفريغ  والتارب  باالناكا) التلوث 

 مخطط ،التلوث  حالة  في  التدخل  مخطط ، التخلي  ومرحلة  االاتغال:  ومرحلة
  تايير  مخطط ، الملوثة  واألراضي  المواقع  تايير  مخطط ، النفايات  تايير 

  مخطط ، البيئي  التأثير  عةومتاب  مراقبة  برنامج ، والغازات  الاوائل  طرح
  مخطط ،الكيميائية  المواد  تايير  مخطط ، الطبيعية  للموارد  أفضل  ااتعما:
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  عن  التخلي  برنامج ، البيئية  المراجعة  برنامج ، البيئي  والتحايس  اإلعالم
 . األصلية حالتها  إلى  وا عادتها  المواقع
 مجا: في والتنقيب البحث بنشاطات المتعلقة البيئة في التأثير درااة تحتوي  أن يجب

   التنقيب البحث أو مااحة ماتوى  على المنجزة النشاطات جميع ،المحروقات
  بناء  ،زلزالية أشغا: ،الطبقي الحفر وأشغا: البحث لنشاط الحفر أشغا: الايما
 . الوصل  طرقات  بناءو  ، الحياة  قاعدات

 أو جديدة آبار حفر مثل البداية في متوقعا يكن لم إضافي نشاط أي إدماج حالة في
 التأثير  درااة الطلب تحيين  صاحب  على  يجب و،الزلزالي للماح جديدة حمالت

 المحروقات  ضبط  الطة  على  للموافقة مجددا  وعرضها  األولية  البيئة  في 
 ،تالمحروقا ااتغال: بنشاطات المتعلقة البيئة في التأثير داراة تحتوي  أن يجب و

  والايما االاتغال: مااحة ماتوى  على المنجزة والنشاطات المنشآت جميع
 ، والغازية  الاائلة  للمحروقات  المنتجة  اآلبار - 
  اائل  وأي  الكربون  أكايد  ثاني  غاز  أو  الماء  أو  للغاز  الحاقنة  اآلبار - 
 ، آخر
  المحروقات  معالجة  اكزبمر  اآلبار  تربط  التي  والتوزيع  التجميع  شبكات - 
نتاج  معالجة  مراكز -   ، المحروقات  وا 
 ، ليفت  الغاز  أو الحقن  إلعادة  المياه  ضخ  أو  الغاز  لضغط  منشآت - 
 ، والنهائيات  المحروقات نقل    شبكة  نحو  المحروقات  بعث  أنابيب - 
الحياة   قاعدات  الايما :االاتغال  مااحة  ماتوى   على  المنجزة  البنايات - 

 ، والورشات  ازن لمخوا اإلدارية  والمكاتب  والمباني
لى  واإلنتاج المعالجة  ومراكز  اآلبار  إلى  الوصل  طرقات -    الحياة  قاعدات  وا 
 مثل ،  البداية  في  متوقعا يكن  لم  والذي  إضافي  نشاط  أي  إدماج  حالة  في
 أو  الزلزالي  للماح  جديدة  حمالت  أو  التطوير وأ  للبحث  جديدة  آبار  حفر 
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  في  التأثير تحيين درااة  الطلب  صاحب  على  يجب ،  جديدة  منشآت بناء 
   .المحروقات  ضبط  الطة  على للموافقة  مجددا  عرضها  ثم  األولية  البيئة

 لخبراءوا الدرااات مكاتب قائمة ولضمان مصداقية الدرااات جعل المشرع تحديد
 الطة المحروقات مجا: في البيئة في التأثير درااات إلنجاز والمؤهلين المعتمدين

 .بالبيئة المكّلفة الوزارة مع باالشترا ك المحروقات ضبط
   البيئة  في  التأثير  دراسة فحص -ب
 المحروقات ضبط الطة تقوم ،مقبوال البيئة في التأثير درااة ملف يكون  عندما  

  مدته تتعدى ال أجل في وذل ك به المعمو: التنظيم مع الدرااة مطابقة مدى بفحص
  ااتالمها  تاريخ  من  ثالثين يوما

  المتعلقة  المحتملة  بالتحفظات  الطلب صاحب  المحروقات  ضبط  الطة  تبلغ 
  في  التحفظات  رفع  الطلب  صاحب  على يتعينالبيئة، و   في  التأثير  بدرااة
 تمديد  حالة  في  إال التبليغ تاريخ  من  ابتداء  يوما ثالثين  مدته  تتعدى  ال أجل

 . المحروقات  ضبط  الطة قبل  من  الممنوح  األجل 
  أن الطلب صاحب فعلى إضافيا أجال ياتدعي التحفظات رفع كان إذا ما حالة في

 ضبط  الطة  إلى  األجل  تمديد  طلب  المحدد األجل  نهاية  قبل يرال
  طلبه  أاباب  مبررا  المحروقات

 بقرارها الطلب صاحب وتبلغ األجل تمديد طلب في المحروقات ضبط الطة تنظر  
 . الموالية الابعة األيام في وذل ك
 درااة تعتبر ،تمديد أي يمنحولم  ،األجل هذا في التحفظات ترفع لم إذا ما حالة في

األجل  هذا  في  لطلبا صاحب قبل من الرد عدم ويعتبر ،مرفوضة البيئة في التأثير
 . طلبه  عن  تناز:  بمثابة

 المحروقات ضبط الطة تقوم ،مطابقة غير البيئة في التأثير درااة تكون  عندما 
  .المبرر الرفض مقرر وتبلغه درااته برفض الطلب صاحب بإخطار
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 في  التحفظات  رفع  حالة  في  أو  مطابقة البيئة  في  التأثير درااة تكون  عندما  
 درااة  حو:  رأيها  يتضمن  تقريرا المحروقات  ضبط  الطة  تعد ألجل المحدد،ا 
 . عليها وتوجهه للوزارة الوصية  المطلع البيئة  في  التأثير 
  في    التأثير  دراسة  على والموافقة  والواليات  الوزارية  الدوائر  استشارة -ج

 البيئة
  بتقريرها  مرفقة  البيئة  في  ثيرالتأ درااة  المحروقات  ضبط  الطة تعرض  

  المائية  والموارد  بالداخلية المكلفين  والوزراء  الوطني  الدفاع  وزير  على
 والاياحة  والثقافة  العمومية  واألشغا:  والبناء  والبيئة والمناجم  والفالحة  والغابات
 الواليات  والة  أو  يالوال وعلى  واالتصا:  اإلعالم  وتكنولوجيات  والنقل  والمالية

 . بالرأي  لإلبداء  المعني  المشروع  فيها  يقع  التي 
  البيئة  في  التأثير  درااة  بفحص  إقليمياون تصلمخا  الوالة  أو  الوالي يقوم
  المراوم  من  15  إلى  9  من  للمواد  طبقا  عمومي تحقيق  بفتحيأمر و 

   2007  انة  مايو  19  في  المؤّرخ  07 - 145  رقم التنفيذي
 ضبط الطة إلى الوقت نفس في الملف يرال العمومي التحقيق نهاية عند 

 .بالبيئة المكلف والوزير المحروقات
 أجل في المحروقات ضبط الطة إلى آرائهم إراا: والوالة الوزارية الدوائر على يتعين

 األجل هذا   ضاءانق وعند إخطارهم تاريخ من يوما وأربعين خماة مدته تتعدى ال
 .مقبولة لبيئةا في التأثير درااة تعتبر
 ضبط الطة تبلغ أو الوالة الوزارية الدوائر قبل من جوهرية مالحظات تقديم حالة في

  يوما عشر  خماة  مدته  تتعدى  ال أجل في الطلب صاحب المحروقات
 . رفعها  الواجب بالتحفظات

راا: فظاتالتح  هذه  رفع  الطلب  صاحب  على يتعين   في  التأثير  درااة  وا 
  مدته  تتعدى  ال  أجل  في  وذل ك  المحروقات  ضبط الطة  إلى  المعدلة  البيئة
 . التبليغ  تاريخ  من  ابتداء ،  يوما ثالثين
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  ضبط  الطة  تقوم ،  المعدلة البيئة  في  التأثير  درااة  ااتالم  بعد    
  إراا:  عليهم يتعين  الذينوالوالة   الوزارية  الدوائر إلى  بإراالها  المحروقات

 ثالث  مدته  تتعدى  ال  أجل  في  وذل ك  المحروقات ضبط  الطة  إلى  آرائهم
 . إخطارهم  تاريخ  من  يوما ين (30)
  موافق  المعدلة  البيئة في  األثر  درااة  تعتبر ،  األجل  هذا  انقضاء  عند
 . عليها
  تودعوالوالة   الوزارية  الدوائر  قبل من  مالحظة  أية  وجود  عدم  حالة  في

  على  للحصو:  طلبا  بالبيئة  المكلفة الوزارة  لدى  المحروقات  ضبط  الطة
 . المناابة التأشيرة

  الطة  تبلغ ،  بالبيئة  المكلفة الوزارة  قبل  من  التأشيرة  على  الحصو:  بعد
  تتعدى  ال  أجل  في  وذل ك  الموافقة  مقرر الطلب صاحب  المحروقات  ضبط
  اآلراء االيجابية جميع  ااتالم  تاريخ  من  ابتداء يوما،  (15)  عشر  خماة مدته
  البيئي  التايير  مخطط  تنفيذ  ومتابعة مراقبة المحروقات  ضبط  الطة تكلفو 

 متعاقدينال على يجب،  عليها  الموافق  البيئة  في  التأثير  درااة تتضمنه  الذي
 منها  وبدعوة  المحروقات  ضبط  الطة  موافاة  المحروقات مجا:  في والمتعاملين

 .بالبيئة  والمتعلقة  المطلوبة  المعلومات  ،بجميع
  المحروقات بقطاع  الخاصة  األخطار دراسات  على  ثانيا: الموافقة

  ااتغال: نشاطات البحث،  بمماراة تامح  التي  والمنشآت  الهياكل تلزم  
  تخزين وتحويلها،  وتكريرها  وتخزينها األنابيب  بوااطة  ونقلها  المحروقات
 . وتوزيعها بتقديم درااة حو: مواجهة األخطار المحتمل وقوعها  البترولية  المنتجات
  تباد:  حو:  تحليل  مع  الحوادث  علم  تقييم  موضوع األخطار  درااة  تتضمن
  على  ، كما يجباالاتعجا:  حالة  في  والتدخل  يمالتنظ  كيفيات  الخبرة،
  كما ، األقل  على  انوات  (5)  خمس  كل  األخطار درااة تحيين  الماتغل
  بمبادرة منشأته،  في  كبير  حادث  حدوث  بعد  الدرااة تحيين يتم  أن  يجب



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         0909السنة  93العدد:  90لمجلد: ا 473 - 437 ص          

 

 

 
363 

 

  حاالت نيبي  المحروقات ضبط  الطة  به  تقوم  الذي  المراقبة  إجراء  بعد منه،
 تقصير،

    باألمن  تتعلق  جديدة تقنية  معارف  ألخذ  أو  جديدة  وقائع  تبرره  عندما أو 
 . االعتبار بعين

 محتوى دراسة الخطر:  -أ
 8402يناير  14 في  المؤرخ  15-09  رقم  التنفيذي  طبقا ألحكام المراوم 

  المحروقات بقطاع  الخاصة  األخطار  درااات  على  الموافقة لكيفيات  المحدد
  : ما يأتي  بالنشاطات المتعلقة  األخطار  درااة  تتضمن  أن  يجب ومحتواها
 الهيكل:  أو  المنشأة  بيئة  تقديم عن 1 - 
  : اآلتية  العناصر  الهيكل أو  المنشأة  بيئة  التقديم عن  يتضمن    
  والمعطيات  الجغرافي الموقع  يتضمن  الهيكل  أو  المنشأة  لبيئة  وصف -

 تاريخها، ، االقتضاء  وعند  والهيدروغرافية والجيولوجية  المناخية
  المواقع  وتهيئة  والمناطق اورةلمجا  والمؤااات  النشاطات  إحصاء  -  

  الخطر  حدة  تفاقم  أو ، األصلي  الابب  تكون  أن  شأنها  من  التي  والمنشآت
 المتالالة،  واآلثار  كبير  ثحاد  وقوع  على  المترتبة اآلثار  أو

 . كبير  حادث فيها  يحدث  أن  يمكن التي  المناطق  وصف  -  
  الهيكل  أو  المنشأة  وصف 2 - 

  : اآلتية  العناصر  على الهيكل  أو  المنشأة  وصف  يحتوي   أن  يجب  
 مصادر  تكون   أن  يمكن التي الهيكل  أو  المنشأة  وأطراف  نشاطات  وصف  -
  هذا  خاللها  من  يحدث  أن  يمكن التي  والشروط الكبرى   الحوادث  خطر 

 الكبير، الحادث
  هذه  ترفق  أن  يجب بها،  الخاصة  العملية  والطرق   المناهج  وصف  -  

 الكتلة  ومخطط  اينوبتيكي  مخطط  ( الخرائطية والوثائق  ططاتلمخبا  األوصاف
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  األنابيب  ومخطط  للتدفق تخطيطي  ورام  لةالمنقو   للواائل  الحركة  ومخطط
 ). المراقبة ألجهزة  تخطيطي  ورام
  : الماتعملة  المواد  وصف  -  

  : المواد  وجرد  التصريح  يتضمن *
  المصنفة  المنشآت  قائمة في والتعيين  الكيميائي  التحديد  :  المواد  تحديد - 

  الخطرة  للمواد  القصوى   والكمية  به  المعمو: للتنظيم  طبقا  البيئة  لحماية
 فيها،  تتواجد  أن  يمكن التي أو  الموجودة

  إلى  واإلشارة  الاامة  والبيئية والاامة  والكيميائية  الفيزيائية  الخصوصيات  *
  ايما  ال ، والبيئة  اإلناان  صحة  على  اآلجلة أو  العاجلة  اواء  األخطار
 ، الماء  ىعل  تحتوي  التي  الطبقة

  في  أو  لالاتعما:  العادية الظروف  في  الكيميائي  أو  الفيزيائي  التصرف  *
 . المتوقعة  الحوادث  ظروف
 الخبرة: تبادل  حول  تحليل  مع  الحوادث  علم  تقييم 3 - 
  ونتائج  الحوادث  علم  تقييم إطار  في  الطلب  صاحب  يقدم  أن  يجب    

  الماضية  واآلثار  الحوادث  لجرد  والدولية  الوطنية لمعطياتا  قواعد  ااتشارة
  المعدات نفس  أو /  و  المناهج  نفس  أو /  و  المواد  نفس  تتضمن التي

 للتدابير  الصريحة  والمرجعية األحداث  هذه  من  الماتخلصة  الدروس  ومعالجة
 . الحوادث  هذه  تفادي أجل  من  المتخذة  الخاصة 

 الحادث:  مخاطر  وتقييم  األخطار  تحديد 4 - 
 الوزير بين  مشتر ك  قرار  الحادث بموجب  مخاطر  وتقييم  األخطار تعيين  يحدد

 . بالبيئة  المكلف  والوزير  الداخلية  ووزير  بالمحروقات المكلف 
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  حادث  على  المترتبة اآلثار  من  للحد  والحماية  الوقاية  تدابير  وصف 5 - 
 بير:ك
  على  المترتبة  اآلثار  من  للحد والحماية  الوقاية  تدابير  وصف يتضمن  

  أمن  أجل من  الموضوعة  والمعدات  التقنية  المعايير  وصف ،  كبير  حادث
  المنشأة في  الموضوعة  األمن  وترتيبات  المعداتو  ياكلواله  المنشآت  واالمة
  وأمن  صحة  أجل  من الكبرى   الحوادث  على  المترتبة  اآلثار  من  للحد

  وغير  تقني  تدبير  كل  وصفكما يتضمن  والبيئة، المنشآت  وحماية األشخاص
 . كبير  حادث  على  المترتبة  اآلثار  من  للتقليل ضروري   تقني

 األمن:  تسيير  نظام 6 - 
 تحديد  ين،والتكو   التنظيم  عناصر  على األمن،  تايير  نظام  يحتوي   أن  يجب

  تايير ،المناولة  تايير واالاتغال:،  العمليات  مراقبة وتقييمها،  اطرلمخا 
 .الفعاليات  رقابةو  االاتعجالية  الحاالت  تايير التعديالت،

  اطرلمخا تقييم منهجيات على األخطار درااة تحتوي  أن يجبوفي هذا اإلطار 
 وتدابير  الخاصة  والعمليات  طاتبالنشا  الخاصة اطرلمخا  تحليل  مع  الماتعملة
 . بها  المتعلقة  التخفيف

  فيما  خبير  طرف  من  التصديق المحروقات  ضبط  الطة  تطلب  أن  يمكن  
 .ونتائجها  الماتعملة  اطرلمخا  تقييم  منهجيات فعالية يخص

 االستعجال: حالة  في  والتدخل  التنظيم  كيفيات-7
  وصف االاتعجا:  حالة  في  والتدخل التنظيم  كيفيات  تتضمن  أن  يجب  

المعد   التنظيم  وصف و والتدخل،  للحماية  الخارجية الداخلية و  الماخرة  الواائل
 األشخاص  على اطرلمخا  من  الحد  إلى  راميةال  التدابير و خلوالتد  لإلنذار

 . اإلنذار  قانطال  أثناء  المتبعة الطريقة  الموقع بما فيها  في  الموجودين
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 ايداع دراسة األخطار وقبولها -ب
  قبل  من "  المحروقات  " نشاطات من نشاط كل قبل األخطار درااة تودع

 . المحروقات ضبط  الطة  لدى المعني المتعامل  أو  المتعاقد
 ،للشروط تاتجيب الدرااة هذه كانت إذا ما حالة وفي األخطار درااة ااتالم فور
  الطلب صاحب إلى باالاتالم إشعارا محروقاتال ضبط الطة تالم
  المحروقات  ضبط  الطة  تقوم ، مقبوال األخطار  درااة  ملف  يكون   عندما
  العلمية والمعرفة  به  المعمو:  للتنظيم    الدرااة  محتوى   مطابقة مدى  بدرااة
  تاريخ  من  ابتداء  يوما ثالثين يتجاوز  ال  أجل  في ، ا:لمجا  هذا  في  والتقنية
 ااتالمه

  المحتملة  بالتحفظات  الطلب  صاحب بتبليغ  المحروقات  ضبط  الطة  تقوم
  رفع القيام بمباشرة  الطلب  صاحب  على ويتعين   األخطار بدرااة  الخاصة

  تبليغ  تاريخ  من  ابتداء  يوما  عشر  خماة  يتجاوز  ال  أجل  في ، التحفظات
 . التحفظات

  إلى  اعذار  يرال ، األجل هذا  نهاية  عند  التحفظات  رفع  عدم  حالة  وفي
  تخل  بمثابة األجل المحدد له  خال:  الطلبه رد  عدم  يعتبر، و  الطلب  صاحب

 . طلبه  عن
  المحروقات  ضبط  الطة  تعلم ، مطابقة غير  األخطار  درااة  تكون   عندما

وفي الحالة  المبرر، الرفض  ررمق  تبليغه  مع  درااته برفض الطلب  صاحب
  على  موافقتها  يتضمن  تقرير بإعداد  المحروقات  ضبط  الطة  تقوم االيجابية 

 . المدرواة  األخطار  درااة
  مكاتب  قائمة  بالبيئة  المكلف  والوزير بالمحروقات  المكلف  الوزير  يحدد

  مجا:  في األخطار  اتدراا  إلنجاز والمؤهلين  المعتمدين  والخبراء الدرااات
 . المحروقات
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 لجنة  من  الرأي  إبداء  إلى ،  المذكور بالتقرير  مرفقة  األخطار  درااة  تخضع
 لكل مؤهلين من ممثلين وتتكون     المكلفة بالمحروقات  للوزارة  العام األمين  يرأاها

 عن  وممثل  يئةبالب  المكلف  والوزير  الداخلية ووزير  الوطني  الدفاع  وزير  من 
  .  المحروقات ضبط  الطة 

  إبداء  اللجنة  أعضاء  على يتعينو   ،باألغلبية  اللجنة  من طرف  القرارات  تتخذ
 ابتداء  يوما ثالثين  يتجاوز  ال  أجل  في  المقدمة الملفات  حو:  قطاعاتهم  آراء

 إليها  تاليمها  تاريخ من 
ذا ،األجل هذا انقضاء عند  المقدمة الملفات تعتبر تحفظات أي اللجنة رتصد لم وا 

 .عليها الموافق بمثابة
  تبّلغ المقدمة،  الملفات  حو:  تحفظات  إبداء  اللجنة  قررت  إذا  ما  حالة في

 يتجاوز  ال  أجل  في الطلب لصاحب  التحفظات  هذه  المحروقات  ضبط  الطة
  ضبط  الطة  وتكلف اللجنة  قرار  تاريخ من  ابتداء  عمل  أيام  (3)  ثالثة 

 . التحفظات  هذه  رفع  بضمان المحروقات
راا: التحفظات هذه برفع القيام الطلب صاحب على يتعين       األخطار درااة وا 
 يوما (15) عشر خماة يتجاوز ال أجل في المحروقات ضبط الطة إلى المعدلة
 .المحروقات ضبط الطة تبليغ تاريخ من ابتداء
  نهاية  عند  المعدلة  األخطار لدرااة  الطلب  صاحب  إراا:  عدم  حالة  وفي
  رد  عدم  ويعتبر، إعذارا  المحروقات  ضبط الطة  إليه  ترال  األجل  هذا

  عن  تخل  بمثابة هذا  اإلعذار  بعد  أيام  ابعة  فترة  خال:  الطلب  صاحب
 . طلبه
 الاابقة اآلجا: في المعدلة طاراألخ درااة ااتالم بعد المحروقات ضبط الطة تقوم

 ال أجل في بقرارها الطلب صاحب وتبلغ أبديت التي التحفظات رفع من بالتحقق
 .المعدلة األخطار درااة ااتالم تاريخ من ابتداء يوما عشر خماة يتجاوز
 . عليها  الموافق  بمثابة  المعدلة األخطار  درااة  تعتبر األجل  هذا  انقضاء  عند
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  بالدرااة  اللجنة  في  اآلخرين األعضاء  بإعالم  المحروقات  ضبط  ةالط  تقوم
 تقوم ،  اللجنة طرف  من  مالحظة  أي  إبداء  عدم  حالة  في و للملف  النهائية

  صاحب إلى  الدرااة  على  الموافقة  مقرر  بتبليغ  المحروقات ضبط  الطة 
 .الطلب
 وقدرة المنشآت وحجم » محروقاتال » نشاطات مااحة تعديل كل يكون  أن يجب

  أخطار  درااة موضوع  المتخذة  التكنولوجية  لمناهجا أو  اإلنتاج  أو المعالجة
 . المحروقات  ضبط الطة  موافقة الماتغل  يخضعها  جديدة

 الخاتمة:
ما يمكن الوصو: إليه في األخير أنه ونظرا العتبار قطاع المحروقات قطاعا 

للمنافاة الحرة يبقى هذا القطاع تحت الالطة المباشرة للدولة  ورغم فتحه ااتراتيجيا
المحروقات بالكفاءات والطاقات  طرة المكلفة بالطاقة وتعد الطة ضبممثلة في الوزا

التي تتكون منها عين الدولة الااهرة للحفاظ على هذه الثروة والحفاظ معها على 
 البيئة اليمة بكل مكوناتها.

 عتمدةالهوامش والمراجع الم
                                                           

 ."حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون" 73( تنص المادة 1)
الجريدة  ،، يتعلق بالمنافاة0222يناير انة  82مؤرخ في  40-22قم أمر ر ( 2)

المتعلق  47-47، الملغى بموجب القانون 0222لانة  42عدد الرامية، ال
 بالمنافاة.            

 على ذل ك  43-42( تنص المادتين األولى والثانية من قانون المحروقات  3)
 تحديد إلى القانون  هذا يهدف " : يلي ما على القانون  هذا من األولى المادة تنص

 بوااطة وااتغاللها ونقلها المحروقات عن البحث لنشاطات القانوني النظام
 البترولية، المنتجات توزيع و تخزين و تاويق و تحويل و تكريرها، و األنابيب،

 .هذه النشاطات بمماراة تامح التي المنشآت  الهياكل كذا و
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 .النشاطات هذه بمماراة تامح التي آتالمنش و المؤاااتي اإلطار-
 المذكورة النشاطات من العديد أو نشاط لمماراة األشخاص التزامات و حقوق  -

 ."أعاله
 الحرية مبدأ تطبيق إلى المؤاااتي اإلطار هذا إنشاء يؤدي  الثانية" المادة تنص -

 حدىإ األخير، لهذه يعيد من و الدولة، نشاط يميز الذي للتكييف القابلية و
 وهكذا قبل، من أاهم ذات شركة اوناطرا ك تماراها كانت التي صالحياتها

 مهمتها وتعرقل تعاكس مهمة التخلي عن بعد أاهم ذات شركة اونطرا ك تاتفيد
 دورها ديمومة  متزايدة تقوية من القانون  هذا بموجب الطبيعية االقتصادية،
 .الوطنية الجماعات لصالح الثروات خلق في األاااي

 02/43/8442المؤرخة في  24( الجريدة الرامية العدد  4)
األبعاد القانونّية الاتقاللّية الطات الضبط في المجا: االقتصادي والمالي،  ( 5)

الملتقى الوطني حو: الطات الضبط حاين نوارة، مداخلة ملقاة في إطار 
ة، جامعة ، كلية الحقوق والعلوم الاياايالماتقلة في المجا: االقتصادي والمالي

 8443ماي  80/  87أيام بجاية، 
 فقرتيها في بالمحروقات المتعلق 43-42 القانون  من 12 ( كانت تنص المادة0)

 تتمتعان مستقلتان وطنيتان وكالتان تنشأ " تعديلها قبل الثانية و األولى
 : المحروقات وكالتي تدعيان المالية واالاتقاللية القانونية بالشخصية

  ... " المحروقات مجا: في ضبطها و النشاطات لمراقبة وطنية وكالة -
( اامية بوقندورة، الطة الضبط في قطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة  7)

 27، ص8442ماجاتير، جامعة بن يواف بن خدة الجزائر ، 
 ، 87( اامية بوقندورة، المرجع الاابق، ص 8)

وينظر الموقع االلكتروني لالطة ضبط المحروقات 
http://www.energy.gov.dz/francais/index.php?page=701 
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 03( اامية بوقندورة، المرجع الاابق، ص  9)
 عند" :أنه على قانون المحروقات المعد: والمتمم تنص من 17 المادة(  10)

 للتعليمات الصارم االحترام يتم القانون، هذا موضوع النشاطات مماراة
 العمومية، والصحة النظافة وصحتهم،  العما: نأم:يلي بما المتعلقة وااللتزامات
 األثرية، المصالح البحري، أو البري  البيئي للمحيط األاااية المواصفات
 " البيئة حماية مجا: في بها المعمل والتنظيمات القوانين مضمون 

  8447جويلية  84المؤرخة في   07( الجريدة الرامية العدد 11)
جراءات درااة جدوى المشروعات  ( الدكتور يحي عبد الغني أبو12) الفتوح، أاس وا 

) بيئية. تاويقية. مالية( ، مطبوعات جامعة اإلاكندرية ،  كلية التجارة ، 
 اآلثار ، مذكور من طرف عوينان عبد القادر ، تحليل04، ص 0222

الماتدامة ، راالة ماجاتير في  التنمية ظل في البيئية للمشكالت االقتصادية
 .30، ص 8442دية، جامعة البليدة ، العلوم االقتصا

شعوة لمياء، الطة الضبط لقطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة ماجاتير، (  13)
 24، ص 8407قانطينة، 

  المحدد 8442 أكتوبر  5   المؤّرخ  708-42  المراوم التنفيذي2 ( الماّدة 14)
 ا:لمج  التابعة  للنشاطات البيئة  في  التأثير   درااات  على  الموافقة لشروط

 ، الجريدة الرامية العدد  المحروقات 
المراوم من  0باالضافة إلى تل ك العناصر يجب األخذ بعين االعتبار المادة ( 15)

الذي يحدد مجا: تطبيق  8443ماي  02المؤرخ في  002-43التنفيذي رقم 
ة الجريدة الراميومحتوى وكيفيات المصادقة على درااة التأثير على البيئة، 

"يـــجب أن يتـضمن محــتـوى التي تنص  8443ماي  88المؤرخة في  70العدد 
درااة أو مـوجـز الـتأثـيـــر المعـــد على أاـاس حـجم المشـروع واآلثار المتوقعة 

صـاحب المشـروع لـقـبــه أو مـقـر شـركـتــه  تـقديم  على البيئة الايما ما يأتي 
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ــه وخبرتــه المحتملــة في مجا: المشروع المزمع وكذلــ ك عنـد االقـتضــاء شركت
تحــــلـــيـل الـــبــدائل المحتمـلة لمخـتـــلف خــيارات   مكتب الدرااات، تقديم  ، إنجازه

المشـروع وهـذا بـشــرح وتـأاـيس الخـيـارات المعـتـمـدة عـلى الماتوى االقتصادي 
الـــوصف الـــدقـــيـق للحـالة األصــلـية تحديد منطقة الدرااة،  والتكنولوجي والبيئي،

لـلـمـوقع وبـيــئـته المـتـضــمن الاــّيـمــا مـوارده الــطـبــيـعـية وتــنـوعه الـبيـولوجي وكذا 
الــوصـــف  والفضاءات البـرية والـبحـرية أو المائية المحتمل تأثرها بالمشروع،

يمـا مــرحـلـة الــبـنــاء واالاـتـغال: ومــا بـعــد الـدقــــيـق لمختلف مـراحل المشـروع الاــ
االاـتـغال: وتفكي ك المنشآت وا عادة الموقع إلى ما كان عليه اابقا، تقـدير 
أصـناف وكـميـات الروااب واالنبعاث واألضــرار الــتي قــد تــتــولــد خـال: مــخــتــلف 

اـــيـمـا الـــنفـايـات والحـــرارة والـضـجـــيـج مــراحل إنجــاز المــشــروع وااـــتــغالله ال
تــقــيــيم الـــتــأثــيــرات المـتوقعة المـبـاشــرة  .واإلشــعـاع واالهــــتــزازات والـــروائح والدخان

وغــيــر المـــبـاشرة عـــلـى المـدى الـقـصـــيـر والمــتــواط والـطــويل لــلـمـشــروع عـلى 
ئــة )الـهـواء والمــاء والـتــربـة والـواط البيولوجي والصحة،اآلثــــار المـــتـــراكـــمـــة الــبـيـ

الـــتي يمــــكن أن تـــتـــولـــد خال: مختلف مراحل المشروع، وصف الــــتــــدابـــيــــر 
عــلى األضـــرار  المـــزمـع اتـــخــــاذهــــا من طـــرف صـاحب المــشــروع لـــلــقــضــاء

المــتــرتــبــة عــلى إنجـاز مـــخـــتـــلـف مـــراحل المــشـــروع أو تـــقـــلـيـصهـا و/أو 
تعويضها، مـخـطط تـاــيـيـر الـبـيــئـة الـذي يـعــتـبـر بـرنـامج مــتابـعـة تــدابـيــر 

اآلثــار المالية  مشروع،الـتــخـفــيف و/أو الــتـعـويض المـنــفـذة من قبل صاحب ال
كل عــمل آخـر أو ـمعــلومة أو  المــمــنـوحة لــتـــنــفـــيــذ الــتـدابــيــر الموصى بها، 

وثــيـقــة أو درااـة قـدمـتـهــا مـكـاتب الــدرااـات لـتــدعـيم أو تـأاــيس مـحـتـوى درااة 
 .أو موجز التأثير المعنية

 


