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ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 02٣.٤١.١8.٧٦

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 élc ٦8اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ ٣٠٠ ٠٦٠٠٠٠2٠١٩٣٠٠٤8

الهاتف  02٣.٤١.١8.8٩ :إﱃ ٩2

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠٣ ٠٠ ٠٦٠٠٠٠٠١٤٧2٠2٤2

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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 ٩محّرم عام  ١٤٤٣هـ
 ١٨غشت سنة  202١م

مراسيم تنظيمّيـة
مرسوم تنفيذي رقم  ٣١2-2١مؤّرخ ﰲ  ٣محّرم عام ١٤٤٣
اﳌوافق  ١2غشت سنة  ،202١يـعّدل ويتّمـم اﳌرسوم
التنفيـذي رق ـم  ٣٣0-2000اﳌـؤّرخ ﰲ  2٨رجب عام
 ١٤2١اﳌـ ـ ـوافـ ـ ـق  2٦أكتـ ـوبـ ـ ـر سنـ ـ ـة  2000واﳌتعلـ ـ ـ ـق
بالتسـ ـ ـيير اﻹداري واﳌـ ـ ـاﱄ للمجـ ـالـ ـ ـس القضائيـ ـ ـ ـة
واﶈاك ـم.
–––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  22٧-٩8اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٩رب ـ ـي ـ ـع اﻷول ع ـ ـام  ١٤١٩اﳌواف ـ ـق  ١٣ي ـول ـي ـو سن ـة ١٩٩8
واﳌتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٣٠-2٠٠٠اﳌؤّرخ

ﰲ  28رجب عـ ـ ـ ـ ـام  ١٤2١اﳌواف ـ ـق  2٦أكـ ـت ـوب ـر سن ـة 2٠٠٠
واﳌت ـع ـل ـق ب ـال ـتسي ـي ـر اﻹداري واﳌاﱄ لـلـمـجـالس الـقضائـيـة
واﶈاكم،

– بناء عﲆ تقرير وزير العدل ،حافظ اﻷختام،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٣2-٠٤اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٠رمضان عام  ١٤2٥اﳌوافق  2٤أكتوبر سنة  2٠٠٤الذي

– وبن ـ ـاء ع ـ ـﲆ الدست ـ ـور ،ﻻ سيمـ ـ ـا الـمادت ـ ـ ـان  ٥-١١2و١٤١

يحدد صﻼحيات وزير العدل ،حافظ اﻷختام،

)الفقرة  (2منه،

يرسم ما يأتي :

– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  ١١-٠٥اﳌؤّرخ ﰲ ١٠
جم ـ ـادى الثانيـ ـ ـة عـ ـ ـام  ١٤2٦اﳌوافـ ـ ـق  ١٧يوليـ ـ ـو سن ـ ـ ـة 2٠٠٥

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يعّدل هذا اﳌرسوم ويتمم أحكام اﳌرسوم

واﳌتعلق بالتنظيم القضائي ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى القانون رقم  2١-٩٠اﳌؤّرخ ﰲ  2٤محرم عام

 ١٤١١اﳌواف ـ ـق  ١٥غش ـ ـت سن ـ ـة  ١٩٩٠واﳌتعل ـ ـق باﶈاسبـ ـة
العمومية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضـ ـى اﻷم ـ ـر رقـ ـ ـم  2٠-٩٥اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١٩صفـ ـر عـ ـ ـام

 ١٤١٦اﳌوافـ ـ ـ ـق  ١٧يوليـ ـ ـو سنـ ـ ـة  ١٩٩٥واﳌتعلـ ـ ـ ـق ﲟجلـ ـ ـ ـس
اﶈاسبة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٧٥-2١اﳌؤرخ ﰲ
 ١٩ذي القعـ ـ ـدة عـ ـ ـام  ١٤٤2اﳌوافـ ـ ـق  ٣٠يوني ـ ـو سنـ ـ ـة 2٠2١
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  28١-2١اﳌؤرخ ﰲ 2٦
ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٧يوليو سنة  2٠2١واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣١٣-٩١اﳌؤّرخ ﰲ
 28صفر عام  ١٤١2اﳌوافق  ٧سبتمبر سنة  ١٩٩١الذي يحدد
إج ـ ـ ـراءات اﶈاسب ـ ـ ـة ال ـ ـ ـتي ي ـ ـ ـمسك ـ ـ ـه ـ ـ ـا اﻵمـ ـ ـرون بـ ـ ـالصرف
واﶈاسب ـون ال ـع ـم ـوم ـي ـون وك ـيـفـيـاتـهـا ومـحـتـواهـا ،اﳌعـّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٦8-٩٧اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٦ربيع اﻷّول عام  ١٤١8اﳌوافق  2١يوليو سنة  ١٩٩٧الذي

ي ـح ـدد اﻹج ـراءات اﳌت ـع ـل ـق ـة ب ـاﻻل ـت ـزام ب ـال ـنـفـقـات الـعـمـومـيـة
وتـ ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـي ـ ـ ـذه ـ ـ ـا ويضب ـ ـ ـط صﻼح ـ ـ ـي ـ ـ ـات اﻵم ـ ـ ـري ـ ـ ـن ب ـ ـ ـالصرف
ومسؤولياتهم ،اﳌتّمم،

التنفي ـ ـ ـذي رقـ ـ ـم  ٣٣٠-2٠٠٠اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ  28رج ـ ـب ع ـ ـام ١٤2١
اﳌوافق  2٦أكتوبر سنة  2٠٠٠واﳌتعلق بالتسيير اﻹداري
واﳌاﱄ للمجالس القضائية واﶈاكم.
اﳌاّدة  : 2تع ـ ـ ـّدل وتتـ ـ ـّمم أحكـ ـ ـام اﳌـ ـ ـ ـواد  8و ١٤و ١٩م ـ ـ ـن
اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٣٠-2٠٠٠اﳌؤرخ ﰲ  28رجب عام
 ١٤2١اﳌوافق  2٦أكتوبر سنة  2٠٠٠واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر
كما يأتي :
''اﳌاّدة  : 8يت ـ ـوﱃ اﻷمـ ـ ـﲔ العـ ـ ـام ،ﰲ حـ ـ ـدود صﻼحياتـ ـ ـه ﰲ
مجال تسيير اﳌوارد البشرية ،عﲆ اﳋصوص :
– توظيف اﻷعوان اﳌتعاقدين ﰲ حدود اﳌناصب اﳌالية
اﳌتوفرة،
– تسيير اﳊياة اﳌهنية للمستخدمﲔ التابعﲔ ﻷسﻼك
أمناء الضبط وموظفي اﻷسﻼك اﳌشتركة واﻷعوان اﳌتعاقدين،
– مسك اﳌلفات اﻹدارية ﳌستخدمي اﳌجلس القضائي
واﶈاكم التابعة له باستثناء ملفات القضاة''.
''اﳌاّدة  : ١٤تتضمـ ـ ـ ـن نفق ـ ـ ـات تسـ ـ ـيير اﳌجلـ ـ ـس القضائي
ما يأتي :
– نفقات تسيير اﳌجلس القضائي واﶈاكم التابعة له،
– نفقـ ـ ـات اﳌ ـ ـوظفـ ـ ـ ـﲔ واﻷعـ ـ ـ ـوان اﳌتعاقديـ ـ ـن باستثن ـ ـاء
رواتب القضاة”.
''اﳌاّدة  : ١٩يتوﱃ اﻷمﲔ العام ،ﰲ إطار ميزانية التجهيز
عﲆ اﳋصوص ،ما يأتي :
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– إعـ ـداد تقديـ ـرات اﳌيزاني ـة اﳌتعلق ـة بعمليات التجهيز
وإرسالها لﻺدارة اﳌركزية لوزارة العدل،
– تسيير اﻻعتمادات اﳌالية اﳌفوضة،
– تنفيذ العمليات اﳌتعلقة باعتمادات التجهيز،
– مسك اﶈاسبة اﳌتعلقة باﻻلتزامات والدفع ﳌيزانية
التجهيز،
– متابعة إنجاز اﳌشاريع التي تبادر بها اﻹدارة اﳌركزية
لوزارة العدل وتقييمها''.
اﳌاّدة  : ٣ي ـ ـ ـتـ ـّمـ ـم اﳌـ ـ ـرس ـ ـوم الت ـ ـن ـ ـف ـيـ ـذي رقـ ـ ـم ٣٣٠-2٠٠٠

اﳌؤّرخ ﰲ  28رجب عام  ١٤2١اﳌوافق  2٦أكتوبر سنة 2٠٠٠
واﳌذكور أعﻼه ،ﲟادة  ١٩مكرر ﲢرر كما يأتي :

'اﳌـ ـاّدة  ١٩مكـ ـ ـرر  :تتك ـ ـ ـون اﻷمـ ـان ـ ـ ـة العامـ ـة م ـ ـن ث ـ ـ ـﻼث )(٣
مصالح :
 - ١مصلحة اﳌوظفﲔ والتكوين ،وتكلف عﲆ اﳋصوص
ﲟا يأتي :
– تسيير اﳊياة اﳌهنية للمستخدمﲔ التابعﲔ ﻷسﻼك
أمناء الضبط واﻷسﻼك اﳌشتركة واﻷعوان اﳌتعاقدين،
– ﲢديد اﻻحتياجات اﳋاصة لتكوين اﳌوظفﲔ ،بالتنسيق
مع رئيسي اﳌجلس القضائي،
– تطبيق مخطط تكوين اﳌستخدمﲔ وﲢسﲔ مستواهم
الذي تعده اﻹدارة اﳌركزية لوزارة العدل،
– ترقي ـ ـة ومتابعـ ـ ـة تس ـ ـيير الشـ ـ ـؤون اﻻجتماعي ـ ـة لفائـ ـدة
القضاة واﳌوظفﲔ.
 - 2مصلح ـة اﳌاليـ ـ ـة والوسائـ ـ ـل العام ـ ـ ـة ،وتكلـ ـ ـف عـ ـ ـﲆ

 - ٣مصلحة اﻹعﻼم اﻵﱄ ،وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– تسيير الشبكات اﶈلية لﻺعﻼم اﻵﱄ،
– تأمﲔ اﻷنظمة والشبكات وقواعد اﳌعطيات،
– صيانة أجهزة وتطبيقات اﻹعﻼم اﻵﱄ''.
اﳌاّدة  : ٤تـ ـعـ ـدل وتـ ـت ـم ـم أحـ ـكـ ـام اﳌـ ـادة  2٠مـ ـن اﳌـ ـرس ـ ـوم
التنفيذي رقم  ٣٣٠-2٠٠٠اﳌؤرخ ﰲ  28رجب عام  ١٤2١اﳌوافق
 2٦أكتوبر سنة  2٠٠٠واﳌذكور أعﻼه .وﲢرر كما يأتي :
''اﳌادة  : 2٠تطبق اﻷحكام اﳌتعلقة بالتسيير الﻼمركزي
للحياة اﳌهنية للمستخدمﲔ واﻷعوان اﳌتعاقدين وكذا بدفع
رواتبـ ـهـ ـ ـ ـم ،واﳌنصـ ـ ـوص عليهـ ـ ـ ـا ﰲ اﳌـ ـ ـادت ـ ـ ـﲔ  8و ١٤أعـ ـ ـ ـﻼه،
تدريجيا عندما تتوفر شروط تطبيقها''.
اﳌاّدة  : 5تستبدل عبارة ''وزير الدولة ،وزير العدل'' بعبارة
''وزير العدل ،حافظ اﻷختام'' ﰲ جميع أحكام اﳌرسوم التنفيذي
رقم  ٣٣٠-2٠٠٠اﳌؤرخ ﰲ  28رجب عام  ١٤2١اﳌوافق  2٦أكتوبر
سنة  2٠٠٠واﳌذكور أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٦تلغى أحكام اﳌادتﲔ  ٤و ٩من اﳌرسوم التنفيذي
رقم  ٣٣٠-2٠٠٠اﳌؤرخ ﰲ  28رجب عام  ١٤2١اﳌوافق  2٦أكتوبر
سـ ـنـ ـة  2٠٠٠واﳌ ـتـعـل ـق ب ـال ـت ـسـيـيـر اﻹداري واﳌـاﱄ لـلـمـجـالـ ـس
القضائية واﶈاكم.
اﳌاّدة  : ٧ينشـ ـ ـر هـ ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉريـ ـ ـ ـدة الّرسم ـ ـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـ ـّرر باﳉزائ ـ ـر ﰲ  ٣مح ـّرم عـ ـام  ١٤٤٣اﳌواف ـق  ١2غش ـت

سنة .2٠2١

اﳋصوص ﲟا يأتي :

أيمن بن عبد الرحمان

– إعداد التقديرات السنوية ﳌيزانية اﳌجلس القضائي
واﶈاكم التابعة له،
– تنفيذ ميزانيتي تسيير وﲡهيز اﳌجلس القضائي ﰲ
حدود اﻻعتمادات اﳌالية اﳌفوضة،
– مسك اﶈاسبة طبقا لقواعد اﶈاسبة العمومية،

–––––––––––––––––––––H
مرسوم تنفيذي رقم  ٣١٤-2١مؤّرخ ﰲ  5محّرم عام ١٤٤٣
اﳌ ـ ـواف ـ ـق  ١٤غ ـ ـش ـ ـت سـ ـنـ ـة  ،202١يـ ـح ـدد إجـ ـ ـراءات
م ـراق ـب ـة ومـت ـابع ـة إنـج ـاز واسـتـغـ ـﻼل ن ـظـام ن ـقـ ـ ـل
اﳌـحروقات بواسطة اﻷنابيب.
–––––––––––

– ﲢديد اﻻحتياجات من الوسائل العامة والتجهيزات
الضرورية لسير اﳌجلس القضائي واﶈاكم التابعة له،
– تسيير اﻷمﻼك اﳌنقولة والعقارية وحظيرة السيارات،
والسهر عﲆ صيانة وحفظ اﻷمﻼك العقارية،
– ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل القاعدية للمجلس
القضائي واﶈاكم واﳌؤسسات العقابية التابعة له،
– تسـ ـيير اﻷرشيـ ـ ـف اﻹداري والرصي ـ ـد الوثائق ـ ـي وتلبي ـ ـ ـة
احتياجات اﳌجلس القضائي واﶈاكم التابعة له من الوثائق
واﳌؤلفات.

5

ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الطاقة واﳌناجم،
– وبن ـ ـاء عـ ـﲆ الدست ـ ـور ،ﻻ سيمـ ـا اﳌادت ـ ـان  ٥-١١2و141
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضـ ـى الق ـ ـان ـ ـون رق ـ ـم  13-19اﳌـ ـ ـ ـؤرخ ﰲ  14ربيـ ـ ـع
الثاني عام  1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  2019الذي ينظم
نشاطات اﳌـحروقات ،ﻻ سيما اﳌادة ) 134اﳌطة  (3منه،
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– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٧٥-2١اﳌؤرخ ﰲ

تـ ـسـ ـيـ ـيـ ـر سـ ـﻼمـ ـة اﻷن ـاب ـي ـب  :م ـج ـم ـوعـ ـة م ـن ال ـع ـمليات

 ١٩ذي ال ـ ـق ـ ـعـ ـدة عـ ـام  ١٤٤2اﳌواف ـ ـق  ٣٠يـ ـون ـي ـو سن ـة 2٠2١

واﻹج ـ ـراءات ال ـ ـتي تضم ـ ـن ،بشك ـ ـل استـ ـبـ ـاقي ،الـ ـنـ ـقـ ـل اﻵمـ ـن

واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

للسوائل ﰲ نظام النقل بواسطة اﻷنابيب.

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  28١-2١اﳌؤرخ ﰲ

ت ـس ـي ـي ـر الت ـع ـدي ـل  :عـ ـم ـل ـي ـة ﲢـ ـدد ب ـشكل آﱄ التغييرات

 2٦ذي الـ ـ ـق ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  ١٤٤2اﳌوافـ ـ ـق  ٧يـ ـولـ ـيـ ـو سن ـة 2٠2١

الفنية أو اﳌادية أو اﻹجرائية أو التنظيمية التي قد يكون

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

لها تأثير عﲆ سﻼمة نظام النقل بواسطة اﻷنابيب.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  76-15اﳌؤرخ ﰲ 3

السﻼمة  :قدرة نظام النقل بواسطة اﻷنابيب عﲆ أداء

جمادى اﻷوﱃ عام  1436اﳌوافق  22فبراير سنة  2015الذي

وظائفه بفعالية وكفاءة دون خلل أو فقدان اﻻحتواء أو أي

يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة اﻹنجاز والعمليات اﳌطبقة

عـ ـ ـيـ ـ ـوب أخـ ـ ـرى ق ـ ـد تؤث ـ ـر عﲆ خصائص تصم ـ ـي ـ ـم ـ ـه وأدائ ـ ـه

عﲆ نشاطات نقل اﳌـحروقات بواسطة اﻷنابيب،

والوظائف التي ﰎ تصميمه من أجلها.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٣٩-2١اﳌؤرخ ﰲ

هيئة خارجية مخولة  :هيئة مستقلة مؤهلة أّوليا وفًقا

 ١٩شّوال عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣١مايو سنة  2٠2١الذي يحدد
صﻼحيات وزير الطاقة واﳌناجم،

اﳊاجة ،مصّدقون ﰲ مجاﻻت تدخلهم ،ﻻ سيما ﰲ مجال

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٦١-2١اﳌؤرخ ﰲ 2
ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ١٣يونيو سنة  2٠2١واﳌتضمن
تنظيم التجهيزات العاملة ﲢت الضغط وكذا التجهيزات
ال ـك ـه ـرب ـائ ـي ـة اﳌوج ـهـة لﻺدمـاج ﰲ اﳌنشآت الـتـابـعـة لـقـطـاع
اﳌـحروقات،
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة ) 134اﳌطة  (3من
القانون رقم  13-19اﳌؤرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441
اﳌـ ـواف ـ ـق  11دي ـ ـسـ ـم ـبـ ـر س ـ ـنـ ـة  2019ال ـ ـذي ي ـن ـظـ ـم ن ـشـ ـاط ـ ـات

للتنظيم اﳌعمول به ،لديها مستخِدمون مختصون ،وعند
الـ ـدراسات والـ ـتصمـ ـيـ ـم وال ـت ـح ـج ـي ـم واﳌراق ـب ـة وال ـت ـج ـم ـي ـع
وﲢليل اﳌعطيات.
فشل الضغط  : Pƒالضغط الذي يتعرض له اﻷنبوب وقت
تصدعه.
ضغط اﻻختبار  :الضغط الذي يتعرض له اﻷنبوب ﻹعادة
اﻻختبار الهيدروستاتيكي.
الضغط اﻷقصى اﳌسموح به  :اﳊد اﻷقصى للضغط
ال ـ ـ ـذي ي ـ ـ ـح ـ ـ ـدده اﳌصّن ـ ـ ـع وال ـ ـ ـذي تصّمـ ـ ـم بـ ـ ـه اﳌاسورة و /أو
اللواحق .يحدد هذا الضغط ﰲ اﳌكان الذي يعينه اﳌصّنع.

اﳌـحروقات ،يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديد إجراءات مراقبة

الضغط اﻷقصى للخدمة  :الضغط اﻷقصى الذي يمكن أن

ومتابعة إنجاز واستغﻼل نظام نقل اﳌـحروقات بواسطة

يتعرض له اﻷنبوب ﰲ ظل ظروف اﳋدمة العادية اﳌتوقعة.

اﻷنابيب.
اﳌادة  : 2يقصد ،ﰲ مفهوم هذا اﳌرسوم ،ﲟا يأتي :
ال ـلـ ـواحـ ـق  :ع ـ ـن ـ ـاص ـ ـر اﻷن ـ ـابـ ـي ـب ،بـ ـخـ ـﻼف اﳌـواسير ذات
اﳋصائص اﳌتجانسة .وهي من نوعﲔ  :اللواحق الشكلية
ولواحق اﻷجهزة.
– اللواحق الشكلية مثل اﻷكواع واللواحق مصغرة القطر
والروابط التائية والسروج الداعمة واﻷشفار واﻷشفار غير
اﳌثقوبة واﻷسدة اﳌـحدبة،
– لواحق اﻷجهزة مثل صمامات الفتح والغلق والصمامات
الـ ـﻼرجـ ـعـ ـيـ ـة وصم ـام ـات اﻷم ـان وضواب ـط الضغ ـط واﳌف ـاصل
العازلة وأجهزة التعداد.

التصليح اﳌعتبر  :كل عملية من شأنها أن تؤثر عﲆ
السﻼمة الهيكلية لﻸنبوب ،ﻻ سيما استبدال مطابق ﳌقطع
من أنبوب يضم أكثر من مفصﲇ ) (2تلحيم دائريﲔ.
اﳌادة  : 3تـ ـطـ ـبـ ـق أحـ ـكـ ـام ه ـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم عـ ـﲆ ن ـظام النقل
بواسطة اﻷنابيب ،ﲟا ﰲ ذلك اﳌنشآت اﳌدمجة ومنشآت
التخزين اﳌرتبطة بهذه الهياكل.
اﳌادة  : 4تصن ـف مواقـ ـع أنظم ـة النق ـل بواسطـ ـة اﻷنابيـ ـب
اﳌشار إليها ﰲ هذا اﳌرسوم ،إﱃ أربع ) (٤مناطق أ ،ب ،ج ،د.
اﳌنطقة أ ،وتضم :
اﳌ ـن ـاطـ ـق ذات الـ ـكـ ـث ـافـ ـة الس ـك ـان ـيـة العالية ،محددة عﲆ
النحو اﻵتي :

تقييم السﻼمة  :عملية ﲢليلية تعتمد عﲆ التفتيش

– كثافة تكتل السكان التي تعادل الهكتار اﳌـحسوب عﲆ

وتقييم اﳊالة الفعلية وﲢديد اﳌخاطر اﳌـحتملة ،ﰲ حالة

مساحة مربع متمحور عﲆ جانب اﻷنبوب تساوي  200م،

حدوث خلل ﰲ نظام النقل بواسطة اﻷنابيب.

صا ﰲ الهكتار الواحد،
أكثر من  80شخ ً
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– ﰲ نطاق يقل عن  75مترا من مصدر حريق أو انفجار أو

اﳌادة  : 9يكون نطاق اﳌراقبة غير التدميرية بالتصوير

ﲡمع سكاني يزيد عن  200شخص ،مثل اﳌباني السكنية

الشعاعي ﳌفاصل التلحيم ﻷنابيب نقل اﳌـحروقات السائلة

واﳋدمات العمومية واﳌدارس واﳌستشفيات ودور العبادة

حسب موقعها وفًقا للمادة  4أعﻼه ،كاﻵتي :

واﳌرافق الرياضية واﳌراكز التجارية وغيرها من اﻷماكن
العمومية واﳌؤسسات ذات الكثافة السكانية العالية،
– كل أنبوب موضوع ﰲ الهواء الطلق.
اﳌنطقة ب ،وت ـ ـضـ ـم  :مـ ـن ـاطـ ـق بـكثافة سكانية وسيطة،
محددة عﲆ النحو اﻵتي :

–  %10بالنسبة ﳌفاصل التلحيم ﰲ موقع اﳌنطقة د،
–  %15بالنسبة ﳌفاصل التلحيم ﰲ موقع اﳌنطقة ج،
– %40بالنسبة ﳌفاصل التلحيم ﰲ موقع اﳌنطقة ب،
–  %75بالنسبة ﳌفاصل التلحيم ﰲ موقع اﳌنطقة أ.

– كثافة تكتل السكان التي تعادل الهكتار اﳌـحسوب عﲆ

اﳌادة  : 10ﰲ ح ـ ـال ـ ـة م ـ ـا إذا ل ـ ـم تـ ـس ـت ـج ـب نـ ـس ـب ـة تـصليح

مساحة مربع متمحور عﲆ جانب اﻷنبوب تساوي  200م،

مفاصل التلحيم ﳌتطلبات اﳌقاييس واﳌعايير اﳌطبقة

صا ﰲ الهكتار الواحد ،مثل ضواحي اﳌدن أو
أقل من  80شخ ً

ﰲ الصن ـاع ـة ال ـب ـت ـرولـيـة والـغـازيـة ،يـحـدد نـطـاق اﳌراقـبـات

ﲡمعات اﳉماهير،

غير التدميرية بالتصوير الشعاعي لهذه اﳌفاصل من قبل

– اﻷمﻼك الوطنية العمومية.
اﳌنطقة ج ،وتـ ـضـ ـم  :اﳌـ ـن ـاطـ ـق بـ ـكـثافة سكانية ضعيفة،
محددة عﲆ النحو اﻵتي :

صاحب اﳌشروع وﲢت مسؤوليته.
اﳌادة  : 11يـ ـج ـ ـب أن تـ ـتـ ـم اﳌـ ـراقـ ـبـ ـة غ ـي ـر التـدميرية من
طرف هيئات خارجية مخولة وفًقا للتنظيم اﳌعمول به.

– كثافة سكانية تقل عن  8أشخاص ﰲ الهكتار الواحد،

اﳌادة  : 12يكون عمق طمر اﻷنبوب متًرا واحًدا ) (١عﲆ

مـ ـ ـثـ ـ ـل اﳌنـ ـ ـاطـ ـ ـق الـ ـ ـري ـ ـف ـ ـي ـ ـة واﳌراعي واﻷراضي ال ـ ـزراع ـ ـي ـ ـة

اﻷقل ،من اﳌستقيم اﳌولد العلوي للماسورة ،ﲟا ﰲ ذلك

واﳊظيرة الطبيعية والغابات.

التبطﲔ والغطاء.

اﳌنطقة د ،وتضم  :اﳌواقع اﳌتواجدة ﰲ اﳌناطق اﳋالية.
الفصل اﻷول
البناء
اﳌادة  : 5يجب عﲆ صاحب اﳌشروع التأكد ،قبل بدء
أعمال التلحيم ﰲ موقع اﻷنبوب ،من أن إجراءات التلحيم
مـ ـطـ ـابـ ـقـ ـة لـ ـلـ ـمـ ـقـ ـايـ ـيس واﳌعـ ـايـ ـيـ ـر اﳌطـ ـبـ ـقـ ـة ﰲ الصنـ ـاع ـة
ضا الـتأكـد مـن أن
ال ـب ـت ـرول ـي ـة وال ـغ ـازي ـة .ك ـم ـا ي ـجب ع ـلـيـه أي ً
اللحامﲔ ومتعامﲇ التلحيم مؤهلون وذلك وفًقا للمقاييس
واﳌعايير اﳌطبقة ﰲ الصناعة البترولية والغازية.
ﲢدد كيفيات مراقبة التأهيل ﻹجراءات التلحيم ﲟوجب
تعليمة من قبل سلطة ضبط اﳌـحروقات.
اﳌادة  : 6يعتبر التصوير الشعاعي إجباريا للمراقبة
غير التدميرية ﳌفاصل تلحيم الربط وتلحيم الوصل.
اﳌادة  : 7يجب فحص جميع مفاصل التلحيم بالعﲔ
اﳌجردة ،مائة ﰲ اﳌائة ).(%100

ﲢدد قواعد وضع اﻷنابيب ﲟوجب تعليمة من قبل سلطة
ضبط اﳌـحروقات.
اﳌادة  : 13يجب أن يتم وضع مقاطع من اﻷنبوب لنظام
الن ـقـ ـل ،م ـع م ـراعـ ـاة ال ـع ـم ـق اﳌ ـح ـ ـدد ﰲ اﳌ ـادة  12أعﻼه .ويجب
اتخاذ جميع اﻻحتياطات لكي يتم وضع اﻷنبوب بإتقان بعد
ال ـ ـردم ﰲ ع ـ ـم ـ ـق اﳋن ـ ـدق ،وذلك ل ـ ـت ـ ـج ـ ـنب أي ن ـ ـوع مـ ـن تشوه
لﻸنبوب أو إتﻼف تبطينه.
يجب أن يتم التوقيع عﲆ محاضر التنفيذ السليم لوضع
اﻷنبوب بشكل مشترك بﲔ ﳑثﲇ مسؤول أعمال اﻹنجاز
وصاحب اﳌشروع اﳌخولﲔ .وترفق هذه اﳌـحاضر باﳌلف
النهائي ﻷعمال إنجاز اﻷنبوب.
اﳌادة  : 14يظل الوضع اﻻستثنائي لﻸنبوب عﲆ أعماق
أقل من تلك اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  12أعﻼه أو ﰲ الهواء
الطلق ،خاضًعا ﳌوافقة سلطة ضبط اﳌـحروقات ،وذلك عﲆ
أساس ملف تقني يحتوي عﲆ مبرر اختيار هذا النوع من
الوضع والتدابير التعويضية التي تضمن سﻼمة اﻷنبوب.

اﳌادة  : 8يجب أن تتم اﳌراقبة غير التدميرية بالتصوير

ويجب أن تتطابق هذه التدابير مع اﳌقاييس واﳌعايير

الشعاعي ﳌفاصل التلحيم ﻷنابيب نقل الغاز الطبيعي وغاز

اﳌـ ـسـ ـت ـمـ ـدة م ـ ـن أفـ ـض ـ ـل اﳌـ ـم ـارس ـ ـات ال ـ ـدولـ ـيـ ـة اﳌطبقة ﰲ

البترول اﳌميع ،مائة ﰲ اﳌائة ).(%100

الصناعة البترولية والغازية.
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اﳌادة  : 15يجب أن يتم تبطﲔ اﻷنبوب ومراقبته قبل
ط ـم ـره وف ـ ًق ـا ل ـل ـم ـق ـاي ـيس واﳌع ـاي ـي ـر اﳌط ـبـقـة ﰲ الصنـاعـة
البترولية والغازية .وترفق نتائج اﳌراقبة باﳌلف النهائي
ﻷعمال إنجاز اﻷنبوب.
اﳌادة  : 16يجب عﲆ صاحب اﳌشروع أن يضع أنظمة
حـ ـمـ ـايـ ـة كـ ـاثـ ـوديـ ـة مؤقـ ـتـ ـة ﳊمـ ـايـ ـة اﻷنـ ـاب ـيب أث ـن ـاء أع ـم ـال
اﻹنجاز ،وذلك وفًقا ﻷحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم 2٦١–21
اﳌؤرخ ﰲ  2ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  ١٣يونيو سنة 2021
واﳌذكور أعﻼه ،واﳌعايير اﳌطبقة ﰲ الصناعة البترولية
والغازية.
اﳌادة  : 17ي ـ ـجـ ـب أن ي ـت ـم ت ـب ـط ـﲔ اﻷنـابيب عﲆ مستوى

 ٩محّرم عام  ١٤٤٣هـ
 ١٨غشت سنة  202١م

– التقسيم ﲟقاطع،
– العمليات قبل اﻻختبار الهيدروستاتيكي  :التنظيف
من الداخل بالكشط واﳌعايرة واﳌلء والتثبيت،
– اختبار لكشف تواجد الهواء،
– اختبار اﳌقاومة والعزل اﳌائي،
– م ـ ـع ـ ـاي ـ ـيـ ـر ال ـ ـق ـ ـبـ ـ ـول وإقـ ـ ـ ـرار ص ـ ـ ـﻼحـ ـ ـ ـي ـ ـ ـة اﻻخ ـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ـارات
الهيدروستاتيكية.
صل العناصر اﳌذكورة أعﻼه ،ﲟوجب تعليمة من قبل
ُتف ّ
سلطة ضبط اﳌـحروقات.

اﳌخارج من سطـح اﻷرض بتغطية ما ﻻ يقل عن خمسﲔ

اﳌادة  : 23تع ـ ـ ـد اﳌراقبـ ـ ـة غيـ ـ ـر التدمي ـ ـريـ ـ ـة بالتصوي ـ ـ ـر

) (50سم من القناة لضمان عزل اﳌاء عﲆ الوجه اﳊسن

الشعاعي لتلحيم الوصل إجبارية ،قبل كل اختبار للمقاومة

ولتجنب أي نوع من التآكل.

والعزل اﳌائي.

اﳌادة  : 18يـ ـجـ ـ ـب تـ ـصـ ـم ـي ـم دعـ ـامات اﻷنابيب وإنجازها

اﳌادة  : 24يـ ـج ـ ـب م ـ ـراق ـ ـبـ ـة ج ـم ـي ـع تلحيمات الربط غير

وتخ ـص ـي ـص م ـوض ـع ـها ب ـش ـكل ﲢ ـافـظ به عﲆ سﻼمتها أثناء

اﳋاضعة ﻻختبار اﳌقاومة والعزل اﳌائي مائة ﰲ اﳌائة

فترة استغﻼلها وتقلل من مخاطر التآكل عند نقاط التﻼمس

) (%100بالتصوير الشعاعي.

مع اﻷنبوب.
اﳌادة  : 19يـ ـج ـب حـ ـم ـاي ـة ن ـق ـاط رب ـط اﳊ ـم ـايـة الكاثودية
بتبطﲔ يتوافق مع التبطﲔ اﻷصﲇ.

اﳌادة  : 25ي ـج ـب عـ ـﲆ صـ ـاحـ ـب اﳌ ـش ـروع وضـ ـع عـ ـﻼمات
إرشاد عﲆ طول مسار اﻷنبوب ،بحيث يكون هذا اﳌسار
مرئًيا بوضوح.

اﳌادة  : 20ق ـبـ ـل الـ ـب ـدء ﰲ اﻹن ـتـ ـاج ،ي ـج ـب أن ي ـخ ـض ـع كـل

اﳌادة  : 26عـ ـن ـد نهاية إنجاز اﻷنبوب ،يجب عﲆ صاحب

أنبوب ﻻختبار اﳌقاومة والعزل اﳌائي .ويتم إجراء هذه

اﳌشـ ـروع ت ـك ـويـ ـن م ـل ـف اﻹنـج ـ ـاز .وت ـقـ ـوم سل ـطـ ـة ضـبـ ـط

اﻻختبارات ﲢت إشراف ﳑثﲇ سلطة ضبط اﳌـحروقات.

اﶈروقات بدراسة هذا اﳌلف ﰲ اﳌوقع ،وذلك وفًقا للتنظيم

اﳌادة  : 21يساوي الضغط اﻷدنى لﻼختبار اﳋاص بقسم
اﻷنبوب اﳌوجه لوضعه ﰲ اﳌناطق اﳌـحددة ﰲ اﳌادة 4
أعﻼه :
–  %150م ـ ـن الضغـ ـ ـط اﻷقص ـ ـى اﳌسم ـ ـوح بـ ـ ـه بالنسب ـ ـ ـ ـة
للمناطق أ وب،
–  %125م ـ ـن الضغ ـ ـ ـط اﻷقص ـ ـى اﳌسم ـ ـوح ب ـ ـ ـه بالنسبـ ـ ـ ـة
للمناطق ج ود.
يبلغ اﳊد اﻷقصى لطول قسم اﻷنبوب اﳌراد اختباره
ثﻼثﲔ ) (30كيلومتًرا.
اﳌادة  : 22يج ـ ـب إعـ ـداد إج ـ ـراء وصفـ ـي لكيفيات اﻻختبار
الهيدروستاتيكي وإرساله إﱃ سلطة ضبط اﳌـحروقات من
أج ـ ـ ـل إب ـ ـ ـداء رأي ـ ـ ـه ـ ـ ـا ال ـ ـ ـت ـ ـ ـق ـ ـ ـني ق ـ ـ ـب ـ ـ ـل مـ ـ ـبـ ـ ـاشرة اﻻخـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ـار
الهيدروستاتيكي .ويتضمن هذا اﻹجراء عﲆ اﳋصوص :
– الوصف التقني لﻸنبوب،

اﳌعمول به .ويتكون اﳌلف عﲆ اﳋصوص ،ﳑا يأتي :
– خ ـري ـط ـة اﳌسار م ـع ق ـي ـاس اﻻرت ـف ـاع ب ـال ـنسب ـة ل ـط ـول
اﻷنبوب،
– مخططات متساوية القياس ﳌراكز القطع والتقسيم،
– دفتر التلحيم،
– محاضر اﳌراقبات غير التدميرية،
– اﻹجراءات اﳋاصة بالتلحيم وتأهيلها،
– محاضـ ـ ـر اﻻختب ـ ـار لكـ ـ ـل مقط ـ ـع م ـ ـن اﻷنبـ ـوب )اﳌقاومـ ـة
والعزل اﳌائي(،
– محاضر مراقبة تبطﲔ نظام اﳊماية الكاثودية ووضعه
ﰲ اﳋدمة.
يحدد اﳌـحتوى اﳌفصل للعناصر اﳌذكورة أعﻼه ،ﲟوجب
تعليمة من قبل سلطة ضبط اﳌـحروقات.
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 ١٨غشت سنة  202١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٣
اﳉريدة الرسم ّ

الفصل الثاني
اﻻستغﻼل
اﳌادة  : 27يـ ـج ـ ـب عـ ـﲆ اﳌ ـس ـت ـغ ـل أن ي ـعـد نظاما لتسيير
سﻼمـ ـة اﻷنـ ـابـ ـيب وﲢسي ـن ـه ب ـاست ـم ـرار وﲢي ـي ـن ـه ،م ـوث ـق ـا
ومستندا إﱃ التنظيم اﳌعمول به واﳌقاييس واﳌعايير
اﳌست ـ ـم ـ ـدة م ـ ـن أفضل اﳌم ـ ـارسات ال ـ ـدول ـ ـي ـ ـة اﳌط ـ ـبـ ـقـ ـة ﰲ
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اﳌادة  : 30يـ ـ ـج ـ ـب عـ ـ ـﲆ اﳌـ ـس ـت ـغ ـ ـل أن ُي ـ ـدرج ﰲ مـ ـخـ ـطط
الت ـف ـت ـي ـش اﳌ ـذكـ ـور ﰲ اﳌ ـادة  29أعـ ـﻼه ،ت ـق ـن ـي ـات وت ـوات ـر
م ـراق ـب ـة وم ـت ـاب ـع ـة اﳌع ـ ـدات واللـواحق اﳌدمجة ﰲ اﻷنابيب،
وذلك وف ـ ًق ـا ل ـل ـت ـن ـظ ـي ـم اﳌع ـم ـول ب ـه واﳌق ـاي ـيس واﳌع ـايـيـر
اﳌست ـ ـم ـ ـدة م ـ ـن أفضل اﳌم ـ ـارسات ال ـ ـدول ـ ـي ـ ـة اﳌط ـ ـبـ ـقـ ـة ﰲ
الصناعة البترولية والغازية.

الصن ـاع ـة ال ـب ـت ـرول ـي ـة وال ـغ ـازي ـة ،ال ـتي ت ـق ـّي ـم ،مـن بﲔ أمـور

اﳌادة  : 31يتم إعداد نظام تسيير سﻼمة اﻷنابيب وفًقا

أخـ ـرى ،اﳌخـ ـاطـ ـر بـ ـالـ ـنسبـ ـة ﳌدى حـ ـرج ـي ـة وق ـدرة تشغ ـي ـل

ﻷحكام اﳌادة  27أعﻼه ،من قبل هيئة خارجية مخولة أو من

اﻷنابيب قيد اﻻستغﻼل.

قبل مصلحة اﳌستغل اﳌكلف بسﻼمة اﻷنابيب واﳌؤهل

يشمل نظام تسيير سﻼمة اﻷنابيب العناصر اﻵتية :
– مخطط تسيير السﻼمة الذي يعد برنامجا موثقا يحدد
اﳌمارسات اﳌعمول بها من اﳌشغل قصد ضمان سﻼمة
ن ـظ ـام ال ـن ـق ـل ب ـواسط ـة اﻷن ـاب ـيب عﲆ م ـدى دورت ـه اﳊي ـاتـيـة
واﳌدمجة فيه عملية التحسﲔ اﳌستمرة،

أولـ ـيـ ـا مـ ـن قـ ـب ـل سل ـط ـة ضب ـط اﳌـحروقـات ،وفـ ًقـا لـلـتـنـظـيم
اﳌعمول به.
يجب أن ُيرسل هذا النظام من قبل صاحب اﳌشروع إﱃ
سلطة ضبط اﳌـحروقات ،من أجل إبداء رأيها التقني.
اﳌادة  : 32ي ـ ـج ـ ـ ـب أن يـ ـ ـت ـ ـوفـ ـ ـر لـ ـ ـدى اﳌـ ـسـ ـت ـغـل مـصـلـحـة

– عملية التقييم اﳌستمر ﳌخطط تسيير السﻼمة،

مـخـصـصـة لـتـسـيـيـر سﻼمة اﻷنابيب ،تكلف عﲆ اﳋصوص

– مخطط اﻻتصال بﲔ اﳉهات اﳌعنية اﳌكلفة بتسيير

ﲟا يأتي :

سﻼمة اﻷنابيب،
– اﻹجراء اﳋاص بتسيير التعديﻼت،
– مراقبة اﳉودة.
اﳌادة  : 28يجب أن يـت ـضـ ـمـ ـن م ـخ ـطـ ـط ت ـس ـي ـي ـر السـﻼمة
مخـ ـتـ ـل ـف عـ ـم ـل ـي ـات الت ـفتيش والصيانة والتصليحات التي
يتطلبها التنظيم اﳌعمول به واﳌقاييس واﳌعايير الدولية
اﳌطبقة ﰲ الصناعة البترولية والغازية وذلك ﳌراقبة سﻼمة
اﻷنـ ـاب ـي ـب ورص ـده ـا .ويـتضمن هذا اﳌخطط لكل أنبوب عﲆ
اﳋصوص :
– ﲢديد اﻷنابيب وموقعها،
– اﳋصائص التقنية وشروط استغﻼل اﻷنابيب،
– مستوى اﳊرجية اﳌخصص لﻸنابيب طبقا للمقاييس
واﳌعايير اﳌطبقة ﰲ الصناعة البترولية والغازية،
– نوع التفتيش واﳌراقبة ومداهما وتواترهما،
– نتائج تقييم سﻼمة اﻷنابيب.
اﳌادة  : 29يجب عﲆ اﳌستغل أن يضع مخطط تفتيش
يسمح بكشف مختلف أنواع النقائص التي قد تظهر أثناء
اس ـت ـغ ـﻼل اﻷن ـب ـوب .وي ـس ـم ـح ت ـصنيف هذه النقائص ،حسب
مـ ـع ـاي ـي ـر ال ـق ـب ـول اﳌـحددة ﲟوجب اﳌقـ ـ ـايـ ـ ـيس واﳌعـ ـ ـاي ـ ـي ـ ـر
اﳌط ـب ـق ـة ﰲ الصن ـاع ـة الـبـتـرولـيـة والـغـازيـة ،بـاتـخـاذ الـقـرار
بشأن قدرة تشغيل اﻷنبوب.

– تنفيذ نظام تسيير سﻼمة اﻷنابيب ﲟفرده أو بالتعاون
مع هيئة خارجية مخولة،
– السهر عﲆ اﳌطابقة التنظيمية لﻸنابيب واللواحق
اﳌدمجة فيها،
– إعداد وتنفيذ مخططات تفتيش اﻷنابيب ﲟفرده أو
بالتعاون مع هيئة خارجية مخولة،
– تسجيل جميع اﳌعلومات واﳌعطيات اﳌتعلقة بنظام
تسيير السﻼمة.
يمكن للمستغل أن يلجأ إﱃ سلطة ضبط اﳌـحروقات
لتأهيل اﳌصلحة اﳌكلفة بتسيير سﻼمة اﻷنابيب ،أوليا.
اﳌادة  : 33يـ ـ ـج ـ ـ ـب عـ ـﲆ اﳌس ـت ـغ ـل اخ ـتـيار طريقة واحدة،
ع ـﲆ اﻷقـ ـل ،م ـن ب ـﲔ ال ـطـ ـرق الثـ ـﻼث اﻵت ـي ـة ل ـت ـق ـي ـي ـم سـ ـﻼمـ ـة
اﻷنابيب :
– ال ـت ـف ـت ـيش اﳌت ـت ـاﱄ وهـو تـفـتـيش لﻸنـبـوب مـن داخـلـه
بواسطة أداة جارفة،
– إعادة اﻻختبار الهيدروستاتيكي،
– التقييم اﳌباشر.
اﳌادة  : 34تـ ـ ـوات ـ ـ ـر تق ـيـ ـيـ ـ ـم سﻼم ـ ـة اﻷنابـ ـي ـ ـب مح ـ ـ ـدد ﰲ
اﳉدول اﻵتي :

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٣
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌعايير

اﳊيز
التفتيش الفني

الزمني
)السنة(

 ٩محّرم عام  ١٤٤٣هـ
 ١٨غشت سنة  202١م

الضغط اﻷقصى للخدمة
أكبر من  %50من Rt 0,5

الضغط اﻷقصى للخدمة
أكبر من  %30وﻻ يفوق
 %50من Rt 0,5

الضغط اﻷقصى للخدمة
ﻻ يفوق %٣0من Rt 0,5

ضغط اﻻختبار يساوي  ١.2٥ضغط اﻻختبار يساوي  1.39ضغط اﻻختبار يساوي 1.65

5

م ـ ـ ـرة ال ـ ـ ـض ـ ـ ـغ ـ ـ ـط اﻷقصى

م ـ ـ ـرة ال ـ ـ ـض ـ ـ ـغ ـ ـ ـط اﻷقصى

م ـ ـ ـرة ال ـ ـ ـض ـ ـ ـغ ـ ـ ـط اﻷقصى

للخدمة

للخدمة

للخدمة

إعادة اﻻختبار
الهيدروستاتيكي
ضغط اﻻختبار يساوي  ١.٣٩ضغط اﻻختبار يساوي  1.65ضغط اﻻختبار يساوي 2.20
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5

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة الض ـ ـ ـغ ـ ـ ـط اﻷقصى

م ـ ـ ـرة الض ـ ـ ـغ ـ ـ ـط اﻷقصى

م ـ ـ ـرة ال ـ ـ ـض ـ ـ ـغ ـ ـ ـط اﻷقصى

للخدمة

للخدمة

للخدمة

فشل الضغط

فشل الضغط

فشل الضغط

أكبر من  ١.2٥مرة الضغط أكبر من  1.39مرة الضغط أكبر من  1.65مرة الضغط
اﻷقصى للخدمة

اﻷقصى للخدمة

اﻷقصى للخدمة

التفتيش اﳌتتاﱄ

10

فشل الضغط

فشل الضغط

فشل الضغط

أكبر من  ١.٣٩مرة الضغط أكبر من  1.65مرة الضغط أكبر من  2.20مرة الضغط
اﻷقصى للخدمة

اﻷقصى للخدمة

اﻷقصى للخدمة

جـ ـم ـي ـع اﳌؤشرات ال ـف ـوري ـة ج ـم ـي ـع اﳌؤشرات ال ـف ـوريـة جـ ـم ـي ـع اﳌؤشرات ال ـف ـوري ـة

5

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاﻹضاف ـ ـ ـ ـ ـ ـة إﱃ واح ـ ـ ـ ـ ـ ـدة

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـاﻹضافـ ـ ـ ـ ـ ـة إﱃ واحـ ـ ـ ـ ـ ـدة

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاﻹضاف ـ ـ ـ ـ ـ ـة إﱃ واح ـ ـ ـ ـ ـ ـدة

مبرمجة

مبرمجة

مبرمجة

التقييم اﳌباشر

10

جـ ـم ـي ـع اﳌؤشرات ال ـف ـوري ـة ج ـم ـي ـع اﳌؤشرات ال ـف ـوريـة جـ ـم ـي ـع اﳌؤشرات ال ـف ـوري ـة
ب ـ ـ ـ ـاﻹضافـ ـ ـ ـة إﱃ جـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـع

أك ـ ـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـ ـ ـر م ـ ـ ـ ـ ـ ـن الـ ـ ـ ـ ـ ـنصف

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاﻹضاف ـ ـ ـ ـ ـ ـة إﱃ واح ـ ـ ـ ـ ـ ـدة

اﳌؤشرات اﳌبرمجة

اﳌبرمج منها

مبرمجة

 : Rt ٠,٥اﳊد اﻷدنى للمرونة بـ  % 0.5من اﻻستطالة.
اﳌؤشر  :اكتشاف العيوب قبل ﲢديدها عﲆ أنها نقائص.

 ٩محّرم عام  ١٤٤٣هـ
 ١٨غشت سنة  202١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٣
اﳉريدة الرسم ّ

11

اﳌادة  : 35ي ـ ـتـ ـم ﲢـ ـدي ـد اﳌـ ـؤشرات الناﲡة عن عمليات

اﳌادة  : 41يـ ـظـ ـل اﻷنـ ـب ـوب غـ ـيـ ـر اﳌ ـسـتغل خاضًعا ﻷحكام

التفتيش وترتيبها حسب اﻷولوية وفًقا ﻷساليب التقييم

اﳌواد  33و 34و 37أعﻼه ،ويجب حفظه بغاز خامل أو غير

اﳌباشر للتآكل ﲢت اﻹجهاد الداخﲇ واﳋارجي لﻸنابيب،

مسبب للتآكل.

وذلك وف ـ ًق ـا ل ـل ـم ـق ـاي ـيس واﳌع ـاي ـي ـر اﳌط ـب ـق ـة ﰲ الصن ـاع ـة
البترولية والغازية.
اﳌادة  : 36يجب تسجيل نتائج تقييم سﻼمة اﻷنابيب
وحفظها ﰲ ملف اﻻستغﻼل.
اﳌادة  : 37يجب أن تتم مراقبة ومتابعة نظام اﳊماية

اﳌادة  : 42يج ـ ـب عـ ـﲆ اﳌستغـ ـل ﲢ ـيﲔ الكش ـف اﳋـ ـاص
باﻷنابيب ،ﲟا ﰲ ذلك اﻷنابيب غير اﳌستغلة .ويجب أن
يبﲔ هذا الكشف لكل أنبوب ،عﲆ اﳋصوص ،الطول والقطر
والسماكة ودرجة تباين الفوﻻذ وطبيعة السائل والضغط
وسنة الوضع ﰲ اﳋدمة.

الكاثودية لﻸنابيب وفقا ﻷحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم

اﳌادة  : 43يـ ـج ـ ـب إج ـ ـراء ك ـ ـل ت ـص ـل ـي ـح ﻷنـ ـب ـوب م ـ ـن ق ـبل

 2٦١–21اﳌؤرخ ﰲ  2ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  ١٣يونيو

مست ـ ـخـ ـدمﲔ مؤهـ ـلﲔ ومـ ـخـ ـولﲔ مـ ـع مـ ـراعـ ـاة اﳌتـ ـطـ ـلـ ـبـ ـات

سنة  2021واﳌذكور أعﻼه.
اﳌادة  : 38يجب عﲆ اﳌستغل اﻻحتفاظ بسجل تفتيش
مـ ـحﲔ لـ ـكـ ـل أنـ ـبـ ـوب ،ي ـت ـم ف ـي ـه تسج ـي ـل ،ج ـم ـي ـع ع ـم ـل ـي ـات
الـتـفـتـيش والـتـقـنـيـات اﳌستـخـدمـة ،ﰲ تـواريـخـهـا ،لـتـقـييم
سﻼمة اﻷنابيب.
يجب ترقيم صفحات هذا السجل باستمرار بداية من .1
ويجب أن ﲢتوي الصفحة اﻷوﱃ من السجل عﲆ :

اﳌتعلقة بالتصميم والتصنيع وفًقا للتنظيم اﳌعمول به
وﲢت مسؤولية اﳌستغل.
يجب عﲆ اﳌستغل ،قبل كل تصليح معتبر ،أن يرسل
مـ ـلـ ـف الـ ـت ـص ـلـ ـي ـح إﱃ سلطة ضبط اﳌـحروقات .ويتكون هذا
اﳌلف عﲆ اﳋصوص من :
– التقرير اﳌفصل حول التصليح اﳌعتبر،
– اﻹشعار ﲟطابقة ملف أعمال اﻹنجاز النهائي،

– عدد الصفحات اﻹجماﱄ التي يحتوي عليها،

– اﻹجراءات اﳋاصة بالتصليح والتلحيم.

– اﳋصائص التقنية لﻸنابيب ولواحقها،

ي ـ ـجب أن ت ـ ـقـ ـتصر اﳌراقـ ـبـ ـة بـ ـالـ ـتصويـ ـر الشعـ ـاعي بـ ـعـ ـد

– تاريخ وضعه ﰲ اﳋدمة،

التدخل ،عﲆ مقاطع من اﻷنبوب التي ﰎ تصليحها ﲢت
مسؤولـ ـيـ ـة اﳌستـ ـغـ ـل .وي ـجب عﲆ اﳌست ـغ ـل إج ـراء اخ ـت ـب ـار

– اﳌعلومات الضرورية التي تسمح بتحديده ﰲ اﳌوقع.

ه ـي ـدروست ـات ـي ـكي عﲆ اﳌق ـاط ـع اﳉدي ـدة م ـن اﻷن ـب ـوب قـبـل

اﳌادة  : 39ي ـ ـجـ ـب ع ـ ـﲆ اﳌ ـس ـتـغـ ـل إعـ ـداد وﲢ ـيـ ـﲔ م ـ ـلـ ـف

ربطها ،وذلك بحضور ﳑثلﲔ عن سلطة ضبط اﳌـحروقات.

اﻻستغﻼل لكل أنبوب ،يتضمن جميع اﳌعلومات اﳌتعلقة

اﳌادة  : 44قبل كل عملية درز أثناء اﳋدمة ،يتعّين عﲆ

ب ـع ـم ـل ـي ـات الـتـفـتـيش والصيـانـة والـتصلـيـح الـتي خضع لـهـا

اﳌستـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـل أن يـ ـ ـ ـرسل اﳌلـ ـ ـ ـف اﳌعـ ـ ـ ـني إﱃ سل ـ ـ ـط ـ ـ ـة ضب ـ ـ ـط

اﻷنـ ـب ـوب أثـ ـن ـاء اسـ ـت ـغـ ـﻼل ـه .وي ـج ـب أن ي ـك ـون هذا اﳌلف ﰲ

اﳌـحروقات ﻹبداء رأيها التقني .ويتضمن هذا اﳌلف عﲆ

م ـت ـن ـاول اﳌـ ـصـ ـالـ ـح اﳌـ ـعـ ـن ـيـ ـة وم ـخ ـت ـلـ ـف هـيئات اﳌراقبة.

اﳋصوص :

ويشتمل عﲆ اﳋصوص :

– البطاقة الفنية لﻸنبوب الرئيسي،

– اﳌلف النهائي للمواسير واللواحق اﳌوافق عليه،

– اﻹجراء اﳋاص بالدرز أثناء اﳋدمة،

– اﳌلف النهائي ﻷعمال إنجاز اﻷنبوب اﳌوافق عليه،

– مخطط متساوي القياس للدرز،

– ق ـائ ـم ـة ل ـواح ـق اﻷن ـابـيب وخصائصهـا الـتـقـنـيـة ،وعـنـد

– ملف التلحيم،

اﳊاجة ،شهادات التعيير و/أو اﳌعايرة،
– سجل التفتيش،
– عناصر نظام تسيير سﻼمة اﻷنابيب.

– اﳌذكرة اﳊسابية للدرز.
يحدد اﳌـحتوى اﳌفصل لهذا اﳌلف ﲟوجب تعليمة من
سلطة ضبط اﳌـحروقات.

اﳌادة  : 40يجب عﲆ اﳌستغل وضع نظام رصد يضمن

اﳌادة  : 45ي ـجـ ـب أن يـ ـتـ ـم ال ـ ـدرز أثـ ـن ـاء اﳋـ ـدمـ ـة وإنـجازه

بصفـ ـة مـ ـتـ ـكـ ـررة جـ ـمـ ـع اﳌعـ ـطـ ـيـ ـات اﳌتـ ـعـ ـلـ ـق ـة ب ـاﳌع ـاي ـي ـر

وفقا للمقاييس واﳌعايير اﳌستمدة من أفضل اﳌمارسات

التشغيلية لﻸنابيب ،ﻻسيما الضغط واﳊرارة.

الدولية ﰲ الصناعة البترولية والغازية.
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 ٩محّرم عام  ١٤٤٣هـ
 ١٨غشت سنة  202١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٣
اﳉريدة الرسم ّ
الفصل الثالث

مرسوم تنفيذي رقم  ٣١5-2١مؤّرخ ﰲ  5محّرم عام ١٤٤٣

أحكام ختامية

اﳌوافق  ١٤غشت سنة  ،202١يحدد اﳌتطلبات التي

اﳌادة  : 46يجب أن يتم فحص ومعايرة اﻷجهزة واﻷدوات
واﻵﻻت اﳌستخدمة من أجل عمليات اﳌراقبة والقياس بشكل
دوري وفـ ـ ًقـ ـا ﳌتـ ـطـ ـلـ ـبـ ـات اﳌقـ ـايـ ـيس واﳌع ـاي ـي ـر اﳌط ـب ـق ـة ﰲ
الصناعة البترولية والغازية.
اﳌادة  : 47يـ ـجـ ـب عـ ـﲆ اﳌ ـس ـت ـغ ـل أن ي ـرسـ ـل إﱃ سـ ـل ـطـ ـة
ضبـ ـ ـط اﳌـحروقـ ـ ـات ،ﰲ نسخـ ـ ـة رقـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـة ،ال ـ ـكشف اﳋاص
باﻷنابيب .وي ـج ـب أن ي ـت ـم إرس ـال ﲢ ـي ـﲔ هـ ـذا ال ـك ـشـ ـف إﱃ
سلطة ضبط اﳌـحروقات بطلب منها وﰲ أجل أقصاه 31
جانفي من كل سنة.

ي ـن ـب ـغي أن تست ـوف ـي ـه ـا ع ـم ـل ـيـات تصمـيـم وتصنـيـع
وإن ـج ـاز واسـتـغـ ـﻼل اﻷنـ ـابـي ـب ومـنـشـ ـ ـآت ت ـخ ـزي ـن
اﳌـحروقات واﳌنتجات النفطية.
–––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الطاقة واﳌناجم،
– وبنـ ـاء ع ـ ـﲆ الدست ـ ـور ،ﻻ سيم ـ ـا اﳌادت ـان  ٥-١١2و141
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  13-19اﳌؤرخ ﰲ  14ربيع الثاني

ﲢدد أحكام هذه اﳌادة ﲟوجب تعليمة من سلطة ضبط
اﳌـحروقات.
اﳌادة  : 48ﰲ حالة حدوث تصدع عرضي ﻷنبوب أو ﰲ
حـ ـال ـة ظ ـه ـور ع ـي ـوب وت ـده ـور ق ـد يؤث ـر عﲆ سﻼم ـت ـه أث ـن ـاء
اﻻست ـ ـ ـغ ـ ـ ـﻼل ،ي ـ ـ ـتـ ـ ـعﲔ عﲆ اﳌستـ ـ ـغـ ـ ـل إعـ ـ ـﻼم سلـ ـ ـطـ ـ ـة ضبـ ـ ـط
اﳌـحروقات مباشرة.

عـ ـ ـام  1441اﳌوافـ ـ ـق  11ديسم ـ ـب ـ ـر سنـ ـة  2019ال ـذي يـنـظـم
نشاطات اﳌـحروقات،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٧٥-2١اﳌؤرخ ﰲ
 ١٩ذي ال ـ ـق ـ ـعـ ـدة عـ ـام  ١٤٤2اﳌواف ـ ـق  ٣٠يـ ـون ـي ـو سن ـة 2٠2١
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  28١-2١اﳌؤرخ ﰲ
 2٦ذي الـ ـ ـق ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  ١٤٤2اﳌوافـ ـ ـق  ٧يـ ـولـ ـيـ ـو سن ـة 2٠2١

اﳌادة  : 49يتعّين عﲆ صاحب اﳌشروع أو اﳌستغل أن
يوفر ﳌمثﲇ سلطة ضبط اﳌـحروقات ،اﳌوارد البشرية
واﳌادية وكذا الرخص الﻼزمة لتسهيل تدخﻼتهم ﰲ إطار
مهام سلطة ضبط اﳌـحروقات.
اﳌادة  : 50تظل اﻹشعارات باﳌطابقة واﳌوافقات عﲆ

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٣٩-2١اﳌؤرخ ﰲ
 ١٩شوال عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣١مايو سنة  2٠2١الذي يحدد
صﻼحيات وزير الطاقة واﳌناجم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٥٧-21اﳌؤرخ ﰲ 2

اﳌلفات اﳌتعلقة بأنابيب النقل ،التي ﰎ منحها قبل نشر

ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  ١٣يونيو سنة  2٠2١الذي يحدد

هذا اﳌرسوم ،سارية اﳌفعول.

كيفيات وإجراء اﳊصول عﲆ ترخيص الشروع ﰲ اﻹنتاج

اﳌادة  : 51ي ـجـ ـب ت ـص ـم ـي ـم م ـن ـش ـآت الت ـخزين اﳌرتبطة
بـ ـنـ ـظـ ـام الـ ـنـ ـقـ ـل ب ـواسط ـة اﻷن ـاب ـيب وتصن ـي ـع ـه ـا وإن ـج ـازه ـا
واستغﻼلها ،وفقا للتنظيم اﳌعمول به.
اﳌادة  : 52تـ ـلـ ـغ ـى أح ـك ـام اﳌ ـرسـ ـوم ال ـت ـنفيذي رقم 76-15
اﳌؤرخ ﰲ  3جمادى اﻷوﱃ عام  1436اﳌوافق  22فبراير سنة
 2015ال ـ ـ ـذي يحـ ـ ـ ـ ـدد إج ـ ـ ـراءات مـ ـ ـراقبـ ـ ـ ـة ومتـ ـ ـابعـ ـ ـ ـة اﻹنج ـ ـ ـاز
والعمليات اﳌطبقة عﲆ نشاطات نقل اﳌـحروقات بواسطة
اﻷنابيب.
اﳌادة  : 5٣ينش ـ ـر ه ـ ـذا اﳌرسـ ـوم ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الّرسمـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حـ ـّرر باﳉزائ ـ ـر ﰲ  ٥محـ ـّرم عـ ـام  ١٤٤٣اﳌواف ـ ـق  ١٤غش ـت
سنة .2٠2١

والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات
اﳌـحروقات،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٦١-21اﳌؤرخ ﰲ 2
ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  ١٣يونيو سنة  2021واﳌتضمن
ت ـن ـظ ـي ـم التج ـه ـيزات الع ـام ـل ـة ﲢ ـت الض ـغـط وكذا التجهيزات
ال ـك ـه ـرب ـائ ـي ـة اﳌوج ـهـة لﻺدمـاج ﰲ اﳌنشآت الـتـابـعـة لـقـطـاع
اﳌـحروقات،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣١٤-2١اﳌؤرخ ﰲ ٥
م ـح ـّرم ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌـ ـوافـ ـق  ١٤غـ ـشـ ـت س ـ ـن ـ ـة  2021الـذي يحدد

إج ـ ـ ـ ـراءات م ـراق ـب ـ ـ ـة ومتابع ـ ـ ـة أعم ـ ـال إنجـ ـاز واستغﻼل نظام
نقل اﶈروقات بواسطة اﻷنابيب،
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  236من القانون رقم

أيمن بن عبد الرحمان
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 ٩محّرم عام  ١٤٤٣هـ
 ١٨غشت سنة  202١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٣
اﳉريدة الرسم ّ

ديس ـم ـب ـر س ـن ـة  2019ال ـذي ي ـنظ ـم ن ـش ـاط ـات اﳌـ ـحروق ـات،
يه ـ ـ ـ ـدف ه ـ ـ ـ ـذا اﳌ ـرسـ ـ ـوم إﱃ ﲢدي ـ ـ ـد اﳌتطلب ـ ـ ـات اﳌتعلقـ ـ ـ ـة
ﲟا يأتي :
– تصميم اﳌواسير وتصنيعها،
– أعمال إنجاز اﻷنابيب واستغﻼلها،
– تصميم وتصنيع وأعمال إنجاز واستغﻼل منشآت
تخزين اﳌـحروقات واﳌنتجات النفطية.
اﳌادة  : 2يقصد ،ﰲ مفهوم هذا اﳌرسوم ،ﲟا يأتي :
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هيئة خارجية مخولة  :هيئة مستقلة مؤهلة أوليا طبقا
ل ـل ـت ـن ـظـيـم اﳌعـمـول بـه ،لـديـهـا مستـخـدمـون مؤهـلـون ،وعـنـد
اﳊاجة ،مصّدقون ﰲ مجاﻻت تدخلهم ،ﻻ سيما ﰲ مجال
ال ـ ـدراسات وتصم ـ ـي ـ ـم وﲢجـ ـيـ ـم ومـ ـراقـ ـبـ ـة وجـ ـمـ ـع وﲢلـ ـيـ ـل
البيانات.
خـ ـطـ ـة عـ ـم ـلـ ـيـ ـات الت ـف ـت ـي ـش وال ـتـجارب ) : (ITPوثيقة
ﲢدد جميع عمليات التفتيش والتجارب اﳌوصى بها أثناء
تصنيع أنبوب أو منشأة تخزين ،للتأكد من اﳌطابقة مع
التنظيم واﳌعايير اﳌتعلقة بالتصنيع.

اﳌ ـل ـح ـق ـات  :عـ ـناصـ ـر اﻷن ـابي ـب ،بخ ـﻼف اﳌـواسير ذات

ضغط اﻻختبار  :الضغط الذي يتعرض له اﻷنبوب ﻹعادة
اﻻختبار الهيدروستاتيكي.

– اﳌلحقات الشكلية مثل اﻷكواع واﳌلحقات مصﱠغرة

اﻹج ـ ـراء اﳋاص ب ـ ـاﻻخ ـ ـت ـ ـب ـ ـار ال ـ ـه ـ ـيـ ـدروستـ ـاتـ ـيـ ـكي ﰲ
اﳌ ـوق ـع  :ن ـم ـط ت ـش ـغ ـي ـﲇ للتـ ـج ـارب ب ـالض ـغـط الواجب إجراؤها

اﳋصائص اﳌتجانسة .وهي من نوعﲔ :
ال ـ ـق ـ ـط ـ ـر وال ـ ـرواب ـ ـط ال ـ ـتـ ـائـ ـيـ ـة والسروج الـ ـداعـ ـمـ ـة واﻷشفـ ـار
واﻷشفار غير اﳌثقوبة واﻷسدة اﳌـحدبة،
– م ـلـ ـح ـق ـات اﻷج ـه ـزة م ـث ـل ص ـم ـام ـات ال ـ ـف ـ ـت ـح والـ ـغ ـ ـلـ ـ ـق
والصمامات الﻼرجعية وصمامات اﻷمان وضوابط الضغط
واﳌفاصل العازلة واﳌـحطات الكاشطة ومفاصل التمديد
وأجهزة التعداد.
التجميعات الدائمة  :التجميعات التي ﻻ يمكن فصلها

عﲆ اﻷنابيب ومنشآت التخزين قبل البدء ﰲ اﻹنتاج.
التصليح اﳌعتبر  :الت ـص ـل ـي ـح ب ـالت ـلحيم الذي يؤثر عﲆ
السﻼمة الهيكلية ﻷنبوب أو ﳌنشأة التخزين ،خصوصا :
– أشغال تصليح أو استبدال حليقة وصل أنبوبﲔ أو
الصف ـ ـائ ـ ـح اﳌع ـ ـدن ـ ـي ـ ـة لﻺط ـ ـار اﳊل ـ ـقي ،أو اﻻست ـ ـب ـ ـدال الـ ـكﲇ
للصفائح اﳌعدنية لقاع اﳋزان وسقفه بالنسبة ﳌنشآت
التخزين،

ﻻ بطرق متلفة ،ﻻ سيما التجميعات اﳌلحومة أو مختلطة
إ ّ

– استبدال متطابق ﳌقطع من أنبوب بأكثر من مفصﲇ
) (2تلحيم دائريﲔ بالنسبة لﻸنابيب.

قـ ـواعـ ـد التصنيع  :اﳌعايير واﳌقاييس اﳌستخدمة ﰲ

ت ﰲ إبقاء
إعادة التأهيل  :التفتيش الذي يهدف إﱃ الب ّ
خدمة منشأة التخزين إﱃ غاية إعادة التأهيل اﳌوالية ،ﰲ

التلحيم منها.
تصنيع اﻷنابيب.
ق ـواع ـد ال ـبـنـاء  :اﳌع ـاي ـي ـر واﳌق ـاي ـيس اﳌست ـخ ـدم ـة

ظروف اﻻستغﻼل العادية ،مع مراعاة إمكانية حدوث تدهور
متوّقع.

منشأة التخزين  :صهريج وخزان معدني بحجم ثابت،

الفصل اﻷول

لتجميع اﻷنابيب وألواح مرافق التخزين.
وبسقـ ـف ثـ ـابت أو عـ ـائـ ـم ،مـ ـخصص لـ ـت ـخ ـزي ـن اﳌـحروقات
واﳌنتجات السائلة.
اﻹجهاد اﳌسموح به  :قيمة اﻹجهاد القصوى اﳌطبقة
عﲆ اﳌواد اﳌستخدمة لتصميم مكونات اﳋزان.
تقييم السﻼمة  :عملية ﲢليلية تعتمد عﲆ التفتيش
وتـ ـقـ ـي ـي ـم اﳊال ـة ال ـف ـع ـل ـي ـة وﲢدي ـد اﳌخ ـاط ـر اﳌـحت ـم ـلـة ﰲ
حدوث خلل عﲆ مستوى أنبوب أو منشأة التخزين.
ت ـس ـي ـي ـر الس ـﻼم ـة  :م ـج ـم ـوعـة من العمليات واﻹجراءات
الـ ـ ـتي تضم ـ ـن ،بشك ـ ـل است ـ ـب ـ ـاقي ،ال ـ ـن ـ ـق ـ ـل اﻵم ـ ـن ل ـ ـلسوائ ـ ـل
وتخزينها.
الس ـﻼم ـة  :ﲤـ ـّكن أنـ ـ ـب ـوب أو مـ ـن ـشـ ـ ـ ـأة ت ـخ ـزي ـن م ـ ـن أداء
وظائفه بفعالية وكفاءة ،دون خلل أو فقدان اﻻحتواء أو أي
عيوب أخرى قد تؤثر عﲆ خصائص تصميمه وأدائه وعﲆ
الوظائف التي ﰎ تصميمه من أجلها.

أنابيب نقل اﳌـحروقات واﳌنتجات النفطية
اﳌادة  : 3تـ ـخـ ـضـ ـع ﻷحـ ـكـ ـام هـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ،أنـ ـابـ ـيـ ـب ن ـقـل
اﳌـحروقات واﳌنتجات النفطية وكذا اﻷنابيب اﳌرتبطة
باﳌنشآت والهياكل التابعة لقطاع اﳌـحروقات ،إذا توفر
لها الشرطان اﻵتيان معًا :
– الضغط اﻷقصى اﳌسموح به أكبر من أربعة ) (4بار،
– حاصل ضرب الضغط اﻷقصى اﳌسموح به اﳌعبر عنه
بـ ـوحـ ـدات مـ ـن الـ ـبـ ـارات ﰲ ال ـق ـط ـر اﳋارجي ،ق ـب ـل ال ـت ـب ـطﲔ
اﳌعبر عنه باﳌليمترات ،يفوق العدد ألف ومائتﲔ )(1200
ب ـال ـنسبـة لـلمـحروقـ ـات السائـ ـلـ ـة ،والـ ـعـ ـدد أربـ ـعـ ـمـ ـائـ ـة )(400
بالنسبة لغاز البترول اﳌميع والغاز الطبيعي.
اﳌادة  : 4يـ ـجـ ـب أن يـ ـت ـم تـ ـصـ ـم ـي ـم وت ـص ـن ـي ـع اﳌ ـواس ـيـر
اﳌكّونة لﻸنابيب غير اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  3أعﻼه ،اﳌستمدة
من أفضل اﳌمارسات ال ـدولـيـة ،وفـقـا للـمـق ـاييـس واﳌـعـايير
اﳌطبقة ﰲ الصناعة البترولية والغازية.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٣
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٩محّرم عام  ١٤٤٣هـ
 ١٨غشت سنة  202١م

اﳌادة  : 8تخضع اﳌلحقات الشكلية لﻸحكام نفسها التي
تخضع لها اﳌواسير فيما يتعلق بتحجيمها.

التصميم
اﳌادة  : 5يح ـ ـدد عامـ ـل تصمي ـم أنابيـ ـب نق ـل اﳌـحروقات

وﰲ ح ـال ـة ع ـدم إم ـك ـان ـي ـة الـتـحـجـيـم بـالـطـرق الـتـحـلـيـلـيـة،

واﳌنتجات النفطية حسب اﳌنطقة التي يقع فيها اﻷنبوب

يجب عﲆ اﳌصّنع تقدﱘ شهادة تثبت مطابقة التصميم

طبقا للمادة  4من اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣١٤-2١اﳌؤرخ ﰲ

والـ ـتصنـ ـيـ ـع واﻻخـ ـتـ ـب ـارات ل ـه ـذه اﳌل ـح ـق ـات ،ف ـي ـم ـا ي ـت ـع ـل ـق

 ٥محّرم عام  ١٤٤٣اﳌ ـوافـ ـق  ١٤غـ ـشـ ـت س ـ ـن ـ ـة  2021الذي يحدد

باﳌعيار اﳌستخدم ،تعدها هيئة خارجية معتمدة ومخولة

إج ـ ـراءات مـ ـراق ـ ـب ـة وم ـ ـت ـابـ ـع ـة إن ـجـاز واستغﻼل نظام نقل

اﶈروقات بواسطة اﻷنابيب .وﲢدد عوامل التصميم ﰲ
اﳉدول اﻵتي :

ﳌصﱢنع أن يوّفر الضمان
ﳌصﱢنع .كما يجب عﲆ ا ُ
ﰲ بلد ا ُ
الـ ـذي يـ ـثـ ـبت أن اﳌلـ ـح ـق ـات الشك ـل ـي ـة ي ـم ـك ـن ـه ـا ﲢم ـل ضغ ـط
اﻻختبار اﳌنصوص عليه ﲟوجب التنظيم اﳌعمول به دون

موقع اﳌناطق

عامل التصميم

اﳌنطقة أ

0.40

اﳌنطقة ب

0.50

اﳌنطقة ج

0.60

اﳌنطقة د

0.72

أن ينتج عنها تشوه دائم واضح.
ي ـت ـم تصمـيـم مـلـحـقـات اﻷجـهـزة وتصنـيـعـهـا طـبـقـا ﻷحـكـام
التنظيم اﳌعمول به.
اﳌادة  : 9يـ ـج ـ ـب أن تـ ـكـ ـون اﻷنـ ـابـ ـي ـب ال ـف ـوﻻذيـ ـة م ـج ـهـزة
بنظام اﳊماية من التآكل.
وبالنسبة للجزء اﳌطمور أو اﳌغمور ،يجب أن يتضمن
هذا النظام ،من جهة ،عﲆ جزء غير نشط )التبطﲔ( وجزء

اﳌادة  : 6يجب أن تكون أنواع الفوﻻذ اﳌستخدمة ﰲ
تصنيع اﳌواسير واﳌلحقات مقاومة لظروف اﻻستغﻼل
ولﻼنتهاكات الكيميائية وللقدم .كما يجب أن تكون خالية
من الهشاشة ﰲ درجات اﳊرارة والضغوط اﻻختبارية.
يجب أن تستجيب جميع معادن التلحيم اﳌستخدمة ﰲ
التجميعات الدائمة لﻼلتزامات نفسها اﳌذكورة أعﻼه.
اﳌادة  : 7يجـ ـ ـب أن تكـ ـ ـون اﳌواسيـ ـر الفوﻻذي ـ ـة اﳌكّون ـ ـة
لﻸنبوب مستقيمة بقسم دائري وبدون تلحيم ،ملحومة
طـ ـول ـًي ـا أو م ـل ـح ـوم ـة ح ـل ـزون ـًي ـا وأن تست ـج ـيب ﳌت ـط ـل ـب ـات
اﳌقاييس واﳌعايير اﳌطبقة .ﲢدد قيمة السماكة الدنيا )(e
للمواسير من خﻼل الصيغة اﻵتية :

نـ ـشـ ـط )اﳊـ ـمايـ ـة الكاث ـودي ـة( م ـن ج ـه ـة أخ ـرى ،طبقا للتنظيم
اﳌع ـم ـول ب ـه ول ـل ـمـقـايـيس واﳌعـايـيـر اﳌطـبـقـة ﰲ الصنـاعـة
البترولية والغازية.
وبالنسبة للجزء اﳉوي ،تتكون هذه اﳊماية ضد التآكل
اﳉوي حصرًيا من نظام الطﻼء اﳌناسب.
اﳌادة  : 10ﳊماية اﻷنبوب من التآكل اﳋارجي ،ﻻ يمكن
استخدام سوى أنظمة التبطﲔ التي تستجيب للمتطلبات
اﳌنصوص عليها ﲟوجب اﳌقاييس واﳌعايير اﳌطبقة ﰲ
الصناعة البترولية والغازية.
اﳌادة  : 11ي ـجـ ـب أن ي ـت ـم ت ـب ـطـ ـﲔ اﳌـ ـواسـير ﰲ اﳌصنع

PxD
= e
2 x Rt 0,5 x F x Z

عﲆ أساس إجراء يعد طبقا للمقاييس واﳌعايير اﳌطبقة
ﰲ الصناعة البترولية والغازية.
اﳌادة  : 12يـ ـج ـ ـب أن يـ ـكـ ـون تـ ـص ـم ـي ـم وإن ـجـ ـاز أنـ ـظـ ـم ـ ـة

حيث :

اﳊمـ ـاي ـة ال ـك ـاث ـودي ـة م ـط ـاب ـق ـا م ـع اﳌرسوم ال ـت ـن ـف ـي ـذي رق ـم

 : eالسماكة الدنيا اﳌعبر عنها باﳌليمتر،

 2٦١–21اﳌؤرخ ﰲ  2ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  ١٣يونيو

 : Pالضغط اﻷقصى اﳌسموح به الذي يحدده اﳌصّنع
والـ ـذي يصم ـم بـ ـه اﳌواسيـ ـر و/أو اﳌلـ ـحـ ـقـ ـات واﳌعـ ـب ـر ع ـن ـه
بوحدة البار،
 : Dالقطر اﳋارجي اﳌعبر عنه باﳌليمتر،
 : Rt 0,5حد اﳌرونة الدنيا مخصص بـ  %0.5اﳌعبر عنه
بوحدات من البارات،

سـ ـنـ ـة  2021واﳌـ ـت ـض ـم ـن ت ـن ـظ ـي ـم الت ـج ـه ـي ـزات العـاملة ﲢت
الضغط ،وكذا التجهيزات الكهربائية اﳌوجهة لﻺدماج ﰲ
اﳌنشآت التابعة لقطاع اﳌـحروقات.
اﳌادة  : 13يـ ـجـ ـب أن يـ ـأخ ـ ـذ اخ ـتـيار التبطﲔ ﰲ اﳊسبان
اﳌفـ ـ ـعـ ـ ـول الـ ـ ـقـ ـ ـوي لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـربـ ـ ـة واﻹجـ ـ ـه ـ ـادات اﳌي ـ ـك ـ ـان ـ ـي ـ ـك ـ ـي ـ ـة

 : Fعامل التصميم،

وال ـف ـي ـزي ـوك ـي ـم ـي ـائ ـي ـة واﳊراري ـة ال ـتي قـد تـطـرأ أثـنـاء نـقـل

ﳌصّنع.
 : Zعامل التلحيم الذي يحدده ا ُ

اﳌواسير وجميع مراحل وضع اﻷنبوب.

 ٩محّرم عام  ١٤٤٣هـ
 ١٨غشت سنة  202١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٣
اﳉريدة الرسم ّ

القسم الثاني
التصنيع
اﳌادة  : 14ي ـج ـ ـب ع ـ ـﲆ صـ ـاحـ ـب اﳌ ـشروع ،قبل البدء ﰲ
تصنيع اﳌواسير واﳌلحقات ،أن يرسل ملفا أّوليا إﱃ
سلـ ـطـ ـة ضب ـط اﳌـحروق ـات ل ـل ـم ـواف ـقـة عـلـيـه .ويـتضمـن هـذا
اﳌلف عﲆ اﳋصوص ،ما يأتي :
– اﳊالة الوصفية للمواسير و/أو اﳌلحقات،
– اﳌذكرة اﳊسابية،
– اﳌخططات التفصيلية للملحقات،

15

يجب أن تكون اﳋصائص اﳌيكانيكية للتجميعات عن
طريق التلحيم أكبر من اﳊد اﻷدنى للخصائص اﳌعيارية
للمواد التي يجب ﲡميعها أو تساويها.
اﳌادة  : 19يجب أن يتم تنفيذ اﳌراقبات غير اﳌتلفة
مـ ـن قـ ـبـ ـل مستـ ـخـ ـِدمﲔ مصّدقﲔ بـ ـاﳌستـ ـوى اﳌنـ ـاسب م ـن
الكفاءة ﰲ التقنية اﳌستعملة .كما ينطبق اﻷمر نفسه عﲆ
مراقبة التلحيم ﰲ موقع اﻷنبوب اﳋاضعة لهذا اﳌرسوم.
يجب أن يتم تسليم تصديق اﳌستخِدمﲔ من قبل هيئة
خارجية معتمدة ومؤهلة ﰲ بلد اﳌصّنع.
اﳌادة  : 20ﻻ يمكـ ـ ـن ب ـ ـدء تصني ـ ـع اﳌـ ـ ـواسي ـ ـر إﻻ بعـ ـ ـ ـد أن

– اﻹجراءات اﳋاصة بالتلحيم،

تكون نتائج اﻻختبارات اﳌطلوبة وفًقا لقواعد التصنيع،

– اﻹجراء اﳋاص باﳌعاﳉة اﳊرارية،

التي يتم إجراؤها عﲆ اﻷنبوب اﻷول ،بحضور ﳑثل سلطة

– خطة عمليات التفتيش والتجارب ).(ITP
يحدد اﳌـحتوى اﳌفصل لهذا اﳌلف ﲟوجب تعليمة من
سلطة ضبط اﳌـحروقات.
اﳌادة  : 15تشرع سلطة ضبط اﳌـحروقات ﰲ دراسة
اﳌلف اﻷوﱄ للموافقة عليه ﰲ أجل ﻻ يتعدى ثﻼثﲔ )(30

ضبط اﳌـحروقات ،متطابقة وتستجيب ﰲ الوقت نفسه،
ﳌتطلبات قواعد التصنيع وتلك اﳋاصة بصاحب اﳌشروع.
توضح كيفيات مراقبة هذه اﻻختبارات ،ﲟوجب تعليمة
من سلطة ضبط اﳌـحروقات.
اﳌادة  : 21يتـ ـ ـ ـم إج ـ ـ ـراء اﻻختب ـ ـ ـار الهي ـ ـ ـ ـدروستـ ـ ـ ـاتي ـ ـك ـ ـ ـ ـي
للمواسير بناء عﲆ طلب من اﳌصنّع ويتم إنجازها ﰲ

ما ،ابتداء من تاريخ استﻼم اﳌلف .وخﻼل هذا اﻷجل،
يو ً
يـ ـمـ ـك ـن سل ـط ـة ضب ـط اﳌـحروقـ ـ ـات أن تـ ـ ـطـ ـ ـلب م ـ ـن صاحب

ظروف خاضعة للمراقبة باستخدام جهاز مناسب يسمح

اﳌشروع ك ـل م ـع ـل ـوم ـة ت ـك ـم ـي ـل ـي ـة ضروري ـة لـدراسة اﳌلـف

ب ـاﻹشراف عﲆ اﻻخ ـت ـب ـار وال ـت ـفـتـيش اﳌنـاسب لـلـمـاسورة.

اﻷوﱄ.

ويجب إجراء هذا اﻻختبار باﳌاء.

تـ ـ ـبـ ـ ـلـ ـ ـغ سل ـ ـط ـ ـة ضب ـ ـط اﳌـحروق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات صاحب اﳌشروع
بـالـتـحـفظات اﳌـحت ـم ـل ـة اﳌت ـع ـل ـق ـة ب ـاﳌلـف اﻷوﱄ .وتشرع
سلطة ضبط اﳌـحروقات ﰲ دراسة رفع التحفظات ﰲ أجل
ما من استﻼمها لها.
ﻻ يتعدى خمسة عشر ) (15يو ً
اﳌادة  : 16عند مطابقة اﳌلف اﻷوﱄ أو ﰲ حالة رفع
ال ـ ـت ـ ـح ـ ـف ـ ـظ ـ ـات ،تـ ـبـ ـلـ ـغ سلـ ـطـ ـة ضبـ ـط اﳌـحروقـ ـ ـ ـ ـات صاحب
اﳌشروع باﳌوافقة عﲆ اﳌلف اﻷوﱄ.
اﳌادة  : 17ي ـ ـج ـ ـب أن ي ـ ـك ـ ـون ل ـ ـدى م ـ ـصّنع اﳌ ـ ـواسي ـ ـر
واﳌـ ـل ـح ـق ـات نظ ـام ت ـس ـ ـ ـيير اﳉودة يغطي جميع العمليات،
ﻻ سيما منها مراقبة مراحل التصنيع ،ﲟا ﰲ ذلك ﲢديد
اﳌواد اﳌستعملة وإجراءات التلحيم والتشكيل واﳌعاﳉة
اﳊرارية .ويجب أن يساعد هذا النظام ﰲ تتبع أصل أي
نقائص يمكن مﻼحظتها عﲆ اﳌواسير واﳌلحقات.
اﳌادة  : 18يج ـ ـب ع ـ ـﲆ اﳌصـ ـّنع أن يسه ـ ـر ع ـ ـﲆ التنفي ـ ـذ
السل ـي ـم ل ـل ـت ـداب ـي ـر اﳌق ـررة ﰲ مـرحـلـة الـتصمـيـم ،خصوصا
ف ـي ـم ـا ي ـت ـع ـل ـق ب ـع ـم ـل ـي ـات ال ـتشك ـي ـل وال ـت ـل ـح ـي ـم واﳌع ـاﳉة
اﳊرارية وكذا التجارب التنظيمية واﳌعيارية.
يلتزم اﳌصّنع بأن يسهر عﲆ اﳌـحافظة عﲆ اﳋصائص

اﳌادة  : 22يتم ﲢديد اﳊد اﻷدنى لقيمة ضغط اﻻختبار
طبقا لقواعد التصنيع اﳌعتمدة وﲢت مسؤولية اﳌصﱢنع.
ﻻ يجب أن يتعرض أي جزء من اﳌاسورة أثناء اﻻختبار
الهيدروستاتيكي ،ﻹجهاد أكبر من تسعﲔ ﰲ اﳌائة )(%90
من حد مرونته عند درجة حرارة التجربة.
ﻻ بحضور
اﳌادة  : 23يجب أﻻ يتم اﻻختبار ﰲ اﳌصنع إ ّ
هـ ـيئـ ـة خـ ـارجـ ـيـ ـة مؤهـ ـلـ ـة وﲢت إشرافـ ـهـ ـا .ويـ ـلـ ـتـ ـزم صاحب
اﳌشروع بإبﻼغ سلطة ضبط اﳌـحروقات مسبًقا ،بالهيئة
اﳋارجية اﳌؤهلة اﳌختارة .ويجب أن يحرر محضر إثر
هذا اﻻختبار.
تقوم الهيئة اﳋارجية اﳌخولة قبل اﻻختبار ،بفحوصات
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف أجـ ـزاء اﳌاسورة م ـق ـارن ـة م ـع اﳌل ـف اﻷوﱄ ،وم ـع
تسجيﻼت نتائج مختلف التجارب اﳌتلفة وغير اﳌتلفة
واﳌراقبات اﳌنصوص عليها ﰲ خطة عمليات التفتيش
والـ ـتـ ـجـ ـارب ،ويـ ـمـ ـك ـن ـه ـا ،ع ـن ـدم ـا ت ـرى ضرورة ل ـذلك ،إج ـراء
مراقبات إضافية.
يمكن أن ﲢضر سلطة ضبط اﳌـحروقات ﰲ إطار مهام
اﳌراقبة اﳋاصة بها ،للتجارب ﰲ اﳌصنع بصفة مراقب أو

اﳌيكانيكية اﻷولية للمواد اﳌكّونة للمواسير واﳌلحقات،
والتأكد من عدم وجود أي نقائص سواء كانت سطحية أو

ﰲ إطار عملية تدقيق تقوم بها الهيئات اﳋارجية اﳌؤهلة،

داخلية.

وفًقا للتنظيم اﳌعمول به.
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الفصل الثاني

تـ ـعـ ـتـ ـبـ ـر اﳌاسورة الـ ـتي خضعت بـ ـنـ ـجـ ـاح لـ ـﻼخـ ـت ـب ـار ﰲ
اﳌصنع ،إذا قاومت لضغط اﻻختبار دون تسرب أو اعوجاج

منشآت التخزين

دائم أو تشقق.

القسم اﻷول

اﳌادة  : 24ﻻ يمكن تسليم أية ماسورة أو تشغيلها دون
أن تكون قد خضعت ﻻختبار هيدروستاتيكي.

التصميم
اﳌادة  : 28يجب أن يتم تصميم منشآت التخزين طبقا

اﳌادة  : 25يجب أن تتم التجارب ﰲ اﳌصنع لتبطﲔ

ﳌتطلبات هذا اﳌرسوم وكذا اﳌقاييس واﳌعايير اﳌطبقة

اﳌواسير طبقا للمقاييس واﳌعايير اﳌطبقة ﰲ الصناعة

ﰲ الصن ـاع ـة ال ـب ـت ـرول ـي ـة وال ـغ ـازي ـة ،م ـع أخ ـذ بـعﲔ اﻻعـتـبـار

البترولية والغازية وﲢت مسؤولية اﳌصّنع .ويجب أن

الضغوط اﳌتعلقة باﻻستعمال اﳌتوقع وشروط التشغيل

يحرر محضر إثر هذه التجارب.

ومختلف آليات التدهور اﳌتوقعة بصفة معقولة.

يـ ـ ـجب أن ُت ـ ـرف ـ ـق اﳌـحاضر اﳋاصة ﲟراقـ ـبـ ـات الـ ـت ـب ـطﲔ
باﳌلف النهائي اﳋاص باﳌواسير.
اﳌادة  : 26عند نهاية اﻻختبارات اﳌذكورة ﰲ اﳌادتﲔ
 20و 22أعﻼه ،يجب عﲆ اﳌصّنع أن يكّون ملًفا نهائًيا .ويتم
دراسة هذا اﳌلف من قبل سلطة ضبط اﳌـحروقات طبقا
ﻷحك ـ ـام اﳌرسـ ـوم التنفي ـ ـذي رقـ ـ ـم  2٥٧-21اﳌ ـ ـ ـؤرخ ﰲ  2ذي
القعدة ع ـام  1442اﳌواف ـق  ١٣يوني ـو سن ـة  2021ال ـذي يح ـدد
كيفيات وإجراء اﳊصول عﲆ ترخيص الشروع ﰲ اﻹنتاج
والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات
اﳌـحروقات .ويتكون اﳌلف ،عﲆ اﳋصوص ،ﳑا يأتي :
– اﳌلف اﻷوﱄ اﳌوافق عليه،
– ملف التلحيم ﰲ اﳌصنع،
– ملف اﳌراقبات اﳌتلفة وغير اﳌتلفة،
– مخططات بيانية للمعاﳉات اﳊرارية )إن كانت قابلة

اﳌادة  : 29يج ـب أن يتطاب ـق تصم ـيم منشـ ـآت التخزيـ ـن
وتصن ـي ـع ـه ـا م ـع ال ـق ـواع ـد واﳌق ـاي ـيس واﳌع ـاي ـي ـر اﳌط ـب ـقـة.
ويجب أن يتم التصميم من قبل مكتب هندسة متخصص له
اﳋبرة واﳌؤهﻼت اﳌطلوبة ﰲ اﳌجال.
اﳌادة  : 30يج ـ ـب أن تتوافـ ـق القي ـم الدنيـ ـا ﳌقاوم ـة اﳉـ ـر
وحد اﳌرونة التي تستعمل ﰲ حساب اﻹجهاد اﳌسموح بها،
مع قيم اﳋصائص اﳌعيارية للمواد التي ترخص بها قواعد
البناء اﳌعتمدة.
ويجب أن تكون معامﻼت اﻷمان اﳌطبقة ﳊساب قيمة
اﻹجهاد اﳌسموح بها هي تلك اﳌستخدمة ﰲ قواعد بناء
منشآت التخزين اﳌعتبرة.
اﳌادة  : 31يج ـ ـب تصمـ ـ ـيم الصفائ ـ ـح اﳌعدني ـ ـة ﳊليق ـ ـات
وصل أنبوبﲔ وأسقف وقيعان منشآت التخزين التي قد
ت ـت ـع ـرض ل ـل ـتآك ـل أث ـن ـاء اﻻست ـغ ـﻼل ،م ـع م ـراع ـاة دورة ح ـيـاة
م ـ ـنشأة ال ـ ـتـ ـخـ ـزيـ ـن وظـ ـروف اﻻستـ ـغـ ـﻼل ،بسمك زائـ ـد وأيـ ـة
وسيلة ضرورية أخرى للحماية من التآكل.
اﳌادة  : 32يج ـ ـب ع ـ ـﲆ صاحـ ـ ـب اﳌشـ ـروع إج ـ ـراء دراسـ ـة

للتطبيق(،

حـ ـول خـ ـطـ ـر الـ ـتآكـ ـل الـ ـداخﲇ واﳋارجي ﳌنشآت الـ ـت ـخ ـزي ـن

– محاضر التجارب التنظيمية واﳌعيارية،
– شهادات مواد اﳌعادن اﻷساسية ومعادن التلحيم.
يوضح اﳌـحتوى اﳌفصل للملف النهائي ،ﲟوجب تعليمة
من سلطة ضبط اﳌـحروقات.
القسم الثالث
اﻹنجاز واﻻستغﻼل
اﳌادة  : 27تخضع إنج ـاز أن ـاب ـي ـب نق ـ ـل اﳌـحروقـ ـات
واﳌنتجات النفطية واستغﻼلها ،ﻷحكام اﳌواد من  5إﱃ 50
م ـن اﳌ ـرس ـوم التـنف ـيذي رق ـم  ٣١٤-2١اﳌ ـؤرخ ف ـي  ٥م ـ ـح ـّرم
ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌوافق  ١٤غشت سنة  2021واﳌذكور أعﻼه ،مع
ما يقتضيه التعديل اﶈتمل.

ﻻتخاذ قرار بشأن ضرورة وضع أنظمة للحماية من التآكل.
وإذا ﰎ إثبات هذه الضرورة ،يجب تصميم نظام اﳊماية
من التآكل طبقا للتنظيم اﳌعمول به واﳌقاييس واﳌعايير
اﳌطبقة ﰲ الصناعة البترولية والغازية.
اﳌادة  : 33يجب أن يرسل صاحب اﳌشروع ملفا تقنيا
ﻷن ـظ ـم ـة اﳊم ـاي ـة ال ـك ـاث ـودي ـة إﱃ سل ـط ـة ضب ـط اﳌـحروقات
للموافقة عليه طبقا للتنظيم اﳌعمول به.
يتضمن هذا اﳌلف ﻻسيما :
– دراسة ﲢجيم أنظمة اﳊماية الكاثودية،
– اﳋصائص ال ـف ـن ـي ـة ل ـل ـت ـج ـه ـي ـزات اﳌدمـجـة ﰲ أنـظـمـة
اﳊماية الكاثودية،
– خطط ﲤوقع أنظمة اﳊماية الكاثودية،
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– خطة رصد أنظمة اﳊماية الكاثودية،
– شه ـادات ت ـث ـبت إم ـك ـان ـي ـة است ـخـدام ﲡهـيـزات أنـظـمـة
اﳊماية الكاثودية ﰲ بيئة ذات خطر اﻻنفجار.
اﳌادة  : 34يجب تأريض منشآت التخزين وفقا للمقاييس
واﳌعايير اﳌطبقة ،كما يجب أن تكون مزودة بتجهيزات أمان
من أجل ﲡنب ﲡاوز حدود اﻻستغﻼل اﳌسموح بها.
اﳌادة  : 35يجب أن تكون اﳌواد اﳌعدنية اﳌستخدمة
ﰲ إنجاز منشآت التخزين مطابقة للخصائص الواردة ﰲ
قواعد البناء .ﰲ حالة غياب ذلك ،يجب أن تكون اﳌادة
اﳌـعـ ـدنـي ـ ـة م ـص ـّدق ـة ل ـ ـتـلـبـي ـ ـة مـ ـتـطـلـبـ ـات م ـواصـف ـات اﳌواد
اﳌطبقة اﳌدرجة ﰲ القواعد اﳌذكورة أعﻼه ،وأن يوافق
صاحب اﳌشروع عﲆ استخدامها.
اﳌادة  : 36يج ـ ـ ـب أن يحـ ـ ـ ـدد ص ـ ـاح ـ ـ ـب اﳌش ـ ـ ـروع جميـ ـ ـ ـع
اﳌتطلبات اﳌعدنية اﳌطبقة فيما يتعلق باختيار اﳌواد
وعمليات التصنيع التي تتطلبها شروط اﳋدمة اﳌتوقعة.
اﳌادة  : 37يمك ـ ـن استخ ـ ـدام الصفائـ ـح اﳌعدنيـ ـة اﳌنَتجة
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ويطلب ملف أوﱄ واحد ) (1فقط بالنسبة لسلسلة من
من ـش ـآت التخزين اﳌماثلة وعﲆ مستوى نفس اﳌوقع .غير
أنهُ ،يدرج ﰲ هذا اﳌلف رقم العنصر لكل منشأة تخزين.
اﳌادة  : 40تشـ ـرع سلط ـة ضبـ ـط اﳌـحروقـ ـات ﰲ دراس ـ ـة
اﳌلف اﻷوﱄ للموافقة عليه ﰲ أجل ﻻ يتعدى ثﻼثﲔ )(30
يـ ـومـ ـا ،ابـ ـتـ ـداء م ـن ت ـاري ـخ است ـﻼم اﳌل ـف .وخ ـﻼل ه ـذا اﻷج ـل،
يـ ـمـ ـك ـن لسل ـط ـة ضب ـط اﳌـحروقـ ـ ـات أن تـ ـ ـطـ ـ ـلب م ـ ـن صاحب
اﳌشروع كـ ـل مـ ـع ـل ـوم ـة ت ـك ـم ـي ـل ـي ـة ضروري ـة ل ـدراسة اﳌل ـف
اﻷوﱄ.
تـ ـ ـبـ ـ ـّلـ ـ ـغ سل ـ ـط ـ ـة ضب ـ ـط اﳌـحروق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات ،صاحب اﳌشروع
بالتحفظات اﳌـحتملة اﳌتعلقة باﳌلف اﻷوﱄ.
تشرع سلـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـة ضبـ ـ ـ ـ ـط اﳌـحروق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات ﰲ دراسة رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع
ما من
التحفظات ﰲ أجل ﻻ يتعدى خمسة عشر ) (15يو ً
استﻼمها لها.
اﳌادة  : 41عند مطابقة اﳌلف اﻷوﱄ أو ﰲ حالة رفع
التحفظات ،تبّلغ سلطة ضبط اﳌـحروقات صاحب اﳌشروع
باﳌوافقة عﲆ اﳌلف اﻷوﱄ.

عـ ـن طـ ـريـ ـق الـ ـتـ ـرقـ ـق اﳊراري اﳌي ـك ـان ـي ـكي اﳌت ـح ـك ـم ف ـي ـه

ﻻ يتم
اﳌادة  : 42يجب عﲆ صاحب اﳌشروع السهر عﲆ أ ّ

لتصنيع منشآت التخزين ،بشرط أن يسهر اﳌصّنع عﲆ

الـ ـبـ ـدء ﰲ تصنـ ـيـ ـع كـ ـل مـ ـك ـون ﳌنشأة ال ـت ـخ ـزي ـن إّﻻ ب ـع ـد أن

اﳊفـ ـ ـاظ عﲆ اﳊد اﻷدنـ ـ ـى مـ ـ ـن اﳋصائص اﳌيـ ـ ـكـ ـ ـانـ ـ ـي ـ ـك ـ ـي ـ ـة

تتحقق سلطة ضبط اﳌـحروقات من مطابقة اﳌلف اﻷوﱄ

للصفائح اﳌعدنية عندما يتطلب اﻷمر معاﳉة حرارية.

ذات الصلة.

اﳌادة  : 38يجب أن تكون اﳌواد اﳌعدنية ومواد التلحيم
اﳌستخدمة ﰲ التجميعات الدائمة اﳌستخدمة ﰲ تصنيع
منشآت التخزين ،مقاومة لظروف اﻻستغﻼل ولﻼنتهاكات
الكيميائية ولﻺجهادات التي يسببها الِقدم.
القسم الثاني
التصنيع
اﳌادة  : 39يجب عﲆ صاحب اﳌشروع ،قبل الشروع ﰲ
تصنيع مكونات منشآت التخزين ،إرسال ملف أّوﱄ إﱃ

سلـ ـطـ ـة ضب ـط اﳌـحروق ـات ل ـل ـم ـواف ـقـة عـلـيـه .ويـتضمـن هـذا
اﳌلف عﲆ اﳋصوص ،ما يأتي :
– البيان الوصفي اﳌفصل ﳌنشأة التخزين،
– اﳌذكرات اﳊسابية،
– اﳋطط اﳌفصلة،
– إجراءات التلحيم،
– إجراء اﳌعاﳉة اﳊرارية،
– خطة عمليات التفتيش والتجارب ).(ITP
يوضح اﳌـحتوى اﳌفصل لهذا اﳌلف ،ﲟوجب تعليمة من
سلطة ضبط اﳌـحروقات.

اﳌادة  : 43ي ـ ـج ـ ـب أن يت ـ ـوف ـ ـر ل ـ ـ ـدى م ـ ـصـ ـ ـّنع م ـ ـك ـ ـونـ ـ ـات
م ـ ـنشآة الـ ـتـ ـخـ ـزيـ ـن نـ ـظـ ـام لـ ـتسيـ ـيـ ـر اﳉودة يـ ـغـ ـطي جـ ـمـ ـيـ ـع
العمليات ،ﻻ سيما منها مراقبة مراحل التصنيع ،ﲟا فيها
ﲢديـ ـد اﳌواد اﳌستـ ـعـ ـمـ ـلـ ـة وإجـ ـراءات الـ ـتـ ـل ـح ـي ـم واﻹن ـح ـن ـاء
واﳌعاﳉة اﳊرارية .ويجب أن يساعد هذا النظام ﰲ تتبع
أصل أي نقائص يمكن مﻼحظتها ﰲ منشأة التخزين.
اﳌادة  : 44يجب أن يسهر اﳌصّنع عﲆ التنفيذ السليم
للتدابير اﳌقررة ﰲ مرحلة التصميم ،خاصة فيما يتعلق
بـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ـات اﻹن ـح ـن ـاء وال ـت ـل ـح ـي ـم واﳌع ـاﳉة اﳊراري ـة وك ـذا
التجارب اﳌعيارية.
يتعﲔ عﲆ اﳌصّنع أن يسهر عﲆ اﳊفاظ عﲆ اﳋصائص
اﳌي ـك ـان ـي ـك ـيـة اﻷولـيـة لـلـمـواد الـتي تشكـل مـكـونـات مـنشآت
التخزين وأن يتأكد من عدم وجود أي نقائص سطحية أو
داخلية.
يجب أن تكون اﳋصائص اﳌيكانيكية للتجميعات عن
طـ ـ ـريـ ـ ـق ال ـ ـت ـ ـل ـ ـح ـ ـي ـ ـم أك ـ ـب ـ ـر م ـ ـن اﳊد اﻷدن ـ ـى م ـ ـن اﳋصائص
اﳌعيارية للمواد التي يجب ﲡميعها أو تساويها.
اﳌادة  : 45يـ ـجـ ـ ـب أن ت ـ ـت ـ ـم عـ ـمـ ـلـ ـيـ ـة تـ ـلـ ـحـ ـي ـم اﳌ ـل ـحـ ـق ـ ـات
ﳌنشآت التخزين التي تلحم مباشرة عﲆ السطح الداخﲇ
أو اﳋارجي ﳊليقات وصل أنبوبﲔ وعﲆ القاع والسقف،
حسب إج ـراءات ال ـت ـل ـح ـي ـم اﳌؤه ـل ـة وم ـن طـرف مستـخـِدمﲔ
مصادق عليهم.
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اﳌادة  : 46يجب أن يتم إجراء اﳌراقبات غير اﳌتلفة
من قبل مستخِدمﲔ مصّدقﲔ ،باﳌستوى اﳌناسب من
الكفاءة ﰲ التقنية اﳌستعملة.
يجب أن يتم تسليم تصديق اﳌستخِدمﲔ من قبل هيئة
خارجية معتمدة ومؤهلة ﰲ بلد اﳌصنّع.
اﳌادة  : 47يجب توفير الصفائح اﳌعدنية لقاع منشأة
الـتـخـزيـن وحـلـيـقـتـهـا لـوصل أنـبـوبﲔ وسقـفـهـا ومـلـحـقاتها،
مـ ـرفـ ـقـ ـة بشهـ ـادة مـ ـن اﳌصّن ـع ت ـث ـبت م ـط ـاب ـق ـة اﳌن ـت ـج ـات
اﳌسّلمة مع مواصفات صاحب اﳌشروع ومطابقة نتائج
ال ـت ـج ـارب اﳌشتـرطـة مـع مـتـطـلـبـات اﳌقـايـيس واﳌعـايـيـر
اﳌطبقة.
اﳌادة  : 48يجب أن تكون إجراءات التلحيم اﳌستعملة
ﰲ التصنيع ﰲ اﳌصنع ،مؤهلة من اﳌصّنع وﲢت إشراف
طرف ثالث مؤهل.
اﳌادة  : 49عندما تتطلب قواعد البناء معاﳉًة حرارية،
يجب عﲆ اﳌصّنع السهر عﲆ إجراء هذه اﳌعاﳉة أثناء
التصنيع ﰲ اﳌصنع.
اﳌادة  : 50يـ ـم ـكـ ـن أن ﲢـ ـضـ ـر سـلطة ضبط اﳌـحروقات،
ﰲ إطار مهام اﳌراقبة اﳋاصة بها ،ﰲ عمليات مراقبة
ال ـ ـت ـ ـج ـ ـارب اﳌع ـ ـي ـ ـاري ـ ـة ﳌك ـ ـونـ ـات مـ ـنشآت الـ ـتـ ـخـ ـزيـ ـن ﰲ
اﳌصنع ،بصفة مراقب أو ﰲ إطار عملية تدقيق تقوم بها
الهيئات اﳋارجية اﳌؤهلة طبقا للتنظيم اﳌعمول به.
اﳌادة  : 51ي ـجـ ـب ع ـ ـﲆ اﳌ ـصـ ـﹽنع أن يـ ـكّون مـ ـلًفا ن ـه ـائ ـ ـًيا
لتصنيع مكونات منشآت التخزين .ويخضع هذا اﳌلف
لـ ـل ـدراسة م ـن ق ـب ـل سل ـط ـة ضب ـط اﳌـحروق ـات وف ـ ًقـا ﻷحـكـام
اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٥٧-21اﳌؤرخ ﰲ  2ذي القعدة عام
 1442اﳌوافق  ١٣يونيو سنة  2021الذي يحدد كيفيات
وإجراء اﳊصول عﲆ ترخيص الشروع ﰲ اﻹنتاج والتوصيل
بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات اﳌـحروقات.
ويتكون اﳌلف عﲆ اﳋصوص ﳑا يأتي :
– اﳌلف اﻷوﱄ اﳌوافق عليه،
– ملف التلحيم ﰲ اﳌصنع،
– اﳌخططات اﳌفصلة،
– ملف اﳌراقبات اﳌتلفة وغير اﳌتلفة،
– شهادات مواد اﳌعادن اﻷساسية ومعادن التلحيم.
يوضح اﳌـحتوى اﳌفصل للملف النهائي ﲟوجب تعليمة
من سلطة ضبط اﳌـحروقات.

 ٩محّرم عام  ١٤٤٣هـ
 ١٨غشت سنة  202١م

اﳌادة  : 53يـ ـج ـ ـب عـ ـﲆ ص ـ ـاحـ ـب اﳌـ ـشـ ـروع أن يسهر عﲆ
اح ـ ـت ـ ـرام الشروط اﳌت ـ ـعـ ـلـ ـقـ ـة بأعـ ـمـ ـال اﻹنـ ـجـ ـاز واﳌراقـ ـبـ ـات
اﳌعيارية والتجارب التنظيمية وحماية منشآت التخزين
من التآكل.
اﳌادة  : 54ت ـكـ ـون مـ ـن ـش ـآت الت ـخ ـزي ـن الت ـي ﲢ ـتـ ـوي عـﲆ
سوائل مسببة للتآكل موضوع تبطﲔ داخﲇ عﲆ مستوى
القاع وعﲆ ارتفاع ﻻ يقل عن ثمانﲔ ) (80سم ،ابتداء من
ال ـق ـاع .وب ـال ـنسب ـة ﳌنشآت ال ـت ـخـزيـن اﳌوجـودة عـنـد تـاريـخ
نشر هذا اﳌرسوم ،يتم وضع هذا التبطﲔ كأبعد تقدير عند
التفتيش اﳌواﱄ ﻹعادة تأهيلها.
اﳌادة  : 55يجب أن يتم إنجاز تطبيق التبطﲔ من قبل
مستخدمﲔ مؤهلﲔ وفًقا ﻹجراءات موثقة طبقا للمقاييس
واﳌعايير اﳌطبقة.
ويجب أن تتم ﲡارب التبطﲔ من قبل مفتشﲔ مؤهلﲔ
وأن يحرر محضر إثر هذه التجارب.
اﳌادة  : 56ي ـجـ ـب عـ ـﲆ صـ ـاح ـ ـب اﳌـ ـشـ ـروع أن ي ـ ـقـ ـ ـدم ﰲ
اﳌوقع إﱃ سلطة ضبط اﳌـحروقات تقريرا حول الوضع ﰲ
اﳋدمة ﻷنظمة اﳊـماية الكاثودية ﳌنشآت التخزين ،يشمل
عﲆ اﳋصوص ما يأتي :
– مواصفات اﳊماية اﳌطبقة،
– إجراءات الوضع ﰲ اﳋدمة،
– اﳌعايير التشغيلية،
– كشوفات إمكانات اﳊماية الكاثودية.
اﳌادة  : 57يـ ـجـ ـب تـ ـصـ ـم ـي ـم دع ـائم اﳌ ـواس ـي ـر اﳌ ـرت ـبطة
ﲟنشآت التخزين وتركيبها بطريقة ﲤنع التآكل والتعرية
اﳋارجية للمواسير اﳌﻼمسة للدعائم.
اﳌادة  : 58يجب أن يتم تنفيذ التلحيم ﰲ اﳌوقع ،وفقا
ﻹجراء موافق عليه ومؤهل طبقا للتنظيم اﳌعمول به.
ت ـوضح ك ـي ـف ـي ـات اﳌواف ـقـة والـتأهـيـل ﻹجـراءات الـتـلـحـيـم،
ﲟوجب تعليمة من قبل سلطة ضبط اﳌـحروقات.
اﳌادة  : 59ي ـع ـتبر اس ـتـع ـمال التصوير الشعاعي إجباريا
ﰲ اﳌراقبة غير اﳌتلفة ﳌفاصل التلحيم ،طرفا لطرف،
ﳌنشآت التخزين .ويجب أن يكون نطاق اﳌراقبة متوافقا
مع شروط قواعد البناء اﳌعتمدة ومع اﳌواصفات التقنية

القسم الثالث
أعمال اﻹنجاز
اﳌادة  : 52يجب عﲆ صاحب اﳌشروع ،قبل البدء ﰲ
أع ـم ـال اﻹن ـج ـاز ،ال ـتأك ـد م ـن م ـط ـاب ـق ـة إن ـج ـاز ال ـه ـيـاكـل الـتي
ﲢتوي عﲆ منشآت التخزين.

لصاحب اﳌشروع.
وﰲ حـ ـالـ ـة عـ ـوائـ ـق تـ ـقـ ـنـ ـيـ ـة مـ ـب ـررة عﲆ ال ـن ـح ـو ال ـواجب،
ﻻستخدام التصوير الشعاعي ،يمكن أن تتم اﳌراقبة عن
طريق اﳌوجات فوق الصوتية ،بعد موافقة سلطة ضبط
اﳌـحروقات.

 ٩محّرم عام  ١٤٤٣هـ
 ١٨غشت سنة  202١م
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اﳌادة  : 60ي ـج ـب أن ي ـت ـم إج ـراء اﳌ ـراق ـبـات غ ـي ـر اﳌتلفة
مـ ـن قـ ـبـ ـل مستـ ـخـ ـِدمﲔ مصّدقﲔ بـ ـاﳌستـ ـوى اﳌنـ ـاسب م ـن

الـ ـتـ ـابـ ـعـ ـة لـ ـنشاطـ ـات اﳌـحروق ـ ـ ـات ،وي ـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـون اﳌلـ ـ ـف عﲆ

الكفاءة ﰲ التقنية اﳌستعملة.

اﳋصوص ﳑا يأتي :

يجب أن يتم تسليم تصديق اﳌستخدمﲔ من قبل هيئة
خارجية معتمدة ومؤهلة ﰲ مجال التدخل.
اﳌادة  : 61يجب عﲆ صاحب اﳌشروع أن يرسل إجراًء

خـ ـاصا بـ ـاﻻخـ ـتـ ـبـ ـار الـ ـهـ ـيـ ـدروستـ ـاتـ ـي ـكي ﰲ اﳌوق ـع ﳌنشأة

التخزين ،إﱃ سلطة ضبط اﳌـحروقات ،ﻹبداء رأيها التقني.
توضح أحكام هذه اﳌادة ﲟوجب تعليمة من سلطة ضبط
اﳌـحروقات.

الشروع ﰲ اﻹنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل

– مخططات البناء،
– مواصفات إجراءات التلحيم،
– تقارير التجارب غير اﳌتلفة،
– تقارير اﻻختبارات الهيدروستاتيكية.
يوضح اﳌـحتوى اﳌفصل للملف النهائي ﻷعمال اﻹنجاز،
ﲟوجب تعليمة من سلطة ضبط اﳌـحروقات.

اﳌادة  : 62ي ـج ـب عـ ـﲆ صـ ـاحـ ـب اﳌ ـشـ ـروع ،قـ ـب ـل خ ـضـ ـوع

القسم الرابع

م ـنشأة ال ـت ـخ ـزي ـن لـﻼخـتـبـار الـهـيـدروستـاتـيـكي اﳌذكـور ﰲ

اﻻستغﻼل

اﳌادة  63أدناه ،أن يقدم محاضر القياس واﳌراقبات التي
ﲤت أثناء أعمال اﻹنجاز ،طبقا لشروط قواعد البناء.
يجب أن تتم هذه اﳌراقبات من قبل مفتش مؤهل ،وإذا
تـ ـعـ ـذر اﻷمـ ـر ،تسنـ ـد إﱃ هـ ـيئـ ـة خـ ـارجـ ـيـ ـة مؤهـ ـلـ ـة ﰲ مـ ـجـ ـال
التدخل.
اﳌادة  : 63ي ـج ـب أن يـ ـت ـم اﻻخـ ـت ـب ـار ال ـه ـي ـدروس ـت ـات ـي ـك ـي
بالوسائل اﳌناسبة التي تسمح باﻹشراف عﲆ اﻻختبار
والتفتيش اﳌﻼئم ﳉميع أجزاء منشأة التخزين.
اﳌادة  : 64يـ ـج ـ ـب أن يـ ـتـ ـم اﻻخـ ـت ـب ـار اله ـي ـدروس ـت ـات ـي ـكي
ﳌنشأة ال ـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـزيـ ـ ـن بـ ـ ـحضور ﳑثـ ـ ـلﲔ عـ ـ ـن سلـ ـ ـطـ ـ ـة ضبـ ـ ـط
اﳌـحروقات.
يفحص ﳑثل سلطة ضبط اﳌـحروقات ،قبل اﻻختبار،
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف أجـ ـزاء مـ ـنشأة الـ ـتـ ـخ ـزي ـن ،ب ـاﳌق ـارن ـة م ـع اﳌل ـف
النهائي ،وتسجيﻼت نتائج مختلف التجارب اﳌتلفة وغير

اﳌادة  : 66يجب عﲆ اﳌستغل إعداد وﲢسﲔ باستمرار،
ن ـ ـظ ـ ـام تسيـ ـيـ ـر سﻼمـ ـة مـ ـنشآت الـ ـتـ ـخـ ـزيـ ـن ومـ ـعـ ـدات اﻷمـ ـن
وﲢيـ ـيـ ـنـ ـه ،عﲆ أساس الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم واﳌقـ ـايـ ـيس واﳌعـ ـايـ ـي ـر
اﳌطبقة ﰲ الصناعة البترولية والغازية التي تقّيم ،من
جملة اﻷمور ،اﳌخاطر بالنسبة قدرة منشآت التخزين قيد
اﻻستغﻼل.
يجب أن يشمل نظام تسيير سﻼمة منشآت التخزين
وم ـ ـع ـ ـدات اﻷم ـ ـن ،لـ ـكـ ـل مـ ـنشأة تـ ـخـ ـزيـ ـن ،خـ ـطـ ـة لـ ـلـ ـتـ ـفـ ـتـ ـيش
والصيانة والرصد ،وكذا إجراءات تسيير السﻼمة.
اﳌادة  : 67يتـ ـ ـم إعـ ـ ـداد خطـ ـ ـة التفتي ـ ـش م ـ ـن قب ـ ـ ـل هيئ ـ ـ ـة
خارجية مؤهلة أو مصلحة مكّلفة بتسيير سﻼمة منشآت
التخزين اﳋاصة باﳌستغل ،تكون مؤهلة أوليا من قبل
سلطة ضبط اﳌـحروقات طبقا للتنظيم اﳌعمول به .ويجب
أن ت ـتضم ـن م ـخ ـت ـل ـف ع ـم ـل ـي ـات ال ـت ـف ـت ـيش ال ـتي ي ـت ـط ـلـبـهـا

اﳌتلفة واﳌراقبات التي توصي بها خطة عمليات التفتيش

التنظيم اﳌعمول به واﳌعايير واﳌقاييس اﳌطبقة .ويجب

وال ـت ـجـارب ) .(ITPوي ـم ـك ـن أن ي ـب ـاشر م ـراقـبـات تـكـمـيـلـيـة

أن تتضمن هذه اﳋطة لكل منشأة تخزين عﲆ اﳋصوص،

عندما يرى ضرورة لذلك.

ما يأتي :

تعتبر منشأة التخزين قد ﰎ خضوعها لﻼختبار بنجاح
ﰲ اﳌوقع ،إذا لم ُيكتشف أي تسرب أو تشوه دائم أو تصدع

وإذا كانت مراقبات اﻷبعاد مقبولة.

وي ـ ـ ـ ـ ـجب أن ي ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـرر م ـ ـ ـ ـ ـحضر إث ـ ـ ـ ـ ـر هـ ـ ـ ـ ـذا اﻻخـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـار
الهيدروستاتيكي.
اﳌادة  : 65يجب عﲆ صاحب اﳌشروع عند اﻻنتهاء من
أعـ ـمـ ـال إنـ ـجـ ـاز مـ ـنشآت الـ ـتـ ـخ ـزي ـن ،أن ي ـك ـّون م ـل ـف ـا ﻷع ـم ـال

– تعيﲔ منشأة التخزين وﲢديد موقعها ﰲ اﳌنشأة،
– اﳋصائص التقنية وشروط اﻻستغﻼل،
– مست ـوى اﳊرج ـي ـة اﳌع ـي ـن ـة ﳌنشآت ال ـت ـخ ـزيـن طـبـقـا
للمقاييس واﳌعايير اﳌطبقة،
– نوع التفتيش واﳌراقبة ومداهما وتواترهما،
– نتائج تقييم تكامل منشآت التخزين.

اﻹنجاز .وتقوم سلطة ضبط اﳌـحروقات بدراسة هذا اﳌلف

اﳌادة  : 68يجب عﲆ اﳌستغل أن يحتفظ بكشف محﲔ

ﰲ اﳌوقع ،طبقا ﻷحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم 2٥٧-2١

ﳌنشآت التخزين ،ﲟا ﰲ ذلك تلك التي هي خارج اﳋدمة

اﳌؤرخ ﰲ  2ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  ١٣يونيو سنة

بشكل مؤقت .ويجب أن يبﲔ هذا الكشف عﲆ اﳋصوص،

 2021الذي يحدد كيفيات وإجراء اﳊصول عﲆ ترخيص

ل ـك ـل م ـنشأة ت ـخ ـزي ـن ،ن ـوع السائ ـل ورق ـم ال ـت ـع ـريـف ودرجـة

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٣
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳊرارة أثناء اﳋدمة ،واﳊجم وسنة الوضع ﰲ اﳋدمة
وت ـواري ـخ إج ـراء ال ـزي ـارات ال ـتـفـقـديـة الـروتـيـنـيـة وعـمـلـيـات
التفتيش اﳋارجية وإعادة التأهيل الدورية.
اﳌادة  : 69يجب عﲆ اﳌستغل أن يحتفظ بسجل تفتيش
محﲔ لكل منشأة تخزين ،حيث تسجل فيه جميع عمليات
التفتيش التنظيمية التي خضعت لها منشأة التخزين مع
ذكر تواريخها.
يجب ترقيم صفحات هذا السجل باستمرار بداية من
الرقم  .1ويجب أن ﲢتوي الصفحة اﻷوﱃ من السجل عﲆ :
– عدد الصفحات اﻹجماﱄ،
– تاريخ وضعه ﰲ اﳋدمة،
– تاريخ أعمال اﻹنجاز،
– قواعد البناء،
– ال ـن ـوع واﳋصائص ال ـت ـق ـن ـي ـة )اﻷب ـعـاد واﳊجـم والـعـزل
اﳊراري أم ﻻ وملفوف التسخﲔ ،وغيرها(،
– وجود تبطﲔ داخﲇ،
– تاريخ اﻻختبار الهيدروستاتيكي.
اﳌادة  : 70يجب عﲆ اﳌستغل إعداد لكل منشأة تخزين

 ٩محّرم عام  ١٤٤٣هـ
 ١٨غشت سنة  202١م

– إع ـداد خ ـط ـط ت ـف ـت ـيش م ـنشآت ال ـت ـخ ـزي ـن وت ـن ـف ـي ـذهـا،
ﲟفردها أو بالتعاون مع هيئة خارجية مؤهلة،
– تسجيل جميع اﳌعلومات واﳌعطيات اﳌتعلقة بنظام
تسيير السﻼمة.
يمكن اﳌستغل أن يلجأ إﱃ سلطة ضبط اﳌـحروقات
ﻹجراء عملية تأهيل أوﱄ ﳌصلحته اﳌكلفة بتسيير سﻼمة
منشآت التخزين طبقا للتنظيم اﳌعمول به.
اﳌادة  : 72يجب أن تتضمن عملية تتبع سﻼمة منشآت
التخزين ومعدات اﻷمن ،العمليات اﻵتية :
– زيارة تفقدية روتينية،
– تفتيش خارجي،
– إعادة تأهيل دوري.
اﳌادة  : 73تتمثل الزيارة التفقدية الروتينية ﰲ مراقبة
بصري ـ ـة خ ـ ـارج ـ ـي ـ ـة ﳉم ـ ـي ـ ـع م ـ ـك ـ ـونـ ـات مـ ـنشآت الـ ـتـ ـخـ ـزيـ ـن
وتست ـ ـك ـ ـم ـ ـل ،ع ـ ـن ـ ـد الضرورة ،ب ـ ـق ـ ـيـ ـاسات السمك ،مـ ـن أجـ ـل
اﻻطﻼع عﲆ حالة منشأة التخزين.
وي ـجب أن ت ـت ـم ال ـزي ـارات ال ـت ـف ـق ـديـة الـروتـيـنـيـة مـن قـبـل
مفتشﲔ مؤهلﲔ مرة واحدة ﰲ الشهر عﲆ اﻷقل.

وﳌعدات اﻷمن اﳋاصة بها ،ملف استغﻼل يتضمن جميع

اﳌادة  : 74تتمثل عمليات التفتيش اﳋارجية ﰲ مراقبة

اﳌعـ ـلـ ـومـ ـات اﳌتـ ـعـ ـلـ ـقـ ـة بـ ـعـ ـمـ ـلـ ـيـ ـات الـ ـتـ ـفـ ـت ـيش والصي ـان ـة

بصري ـة م ـفصل ـة ،وي ـم ـك ـن است ـك ـم ـال ـه ـا ﲟراق ـب ـة غ ـي ـر م ـتـلـفـة.

والتصليح والتعديل التي خضعت لها منشأة التخزين أثناء

ويجب أن تتضمن عﲆ اﳋصوص العمليات اﻵتية :

استغﻼلها.
يلزم اﳌستغل بتحيﲔ هذا اﳌلف واﻻحتفاظ به ﰲ موقع
اﻻستغﻼل ،ويشمل عﲆ اﳋصوص ما يأتي :

– اﻻطﻼع عﲆ تقارير الزيارات التفقدية الروتينية،
– تـ ـفـ ـتـ ـيش بصري خـ ـارجي مـ ـع ـم ـق ل ـل ـع ـن ـاصر اﳌك ـون ـة
ﳌنشأة التخزين وملحقاتها،

– اﳌلف النهائي ﻷعمال اﻹنجاز اﳌوافق عليه،

– تفتيش بصري للهياكل اﳊاملة،

– قائمة معدات اﻷمن وخصائصها التقنية ،وعند اﳊاجة،

– تفتيش مفاصل تلحيم الثوب والقاع،

شهادات التعيير و/أو اﳌعايرة،
– سجل التفتيش،
– خطط التفتيش،
– عناصر نظام تسيير سﻼمة منشأة التخزين،
– ملفات السخانات ،عند اﻻقتضاء.
اﳌادة  : 71يج ـ ـ ـب أن يتـ ـوف ـ ـ ـر ل ـ ـ ـدى اﳌستغـ ـ ـ ـ ـل مصلحـ ـ ـ ـة
مخصصة لتسيير سﻼمة منشآت التخزين ،تتوﱃ عﲆ
اﳋصوص ،ما يأتي :
– تنفيذ نظام تسيير سﻼمة منشآت التخزين ،ﲟفردها
أو بالتعاون مع هيئة خارجية مؤهلة،
– السهر عﲆ اﳌطابقة التنظيمية لﻸنابيب واﳌلحقات
اﳌدمجة ﰲ منشآت التخزين،

– مراقبة سمك الثوب ،خصوصا بالقرب من القاع،
– التحقق من التشوهات الهندسية اﳌـحتملة ﳌنشأة
التخزين،
– مراقبة اﳌراسي ،عند اﻻقتضاء.
يجب إجراء عمليات التفتيش اﳋارجية كل خمس )(5
سنوات عﲆ اﻷقل.
يجب أن يحرر اﳌفتش اﳌؤهل تقريرا مؤرخا وموقعا
عليه ،يذكر فيه نتائج عمليات التفتيش وكذا التوصيات
واﻹجراءات التصحيحية التي يجب أن يتخذها اﳌستغل.
اﳌادة  : 75تشمل إعادة تأهيل منشآت التخزين ،اﻻطﻼع
عﲆ وثائق اﻻستغﻼل التقنية وعمليات التفتيش الداخلية
واﳋارجية.

 ٩محّرم عام  ١٤٤٣هـ
 ١٨غشت سنة  202١م
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اﳌادة  : 76يج ـ ـب أن تتـ ـ ـم عمليـ ـ ـات التفتيـ ـ ـش الداخلي ـ ـ ـة
واﳋارجية طبقا للمقاييس واﳌعايير اﳌعمول بها.
يـ ـجب أن يـ ـع ـّد اﳌف ـتش اﳌؤه ـل اﳌك ـّل ـف بإع ـادة ال ـتأه ـي ـل
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اﳌادة  : 81يجب إجراء اختبار هيدروستاتيكي بعد كل
تصلـ ـيـ ـح مـ ـعـ ـتـ ـبـ ـر أو تـ ـع ـدي ـل ،إﻻ ﰲ ح ـال ـة است ـب ـدال السق ـف
الثابت.

تقريرا مؤرخا وموقعا عليه ،يذكر فيه نتائج جميع عمليات

اﳌادة  : 82يمكن اﳌستغل أن يغير نوع منتوج منشأة

ال ـت ـف ـت ـيش ال ـت ـن ـظـيـمـيـة واﳌعـيـاريـة الـتي ﰎ إجـراؤهـا ،وكـذا

الـ ـتـ ـخـ ـزيـ ـن ،إذا كـ ـان اﳌنـ ـتـ ـوج اﳉديـ ـد ي ـت ـن ـاسب م ـع شروط

التوصيات واﻹجراءات التصحيحية التي يجب أن يتخذها
اﳌستغل.
يجب إجراء عمليات إعادة التأهيل الدورية كل عشر )(10
سنوات عﲆ اﻷقل.
اﳌادة  : 77يج ـ ـب أن يت ـ ـم تتبـ ـع نظـ ـام اﳊماي ـ ـة الكاثوديـة
ومراقبته طبقا للتنظيم اﳌعمول به.

اﻻستغﻼل اﻷولية ،ﻻسيما فيما يخص الكثافة والتآكلية
ودرجـ ـ ـ ـ ـة اﳊرارة والضغـ ـ ـ ـ ـط .وﰲ هـ ـ ـ ـ ـذه اﳊال ـ ـ ـ ـة ،ي ـ ـ ـ ـجب عﲆ
اﳌستغل أن يعلم ،مسبقا ،سلطة ضبط اﳌـحروقات.
اﳌادة  : 83يمك ـ ـن اﳌستغـ ـ ـل أن يض ـ ـع منشـ ـ ـأة التخزي ـ ـ ـن
خارج اﳋدمة بشكل مؤقت أو نهائي.
وﰲ حالة الوضع خارج اﳋدمة بشكل مؤقت ،يجب عﲆ

اﳌادة  : 78يجب أن تتم مراقبة نظام اﳊماية ضد التآكل

اﳌست ـ ـغـ ـل تسجـ ـيـ ـل تـ ـاريـ ـخ وضع خـ ـارج اﳋدمـ ـة اﳌؤقت ﰲ

الداخﲇ ﰲ كل مرة يتم فيها إعادة تأهيل منشآت التخزين.

سجل التفتيش ،وأن يسهر عﲆ اﳊفاظ عﲆ تكامل منشأة

وتشمل هذه اﳌراقبة عﲆ اﳋصوص ،ما يأتي :
– تقييم التآكل الداخﲇ وتتبع تلف اﻷنودات الغلفانية
التي قد تكون مركبة ﳊماية منشآت التخزين،

التخزين.
توضح أحكام هذه اﳌادة ﲟوجب تعليمة من سلطة ضبط
اﳌـحروقات.

– فحص حالة التبطﲔ الداخﲇ.

الفصل الثالث

اﳌادة  : 79يجـ ـ ـب أن تتـ ـم عملي ـ ـات التفتي ـ ـش التنظيميـة

أحكام ختامية

م ـ ـن ق ـ ـب ـ ـل اﳌصل ـ ـح ـ ـة اﳌك ـ ـّل ـ ـف ـ ـة ب ـ ـتسي ـ ـي ـ ـر سﻼم ـ ـة مـ ـنشآت
ال ـت ـخ ـزي ـن ،اﳌؤه ـل ـة أول ـي ـا ل ـدى اﳌستـغـل أو ،عـنـد انـعـدامـهـا،
تسند إﱃ هيئة خارجية مؤهلة.
اﳌادة  : 80يجب أن توضع إجراءات التصليح والتعديل
وفًقا للقوانﲔ واﳌعايير اﳌطبقة.
ي ـقـ ـصـ ـد ،ﰲ مفهوم التعديل ،كل تغيير يتم إجراؤه ﰲ
الشروط التي سادت أثناء تصميم منشآت التخزين وﻻ تقع
ضمن اﳊدود اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌتطلبات التي يضعها
صاحب اﳌشروع و/أو ﰲ اﳌعايير اﳌتعلقة بها ،وﻻ سيما
منها إضافة مغرز اﻷنبوب ورفع أو خفض علو اﳋزان.
ويجب أن يتم كل تصليح أو تعديل ﳌنشأة التخزين من
قبل مستخدمﲔ مؤهلﲔ وﲢت مسؤولية اﳌستغل.
يجب عﲆ اﳌستغل ،قبل أي تصليح معتبر أو أي تعديل،
أن ي ـ ـرسل م ـ ـلـ ـف الـ ـتصلـ ـيـ ـح إﱃ سلـ ـطـ ـة ضبـ ـط اﳌـحروقات.
ويتضمن هذا اﳌلف عﲆ اﳋصوص :
– التقرير التفصيﲇ للتصليح اﳌعتبر أو التعديل،
– اﻹشعار ﲟطابقة اﳌلف النهائي ﻷعمال إنجاز منشآت
التخزين،
– إجراءات التصليح أو التعديل والتلحيم،
– ملف اﳌكونات اﳉديدة الواجب دمجها ،عند اﻻقتضاء.
ي ـوضح م ـح ـت ـوى ه ـذا اﳌل ـف ﲟوجب ت ـع ـل ـي ـم ـة مـن سلـطـة
ضبط اﳌـحروقات.

اﳌادة  : 84يجـب أن يتم فحص ومعايرة اﻷجهزة واﻷدوات
واﻵﻻت اﳌستخدمة ﰲ عمليات اﳌراقبة والقياسات ،بشكل
دوري ﰲ مختبر معتمد وفًقا ﳌتطلبات اﳌقاييس واﳌعايير
اﳌطبقة.
اﳌادة  : 85يجـ ـ ـب أن يرس ـ ـ ـل اﳌستغ ـ ـ ـل إﱃ سلطـ ـ ـة ضب ـط
اﳌـحروق ـ ـ ـات ،ﰲ نسخ ـ ـ ـة رق ـ ـ ـم ـ ـ ـي ـ ـ ـة ،كشف ـ ـ ـا ح ـ ـ ـول مـ ـ ـنشآت
التخزين .ويجب أن يرسل ﲢيﲔ هذا الكشف إﱃ سلطة
ضبط اﳌـحروقات بطلب منها وﰲ أجل أقصاه  31جانفي
من كل سنة.
توضح أحكام هذه اﳌادة ،ﲟوجب تعليمة من سلطة ضبط
اﳌـحروقات.
اﳌادة  : 86ﰲ حالـة حـدوث تصـدع عرضي ﳌنشأة التخزين
أو ﰲ حالة ظهور عيوب وتدهورات قد تؤثر عﲆ سﻼمتها
أثناء اﻻستغﻼل ،يلزم اﳌستغل بإعﻼم سلطة ضبط اﳌـحروقات
بذلك ،فورا.
اﳌادة  : 87يلتزم صاحب اﳌشروع أو اﳌستغل بأن يضع
ﲢ ـ ـت تـ ـصـ ـرف ﳑـ ـثـ ـﲇ سـ ـل ـط ـة ضـ ـبـ ـط اﳌـح ـروق ـات ،اﳌوارد
البشرية والوسائل اﳌادية وكذا الرخص الضرورية ،لتسهيل
تدخﻼتهم ﰲ إطار مهامهم.
اﳌادة  : 88تظل اﻹشعارات باﳌطابقة واﳌوافقات عﲆ
اﳌلفات اﳌتعلقة ﲟنشآت التخزين ،التي ﰎ منحها قبل
نشر هذا اﳌرسوم ،سارية اﳌفعول.

 ٩محّرم عام  ١٤٤٣هـ
 ١٨غشت سنة  202١م
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اﳌادة  : 89تشكـ ـ ـل عملي ـ ـات تصمـ ـ ـيم وتصني ـ ـع وأعمـ ـ ـال

يرسم ما يأتي :

إن ـ ـج ـ ـاز واست ـ ـغ ـ ـﻼل اﻷن ـ ـاب ـ ـيب وم ـ ـنشآت ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـزي ـ ـن ال ـ ـتي

الفصل اﻷّول

تستدعي استخدام تكنولوجيات جديدة أو عمليات أو مواد
مـ ـا ،ﰎ اخـ ـتـ ـب ـاره ـا واع ـت ـم ـاده ـا ﲟوجب ال ـق ـواع ـد واﳌع ـاي ـي ـر
الدولية اﳌعترف بها ،موضوع تعليمات خاصة من سلطة
ضبط اﳌـحروقات.

أحكـ ـام عـ ـامة

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبـي ـقا ﻷحـكام اﳌواد  ١٣٦و ١٤٥و 2٣٦م ـن
القانون رقم  ١٣-١٩اﳌؤرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني عام ١٤٤١
اﳌـ ـواف ـ ـق  ١١ديـ ـسـ ـم ـبـ ـر سـ ـنـ ـة  2٠١٩الـ ـذي ي ـن ـظـ ـ ـم ن ـشـ ـاطـ ـ ـات

اﳌادة  : 90ينشـ ـ ـر ه ـ ـذا اﳌرس ـ ـوم ﰲ اﳉري ـ ـدة الرسم ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حـ ـّرر باﳉزائـ ـر ﰲ  ٥مح ـّرم ع ـام  ١٤٤٣اﳌواف ـق  ١٤غشـت
سنة .2٠2١
أيمن بن عبد الرحمان
––––––––––––––––––––––H
م ـ ـرس ـ ـوم تـ ـن ـف ـي ـذي رقـ ـم  ٣١٦-2١مـ ـؤّرخ ﰲ  5مـ ـحـ ـّرم عـام

اﳌـحروقـ ـ ـات ،يـ ـ ـهـ ـ ـدف هـ ـ ـذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديـ ـ ـد كـ ـ ـيـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ـات
احتساب تكلفة برنامج التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ
حالتها اﻷصلية ،فيما يخص امتياز النقل بواسطة اﻷنابيب،
وت ـ ـقـ ـيـ ـيس هـ ـذه الـ ـتـ ـكـ ـلـ ـفـ ـة ومـ ـراجـ ـعـ ـتـ ـهـ ـا الـ ـدوريـ ـة ،وحساب
اﻻعتمادات السنوية وﲢويل اﳌلكية.
اﳌاّدة  : 2يطب ـ ـق هـ ـذا اﳌرس ـوم ع ـ ـﲆ امتي ـ ـازات أنظم ـ ـة
النقل بواسطة اﻷنابيب اﳌنصوص عليها ﲟوجب القانون
رقم  ١٣-١٩اﳌؤرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني عام  ١٤٤١اﳌوافق ١١
ديسمبر سنة  2٠١٩واﳌذكور أعﻼه.

 ١٤٤٣اﳌواف ـق  ١٤غشت سنة  ،202١يحدد كيفيات

ي ـ ـط ـ ـب ـ ـق أيضا عﲆ امـ ـتـ ـيـ ـازات أنـ ـظـ ـمـ ـة الـ ـنـ ـقـ ـل بـ ـواسطـ ـة

احتسـ ـ ـاب تكلفـ ـ ـة برنام ـ ـج التخ ـ ـﲇ ع ـ ـ ـن اﳌواقـ ـ ـع

اﻷن ـ ـاب ـ ـيب اﳌنصوص ع ـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا ﲟوجب الـ ـقـ ـانـ ـون رقـ ـم ٠٧-٠٥

وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية ،فيما يخص امتياز

اﳌؤرخ ﰲ  ١٩ربيع اﻷول عام  ١٤2٦اﳌوافق  28أبريل سنة

الـ ـنـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـل ب ـ ـواسط ـ ـ ـة اﻷنـ ـابـ ـي ـ ـ ـب ،وتـ ـق ـ ـ ـ ـيـ ـيس هـ ـ ـ ـذه

 2٠٠٥واﳌتعلق باﳌـحروقات ،اﳌعدل واﳌتمم ،وذلك طبقا

التكلفة ومراجعتها الدورية ،وحساب اﻻعتمادات
السنوية وتـحويل اﳌلكية.
–––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الطاقة واﳌناجم،
– وبن ـ ـاء ع ـ ـﲆ الدستـ ـور ،ﻻ سيم ـ ـا اﳌادت ـان  ٥-١١2و141
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتض ـ ـى القان ـ ـون رقـ ـم  ١٣-١٩اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  ١٤ربي ـ ـع
الثاني عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  2٠١٩الذي ينظم
نشاطات اﳌـحروقات ،ﻻسيما اﳌواد  ١٣٦و ١٤٥و 2٣٦منه،

ﻷحكام اﳌادة ) 2٣٠الفقرة  (٣من القانون رقم  ١٣-١٩اﳌؤرخ
ﰲ  ١٤ربيع الثاني عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة 2٠١٩
واﳌذكور أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٣يقصد ،ﰲ مفهوم هذا اﳌرسوم ،ﲟا يأتي :
اﻻتساع  :رفع سعة نظام النقل بواسطة اﻷنابيب.
اﻻمتداد  :ﲤديد نظام النقل بواسطة اﻷنابيب عن طريق
خـ ـط الـ ـوصل و/أو الـ ـتشعب والـ ـربـ ـط مـ ـن/أو إﱃ نـ ـظ ـام ال ـن ـق ـل
بواسطة اﻷنابيب.
اﳌـ ـن ـش ـآت اﳌـ ـدم ـجـ ـة  :مـ ـن ـشـ ـآت نـ ـظـ ـام الـ ـنق ـل ب ـواس ـطـة
اﻷنـ ـابـ ـيب الـ ـتي تشمـ ـل ،عﲆ اﳋصوص ،م ـنشآت ال ـت ـخ ـزي ـن
ومحطات الضغط والضخ ومراكز القطع والتقسيم وخطوط
الشحن من محطات الوصول إﱃ مركبات التمييع والفصل

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٧٥-2١اﳌؤرخ ﰲ

ومـ ـحـ ـطـ ـات الشحـ ـن عﲆ الـ ـرصيـ ـف وﰲ عـ ـرض ال ـب ـح ـر عﲆ

 ١٩ذي القع ـ ـدة ع ـ ـام  ١٤٤2اﳌوافـ ـ ـق  ٣٠يوني ـ ـو سنـ ـ ـة 2٠2١

مست ـوى اﳌوان ـئ ال ـب ـت ـرول ـي ـة وأن ـظ ـم ـة اﳊم ـاي ـة ال ـك ـاثـوديـة

واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  28١-2١اﳌؤرخ ﰲ 2٦
ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٧يوليو سنة  2٠2١واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٣٩-2١اﳌؤرخ ﰲ
 ١٩شّوال عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣١مايو سنة  2٠2١الذي يحدد
صﻼحيات وزير الطاقة واﳌناجم،

والـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـداد والضبـ ـ ـط واﻻتصاﻻت السلـ ـ ـكـ ـ ـيـ ـ ـة والـ ـ ـﻼسلـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ـة
والتسيير عن بعد وكل ﲡهيز ضروري ﻻتساعات و /أو
امتدادات نظام النقل بواسطة اﻷنابيب.
ت ـع ـديـل اﳌشتـمـﻼت  :ك ـل ت ـغ ـي ـي ـر م ـه ـم ي ـتـم إجـراؤه ﰲ
اﻷنـ ـابـ ـيب و/أو اﳌنشآت اﳌدمـ ـجـ ـة لـ ـنـ ـظـ ـام الـ ـن ـق ـل ب ـواسط ـة
اﻷنابيب واتساعاته و /أو امتداداته.
مـ ـخـ ـط ـط اﻹن ـج ـاز واﻻس ـت ـغ ـﻼل  :الـ ـوثـ ـيـ ـقـ ـة ال ـتي تغطي
مراحل اﻹنجاز واﻻستغﻼل والتخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها

 ٩محّرم عام  ١٤٤٣هـ
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إﱃ حـ ـالـ ـتـ ـهـ ـا اﻷصلـ ـيـ ـة لـ ـنـ ـظـ ـام ال ـن ـق ـل ب ـواسط ـة اﻷن ـاب ـيب أو

م ـخ ـط ـط إن ـج ـاز ن ـظـام الـنـقـل بـواسطـة اﻷنـابـيب واستـغـﻼلـه،

اتساعـ ـ ـ ـاتـ ـ ـ ـه و/أو ام ـ ـ ـت ـ ـ ـدادات ـ ـ ـه اﳌـحتـ ـ ـم ـ ـل ـ ـة ،اﳌتضم ـ ـن ـ ـة عﲆ

ﳌوافقة سلطة ضبط اﳌـحروقات ﰲ إطار كل طلب امتياز

اﳋـ ـص ـوص ،اﳌ ـش ـت ـم ـﻼت وت ـك ـل ـف ـة وخ ـط ـة اﻹنجاز والكميات

للنقل بواسطة اﻷنابيب.

ال ـواجب ن ـق ـل ـه ـا وأع ـب ـاء اﻻست ـغ ـﻼل وك ـذا ب ـرن ـامج ال ـت ـخﲇ عـن
اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية.
اﳌاّدة  : ٤عند انقضاء مدة امتياز النقل بواسطة اﻷنابيب
أو ﰲ حالة التنازل الكﲇ عنه من قبل صاحب اﻻمتياز أو ﰲ
حالة سحبه من طرف الدولة ،أو ﰲ حالة التوقف النهائي
ﳉزء من نظام النقل بواسطة اﻷنابيب ،تعود ملكية الهياكل
واﳌنشآت اﳌدم ـ ـجـ ـة الـ ـتي تسمـ ـح ﲟمـ ـارسة الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـيـ ـات إﱃ
الدول ـ ـة مجـ ـانًا وب ـ ـدون أعبـ ـاء ،طبقـ ـا ﻷحك ـ ـام اﳌـ ـادة  ١٣٦مـ ـ ـن

اﳌاّدة  : ٧يتم إعداد برنامج التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها
إﱃ حالتها اﻷصلية عﲆ أساس دراسة ﲢدد مختلف الطرق
اﳌمكنة للتخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية،
وت ـ ـق ـ ـارن ـ ـه ـ ـا عﲆ اﳌست ـ ـوي ـ ـات ال ـ ـت ـ ـقـ ـنـ ـيـ ـة واﻷمـ ـن الصنـ ـاعي
والبيئية واﻻقتصادية.
يجب أن تراعي دراسة التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ
حالتها اﻷصلية ،التي تتم عﲆ نفقة صاحب طلب اﻻمتياز

القانـ ـون رقـ ـم  ١٣-١٩اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  ١٤ربيـ ـع الثانـ ـي عـ ـ ـام ١٤٤١

ط ـ ـب ـ ـق ـ ـا ل ـ ـل ـ ـتشري ـ ـع وال ـ ـت ـ ـن ـ ـظ ـ ـي ـ ـم اﳌع ـ ـم ـ ـول ب ـ ـه ـ ـم ـ ـا وﻷفضل

اﳌ ـوافـ ـق  ١١دي ـس ـم ـب ـر س ـن ـة  2٠١٩واﳌذكور أعﻼه .ويتعّين أن

اﳌمارسات الدولية ،ﻻ سيما العناصر اﳌذكورة ﰲ اﳌلحق

تكون الهياكل واﳌنشآت اﳌدمجة التي يقوم صاحب اﻻمتياز
بتحويلها ﰲ حالة اشتغال وسير جيد.
عندما تتنازل الدولة عن ﲢويل اﳌلكية لهيكل ما ،يقوم
صاحب اﻻمتياز ،عﲆ نفقته ،بالتخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها
إﱃ حـ ـالـ ـت ـه ـا اﻷصل ـي ـة ،ﰲ ظ ـل اح ـت ـرام ال ـتشري ـع وال ـت ـن ـظ ـي ـم
ما ﰲ
اﳌعمول بهما وكذا اﳌقاييس واﳌعايير اﳌقبولة عمو ً
مجال صناعة اﳌـحروقات.

اﳌاّدة  : 5تهدف عمليات التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ
حالتها اﻷصلية ،إﱃ اﳊفاظ عﲆ صحة اﻷشخاص وحماية
البيئة والتمكﲔ من استخدام هذه اﳌواقع ﰲ اﳌستقبل.
تتمثل عمليات التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها
اﻷصلية عﲆ اﳋصوص ،فيما يأتي :
– تأمﲔ اﻷنابيب واﳌنشآت اﳌدمجة مسبقا،
– تفكيك اﳌنشآت اﳌدمجة،
– إزالة اﻷنابيب أو التخﲇ عنها ﰲ مكانها ،ﰲ حالتها أو

اﻷول بهذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٨ت ـت ـم ـث ـل ط ـري ـق ـة الـ ـتخـ ـﲇ بالنس ـب ـة للم ـن ـشـ ـآت
اﳌدمجة واﻷنابيب السطحية ،ﰲ التفكيك واﻹزالة.
وي ـجب أن ت ـك ـون اﻹزال ـة است ـث ـنـائـيـة بـالـنسبـة لﻸنـابـيب
اﳌطمورة واﻷنابيب اﳌوضوعة ﰲ عمق البحر ،وﻻ يمكن
ﻻ ﻷسباب مبررة عﲆ النحو الواجب ،ﻻ سيما
اللجوء إليها إ ّ
تلك اﳌتعلقة بسﻼمة اﻷشخاص واﳌمتلكات وحماية البيئة
أو باستغﻼل مستقبﲇ للمواقع.
وﰲ ج ـم ـي ـع اﻷح ـوال ،ي ـجب أن ت ـت ـب ـع ع ـم ـل ـي ـات ال ـت ـفـكـيك
واﻹزالة ،إعادة اﳌواقع إﱃ حالتها اﻷصلية.
ﲢدد اﻷحكام التقنية التي يجب اﻻمتثال لها ﰲ ﲢضير
دراسة ال ـت ـخﲇ ع ـن اﳌواق ـع وإع ـادت ـه ـا إﱃ ح ـال ـت ـه ـا اﻷصلـيـة،
اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  ٧أعﻼه ،ﲟوجب نظام ﲢدده سلطة ضبط
اﳌـحروقات.
اﳌاّدة  : ٩تشرع سلطة ضبط اﳌـحروقات ،ﰲ إطار معاﳉة
طلب اﻻمتياز ،ﰲ دراسة برنامج التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها

بعد معاﳉة خاصة،
– التخل ـ ـص مـ ـن اﳌ ـ ـواد والنفاي ـ ـات الناﲡـ ـة ع ـ ـن عمليـ ـات

إﱃ حالتها اﻷصلية والتكلفة اﳌتعلقة به.
وعند منح اﻻمتياز ،يعتبر برنامج التخﲇ عن اﳌواقع

التخﲇ،
– إع ـ ـادة تأه ـ ـيـ ـ ـل وتطهي ـ ـر م ـ ـوق ـ ـع اﻷنابـ ـيـ ـ ـب واﳌـ ـنشـ ـ ـآت
اﳌدمجة من أجل إعادة اﳌوقع إﱃ حالٍة مطابقة ﳌا كان عليه
قبل إنشاء نظام النقل بواسطة اﻷنابيب،
– اﳌراقبة ما بعد التخﲇ.

وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية والتكلفة اﳌتعلقة به ،موافقًا
عليهما من قبل سلطة ضبط اﳌـحروقات.
الفصل الثالث
تقييس ومراجعة تكلفة برنامج التخﲇ عن اﳌواقع
وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية

الفصل الثاني
تـحديد تكلفة برنامج التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها
إﱃ حالتها اﻷصلية
اﳌاّدة  : ٦ي ـخ ـض ـع ب ـرن ـام ـج ال ـتخ ـﲇ عـن اﳌواقع وإعادتها
إﱃ حالتها اﻷصلية والتكلفة اﳌرتبطة به ،اﳌدمجﲔ ﰲ

اﳌاّدة  : ١0تخضع تكلفة برنامج التخﲇ عن اﳌواقع
وإعـ ـادتـ ـهـ ـا إﱃ حـ ـالـ ـتـ ـهـ ـا اﻷصلـ ـيـ ـة لـ ـكـ ـل نـ ـظـ ـام ن ـق ـل ب ـواسط ـة
اﻷنابيب ،للتقييس سنوًيا ،وفًقا للقواعد اﳌـحددة ﰲ دفتر
الشروط اﳌلـ ـ ـحـ ـ ـق بـ ـ ـقـ ـ ـرار ال ـ ـوزي ـ ـر اﳌك ـ ـل ـ ـف ب ـ ـاﳌـحروقات
اﳌتضمن منح اﻻمتياز.
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اﳌاّدة  : ١١ﰲ حالة اتساع و/أو امتداد نظام النقل بواسطة
اﻷنابيب ،يتم ﲢيﲔ برنامج التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها
إﱃ حـ ـال ـت ـهـ ـا اﻷص ـل ـي ـة وم ـراج ـع ـة ال ـتكلفة اﳌرتبطة به ،وفًقا
ﻷحكام اﳌواد  ٦إﱃ  ٩أعﻼه.
ضا تـعديل برنامج التخﲇ عن اﳌواقع
اﳌاّدة  : ١2يـ ـتم أيـ ـ ً
وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية ،بعد تغيير مشتمﻼت نظام
النقل بواسطة اﻷنابيب ،أو ﰲ حالة تغيير هام ﰲ العناصر
التي استخدمت كأساس ﻹعداد هذا البرنامج و/أو لتحديد
التكلفة اﳌرتبطة به.
تخضع التكلفة اﳌراجعة إثر تعديل برنامج التخﲇ عن
اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية ،ﳌوافقة سلطة ضبط
اﳌـحروقات.
اﳌاّدة  : ١٣ي ـج ـري صـ ـاحـ ـب اﻻم ـت ـي ـاز ق ـياسات وﲢاليل
بيئية معمقة من أجل تقييم حالة سطح اﻷرض وباطنها
واﳌياه اﳉوفية و/أو السطحية ،وكذا حجم جميع النفايات
الـ ـواجب إزالـ ـتـ ـهـ ـا ق ـب ـل ث ـﻼث ) (٣سن ـ ـ ـوات ،عﲆ اﻷق ـ ـ ـل ،م ـ ـ ـن
التوقف النهائي ﻻستغﻼل نظام النقل بواسطة اﻷنابيب أو
أحد أجزائه.
يخضع كل تعديل لبرنامج التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتـها
إﱃ ح ـ ـال ـت ـه ـا اﻷصـ ـلـ ـية و /أو م ـراجـ ـعـ ـة الت ـك ـل ـفة اﳌرتبطة به،
ﳌوافقة سلطة ضبط اﳌـحروقات.
الفصل الرابع
حساب اﻻعتماد السنوي
اﳌاّدة  : ١٤يجب عﲆ صاحب اﻻمتياز لكل سنة مدنية،
ابتداء من بداية اﻻستغﻼل ،أن يكّون لكل نظام نقل بواسطة
اﻷنابيب ،اعتماد سنوي للتخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ
حالتها اﻷصلية.
يمثل مبلغ هذا اﻻعتماد تكلفة استغﻼل للسنة اﳌالية
اﳌعنية.
اﳌاّدة  : ١5بـ ـالـ ـنـ ـسـ ـب ـة لكل نظام نقل بواسطة اﻷنابيب،
ي ـت ـم حساب م ـب ـل ـغ اﻻع ـت ـم ـاد السن ـوي ل ـل ـت ـخﲇ ع ـن اﳌواقـع
وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية ،لسنة اﻻستغﻼل اﳌعتبرة،
وفًقا للصيغة اﻵتية :
إت=

تبت-رحب
مسم

حيث :
إ ت  :اﻻعتماد السنوي للتخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ
حالتها اﻷصلية ،لسنة اﻻستغﻼل اﳌعتبرة،
ت ب ت  :تكلفة برنامج التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ
حـ ـ ـالـ ـ ـتـ ـ ـهـ ـ ـا اﻷصلـ ـ ـيـ ـ ـة ،اﳌـحتسبـ ـ ـة واﳋاضعـ ـ ـة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـق ـ ـي ـ ـيس
واﳌراجعة ،لسنة اﻻستغﻼل اﳌعتبرة ،وفًقا ﻷحكام اﳌواد
من  ٩إﱃ  ١٣أعﻼه،
ر ح ب  :رص ـيـ ـد اﳊ ـس ـاب الب ـن ـكـ ـي اﳌـ ـذكـور ﰲ اﳌادة ١٦
أدناه ،ﰲ بداية سنة اﻻستغﻼل اﳌعتبرة،
م س م  :اﳌدة السنوية اﳌتبقية لﻼمتياز ،ﰲ بداية سنة
اﻻستغﻼل اﳌعتبرة.

اﳌاّدة  : ١٦ي ـت ـم إيـ ـداع م ـبـلغ اﻻعتماد السنوي للتخﲇ عن
اﳌواق ـع وإع ـادت ـه ـا إﱃ ح ـال ـت ـه ـا اﻷصل ـي ـة ،ال ـذي يـحسب وفـ ًقـا
ﻷح ـكـ ـام اﳌـ ـادة  ١٥أع ـ ـﻼه ،ﰲ ح ـ ـسـ ـاب بـ ـنـكـ ـي مـ ـوجـ ـه لـ ـتـمويل
عمليات التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية.
ي ـ ـجب عﲆ صاحب اﻻم ـ ـتـ ـيـ ـاز أن يـ ـفـ ـتـ ـح لـ ـكـ ـل نـ ـظـ ـام نـ ـقـ ـل
بواسطة اﻷنابيب ،حساًبا بنكيا ويتوﱃ تسييره.
يتعّين عﲆ صاحب اﻻمتياز إعﻼم سلطة ضبط اﳌـحروقات

باﻻعتمادات التي ﰎ تكوينها.

ي ـ ـح ـ ـدد دف ـ ـتـ ـر الشروط اﳌلـ ـحـ ـق بـ ـقـ ـرار الـ ـوزيـ ـر اﳌكـ ـّلـ ـف
باﳌـحروق ـ ـات اﳌتضم ـ ـن م ـ ـن ـ ـح اﻻم ـ ـت ـ ـيـ ـاز ،أحـ ـكـ ـام وشروط
تكوين وتقييس واستعمال اعتمادات التخﲇ عن اﳌواقع
وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية.
اﳌاّدة  : ١٧يـ ـج ـ ـب أن تـ ـس ـت ـع ـم ـل اﳌ ـب ـالـ ـغ اﳌ ـت ـض ـم ـنة ﰲ
اﳊساب ـات ال ـب ـن ـك ـي ـة حصرًي ـا ل ـت ـغ ـط ـي ـة ت ـك ـال ـي ـف ع ـم ـلـيـات
التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية.

ن اﳌبلغ اﳌتضمن ﰲ اﳊساب
وﰲ حالة ما إذا تبﲔ أ ّ
ف لتغطية
البنكي لنظام النقل بواسطة اﻷنابيب غير كا ٍ
الـ ـتـ ـكـ ـلـ ـف ـة ال ـك ـل ـي ـة ل ـل ـع ـم ـل ـي ـات اﳌذك ـورة ،ي ـجب عﲆ صاحب
اﻻمتياز أن يوفر الفارق.
وﰲ حالـ ـة بقـ ـاء مبلـ ـغ ﰲ اﳊسـ ـاب البنك ـي لنظ ـام النق ـل
بواسطة اﻷنابيب ،بعد انتهاء عمليات التخﲇ عن اﳌواقع
وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية ،فإن هذا اﳌبلغ اﳌتبقي يصب
ﰲ اﳋزينة العمومية.
الفصل اﳋامس
تـحويل اﳌلكية و/أو التخﲇ
عن أنظمة النقل بواسطة اﻷنابيب
اﳌاّدة  : ١٨طبقا ﻷحكام اﳌادة  ١٣٦من القانون رقم ١٣-١٩
اﳌؤّرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١١ديسمبر
سـ ـنـ ـة  2٠١٩واﳌـ ـذكـ ـور أعـ ـﻼه ،يـ ـهـ ـدف ه ـ ـذا الف ـص ـل إﱃ ﲢـ ـديـد
كيفيات ﲢويل ملكية أنظمة النقل بواسطة اﻷنابيب.
القسم اﻷّول
تـحويل اﳌلكية و/أو التخﲇ عند انقضاء مدة اﻻمتياز
اﳌاّدة  : ١٩يـ ـج ـ ـب ع ـ ـﲆ صـ ـاحـ ـب اﻻم ـت ـي ـاز ،قـبل أربع )(٤
سنوات من انقضاء مدة امتياز النقل بواسطة اﻷنابيب ،أن
يقدم إﱃ سلطة ضبط اﳌـحروقات طلًبا لتحويل اﳌلكية
و/أو الت ـخ ـﲇ عـ ـن ن ـظ ـام الن ـق ـل ب ـواس ـط ـة اﻷنـابيب ،مصحوًبا
ﲟلف يحدد محتواه ﰲ اﳌلحق الثاني بهذا اﳌرسوم.

اﳌاّدة  : 20تـ ـبـ ـّلغ سـ ـل ـطـ ـة ضـ ـب ـط اﳌ ـ ـحـ ـروقـ ـات ص ـ ـاح ـ ـ ـب
اﻻمتياز ،قبل ثﻼث ) (٣سنوات ،عﲆ اﻷقل ،من انقضاء مدة
اﻻمتياز ،بقائمة اﻷنابيب واﳌنشآت اﳌدمجة لنظام النقل
بواسطة اﻷنابيب التي ترغب الدولة ﰲ ﲢويل ملكيتها.
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تتأكد سلطة ضبط اﳌـحروقات من أن تكون اﻷنابيب

يرسل صاحب اﻻمتياز إﱃ سلطة ضبط اﳌـحروقات اﳋطة

واﳌنشآت اﳌدمجة الواجب ﲢويلها إﱃ الدولة ،ﰲ حالة

التفصيلية لعمليات التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها

اشتغال وسير جيد أثناء ﲢويلها.

اﻷصلية واﳉدول الزمني لهذه العمليات.
يمكن سلطة ضبط اﳌـحروقات أن تطلب من صاحب

القسم الثاني

اﻻمتياز كل معلومة إضافية تراها ضرورية.

تـحويل اﳌلكية و/أو التخﲇ قبل انقضاء مدة اﻻمتياز

ترسل سلطة ضبط اﳌـحروقات هذه اﳋطة إﱃ الوﻻة

اﳌاّدة  : 2١ي ـتـ ـم تـ ـق ـدﱘ كـ ـل ط ـل ـ ـب لـ ـتـحـ ـويـ ـل اﳌـلكية و/أو

اﳌختصﲔ إقليميا ﻹبداء الرأي ،ويتعﲔ عليهم الرد ﰲ أجل

التخﲇ ،ﰲ حالة التنازل الكﲇ عن اﻻمتياز من قبل صاحب
اﻻمتياز أو ﰲ حالة سحبه من طرف الدولة أو ﰲ حالة
التوقف النهائي ﳉزء من نظام النقل بواسطة اﻷنابيب ،إﱃ
سلطة ضبط اﳌـحروقات مصحوًبا ﲟلف يحدد محتواه ﰲ
اﳌلحق الثاني بهذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : 22تشرع سلطة ضبط اﳌـحروقات ﰲ الدراسة
اﻷولية لطلب ﲢويل اﳌلكية و/أو التخﲇ اﳌذكور ﰲ اﳌادة
 2١أعﻼه ،ﰲ أجل سبعة ) (٧أيام ،ابتداء من تاريخ استﻼم
الطلب.
ﻻ،
وعند انقضاء هذا اﻷجل ،وإذا ﰎ اعتبار اﳌلف مقبو ً
تسّلـ ـ ـم سلـ ـ ـطـ ـ ـة ضب ـ ـط اﳌـحروقـ ـ ـات إشعـ ـ ـارا بـ ـ ـاﻻست ـ ـﻼم إﱃ
صاحب اﻻمتياز.
اﳌاّدة  : 2٣يـ ـت ـوفـ ـر لـ ـدى س ـل ـطـ ـة ضـ ـبـط اﳌـح ـروقات أجل
ما ،ابتداء من تاريخ تسليم اﻹشعار باﻻستﻼم
ستﲔ ) (٦٠يو ً

ل ـ ـت ـ ـب ـ ـلـ ـيـ ـغ صاحب اﻻمـ ـتـ ـيـ ـاز بـ ـقـ ـائـ ـمـ ـة اﻷنـ ـابـ ـيب واﳌنشآت
اﳌدمجة لنظام النقل بواسطة اﻷنابيب التي ترغب الدولة
ﰲ ﲢويل ملكيتها.
ويمكن سلطة ضبط اﳌـحروقات ،خﻼل مدة هذا اﻷجل ،أن
تطلب معلومات إضافية من صاحب اﻻمتياز.
اﳌاّدة  : 2٤ﰲ حالة طلب ﲢويل اﳌلكية و/أو التخﲇ عن
جـ ـزء مـ ـن ن ـظ ـام ال ـن ـق ـل ب ـواسط ـة اﻷن ـاب ـيب ،ي ـق ـت ـط ـع صاحب
اﻻمـ ـت ـي ـاز م ـن اﻻع ـت ـم ـادات اﳌك ـّون ـة ل ـن ـظ ـام ال ـن ـق ـل ب ـواسط ـة

اﻷنابيب اﳌعني ،وفقا لﻸحكام والشروط اﳌـحددة ﰲ دفتر
الشروط اﳌلـ ـ ـحـ ـ ـق بـ ـ ـقـ ـ ـرار ال ـ ـوزي ـ ـر اﳌك ـ ـّل ـ ـف ب ـ ـاﳌـحروقات
اﳌتضمن منح اﻻمتياز.
اﳌاّدة  : 25ﰲ حالة طلب ﲢويل اﳌلكية و/أو التخﲇ عن
نظام النقل بواسطة اﻷنابيب بأكمله ،وبعد موافقة سلطة
ضبط اﳌـحروقات عﲆ الطلب ،تصيغ هذه اﻷخيرة توصية
للوزير اﳌكلف باﳌـحروقات ﻹنهاء اﻻمتياز.
الفصل السادس
مراقبة عمليات التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ
حالتها اﻷصلية
اﳌاّدة  : 2٦ﰲ أجـ ـ ـ ـل ﻻ يـ ـت ـعـ ـدى سـ ـتـ ـة ) (٦أشـ ـهـ ـر قـ ـبل بدء
أشغال التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية،

ما ،ابتداء من تاريخ اﻹرسال .وبعد
خمسة وأربعﲔ ) (٤٥يو ً
انقضاء هذا اﻷجلُ ،يعتبر رأيهم مؤّيدا.
ت ـب ـّل ـغ سل ـط ـة ضبـط اﳌـحروقـ ـات ﰲ نـ ـهـ ـايـ ـة هـ ـذا اﳌسار،
صاحب اﻻمتياز ﲟوافقتها عﲆ تنفيذ خطة عمليات التخﲇ
عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية.
اﳌاّدة  : 2٧تقوم سلطة ضبط اﳌـحروقات ﲟراقبة تنفيذ
عمليات التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية،
بالتعاون مع مصالح الوﻻيات اﳌختصة إقليميا.
يعلم صاحب اﻻمتياز سلطة ضبط اﳌـحروقات بتاريخ
بدء أشغال التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية،
ويرسل لها تقارير شهرية حول تقدم هذه اﻷشغال.
وبالنسبة لﻸنابيب اﳌطمورة واﻷنابيب اﳌوضوعة ﰲ
عمق البحر التي ﰎ التخﲇ عنها ﰲ مكانها ،يجب أن تسهر
سلطة ضبط اﳌـحروقات عﲆ أن يتخذ صاحب اﻻمتياز
جميع التدابير اﳌنصوص عليها ﲟوجب التنظيم اﳌعمول
ب ـه وال ـﻼزم ـة ل ـل ـح ـف ـاظ عﲆ سﻼم ـة اﻷشخ ـاص واﳌم ـت ـل ـكـات
وحماية البيئة.
اﳌاّدة  : 2٨ع ـ ـند اﻻن ـت ـه ـاء من عمليات التخﲇ عن اﳌواقع
وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية ،تسّلم سلطة ضبط اﳌـحروقات
لصاحب اﻻمـ ـتـ ـيـ ـاز ،مـ ـحضرا بشأن الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذ السلـ ـيـ ـم لـ ـه ـذه
العمليات.
اﳌاّدة  : 2٩بغض النظر عن أحكام اﳌادة  28أعﻼه ،يتعّين
عﲆ صاحب اﻻمتياز إجراء عمليات مراقبة ما بعد التخﲇ
والتكفل بكل تأثير بيئي قد ينجم عن اﻷنابيب التي ﰎ
التخﲇ عنها ﰲ مكانها ،وعن إزالة اﳌنشآت اﳌدمجة.
الفصل السابع
أحكام انتقالية وختامية
اﳌاّدة  : ٣0بالنـسـبـة لـكـل نـظ ـام مـن أنـظـمـة النـقـل بـواسـطـ ـة
اﻷنابيب التي هي قيد اﻻستغﻼل عند تاريخ نشر هذا اﳌرسوم،
يجب عﲆ صاحب اﻻمتياز أن يعرض عﲆ موافقة سلطة ضبط
اﳌـحروقات ،ﰲ أجل ﻻ يتعدى سنتﲔ ) ،(2ابتداء من تاريخ
نشر هذا اﳌرسوم ،برنامج التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ
حالتها اﻷصلية وكذا التكلفة اﳌتعلقة به.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٣
اﳉريدة الرسم ّ
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تشرع سلـ ـ ـطـ ـ ـة ضبـ ـ ـط اﳌـحروقـ ـ ـات ﰲ دراسة بـ ـ ـرنـ ـ ـامج

بوثائق رسم اﳋرائط ،ﻻسيما خطة اﳌوقع التي تغطي

التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية والتكلفة

اﳌنطقة اﳌجاورة لنظام النقل بواسطة اﻷنابيب واﳌبينة

اﳌتعلقة به ،واﳌوافقة عليهما.

فيها خطوط السكك اﳊديدية والطرق العمومية والنقاط

اﳌاّدة  : ٣١بـ ـالـ ـن ـسـ ـبـ ـة ﻷجـ ـزاء أن ـظـ ـم ـة الن ـق ـل بـ ـواسـ ـطـ ـ ـة
اﻷنابيب التي قد ﰎ توقيفها نهائـي ـا عند تاريخ نشر هذا

واﳌجاري اﳌائية وكذا خصائص اﳌواقع الطبيعية و/أو
اﳌـحمية،

اﳌرسوم ،يجب عﲆ صاحب اﻻمتياز الشروع ﰲ التخﲇ

– توصية مبررة عﲆ النحو الواجب ،حول طريقة التخﲇ

ع ـن ـه ـا وإع ـادة اﳌواق ـع إﱃ ح ـال ـت ـه ـا اﻷصل ـي ـة .ول ـهـذا الـغـرض،

عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية والتكلفة اﳌرتبطة

يستقطع صاحب اﻻمتياز من اﻻعتمادات اﳌكﱠونة لنظام

بها.

النقل بواسطة اﻷنابيب اﳌعني.
تسهر سلطة ضبط اﳌـحروقات عﲆ تطبيق أحكام هذه
اﳌادة.

 - 2يـ ـجـ ـب الت ـك ـفـ ـل ﰲ كـ ـل ط ـري ـقـ ـة ل ـل ـتخـ ـﲇ عـ ـن اﳌـ ـواق ـ ـع
وإع ـادت ـه ـا إﱃ ح ـال ـت ـه ـا اﻷصل ـي ـة ،عﲆ اﳋصوص ،بـالـعـنـاصر
اﻵتية :

اﳌاّدة  : ٣2ي ـجـ ـب أن ت ـس ـت ـج ـي ـب كـ ـي ـفـيات إعداد برنامج
التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية ،واحتساب
التكلفة اﳌرتبطة به ومراجعتها ،وحساب اﻻعتماد السنوي،
وﲢويل اﳌلكية ومراقبة عمليات التخﲇ عن أنظمة النقل
ب ـواسط ـة اﻷن ـاب ـيب اﳌست ـَغ ـّل ـة وإع ـادة م ـواقـعـهـا إﱃ حـالـتـهـا
اﻷصلـ ـيـ ـة ،لﻸحـ ـكـ ـام نـ ـفسهـ ـا اﳌنصوص عـ ـلـ ـيـ ـه ـا ﲟوجب ه ـذا

– ﲢـ ـديـ ـد وتـ ـقـ ـي ـي ـم اﻵثـ ـار الب ـي ـئ ـي ـة اﳌت ـوّقعـ ـة اﳌ ـرت ـب ـط ـة
بعمليات التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية،
اﳌباشرة وغير اﳌباشرة ،عﲆ اﳌديﲔ القصير والطويل،
مع مراعاة خصوصيات السائل اﳌعني،
– ﲢديد وتقييم اﳌخاطر اﳌرتبطة بعمليات التخﲇ عن
اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية ،عﲆ اﳌديﲔ القصير

اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٣٣تودع اﻻعتمادات التي ﰎ تكوينها قبل دخول
القانون رقم  ١٣-١٩اﳌؤرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني عام ١٤٤١
اﳌـ ـوافـ ـق  ١١ديـ ـسـ ـمـ ـبـ ـر سـ ـنـ ـة  2٠١٩واﳌـ ـذكـ ـور أعـ ـﻼه ،حـ ـي ـ ـز
التنفيذ ،ﰲ اﳊساب البنكي اﳌذكور ﰲ اﳌادة  ١٦أعﻼه،
وذل ـك ط ـب ـق ـا ﻷحـ ـك ـام اﳌ ـادة ) 2٣٠الف ـق ـرة  (٣م ـن ال ـقـانون رقم
 ١٣-١٩اﳌـ ـؤرخ ﰲ  ١٤رب ـ ـي ـ ـع ال ـ ـثـ ـانـ ـي ع ـ ـام  ١٤٤١اﳌـ ـوافـ ـق ١١
ديسمبر سنة  2٠١٩واﳌذكور أعﻼه.
اﳌادة  : ٣٤ينشـ ـر هـ ـ ـذا اﳌرسـ ـوم ﰲ اﳉري ـ ـدة الّرسمـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـ ـّرر باﳉزائ ـ ـر ﰲ  ٥محـ ـّرم عـ ـام  ١٤٤٣اﳌوافـ ـق  ١٤غش ـت

سنة .2٠2١

والطويل،
– خطة تسيير اﳌخاطر التي تشمل العناصر اﻵتية :
• ال ـ ـت ـدابـ ـي ـ ـر ال ـ ـوقـ ـائـ ـيـ ـة لـ ـضـ ـم ـان س ـ ـﻼمـ ـ ـة اﻷش ـ ـخ ـ ـ ـاص
واﳌمـ ـتـ ـلـ ـك ـات أث ـن ـاء ت ـن ـف ـي ـذ ع ـم ـل ـي ـات ال ـت ـخﲇ ع ـن اﳌواق ـع
وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية،
• ت ـداب ـي ـر الت ـدخ ـل لتـ ـس ـي ـي ـر اﳌ ـخ ـاط ـر الت ـي ﲢـ ـدث أثـناء
عمليات التخﲇ وما بعد التخﲇ.
– خطة التسيير البيئي التي تغطي اﳉوانب اﻵتية :
• الوقاية من التلوثات العرضية ومكافحتها )التسربات
واﻻنسكـ ـابـ ـات واﻻنـ ـبـ ـعـ ـاثـ ـات اﳉويـ ـة ،إلـ ـخ (...أثـ ـنـ ـاء ت ـن ـف ـي ـذ

أيمن بن عبد الرحمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳌلحق اﻷول
دراسة التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية
 - ١يجب أن تتضمن دراسة التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها
إﱃ حالتها اﻷصلية ،عﲆ اﳋصوص ،العناصر اﻵتية :
– وصـ ـف لـ ـل ـسـ ـي ـاق ال ـق ـان ـون ـي والت ـن ـظي ـم ـي واﳌعـ ـيـ ـاري
اﳌتعلق بالتخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية،
– وصف بيئة نظام النقل بواسطة اﻷنابيب ،ﻻسيما
اﳌوقـ ـ ـ ـ ـ ـع اﳉغـ ـ ـ ـ ـ ـراﰲ وال ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـان ـ ـ ـ ـ ـات اﳉي ـ ـ ـ ـ ـول ـ ـ ـ ـ ـوج ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـة
والهيدروجيولوجية .ويجب أن يكون هذا الوصف مرفقا

عمليات التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية،
• ت ـ ـسـ ـي ـيـ ـر )ف ـ ـرز وج ـ ـمـ ـع ومـ ـعـ ـاﳉـ ـة وإزالـ ـ ـة( الـ ـن ـف ـ ـاي ـ ـات
والرواسب الناﲡة ،ﻻسيما أثناء تنظيف اﻷنابيب وهدم
وتفكيك اﳌنشآت اﳌدمجة،
• تسيير اﳌواقع وأسطح اﻷرض اﳌلوثة،
• تسيير النفايات اﳌطروحة السائلة والغازية الناﲡة،
ﻻسيما أثناء تفريغ اﻷنابيب ومنشآت التخزين،
• تسي ـي ـر اﳌواد ال ـك ـي ـمـيـائـيـة اﳌستـخـدمـة أثـنـاء تـنـفـيـذ
العمليات،
• إعادة تأهيل سطح وباطن اﻷرض باﳌوقع وإزالة تلوث
اﳌياه اﳉوفية ﰲ حالة ثبوت التلوث.

 ٩محّرم عام  ١٤٤٣هـ
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– ع ـ ـمـ ـلـ ـي ـات مـ ـراقـ ـب ـة ما بـ ـعـ ـد الـ ـت ـخ ـﲇ فـ ـيـما يخص اﻵثار
البيئية عﲆ مستوى اﳌواقع ،ﻻ سيما بالنسبة لﻸنابيب
اﳌتخﲆ عنها ﰲ مكانها وعن طريق إزالة اﳌنشآت اﳌدمجة،
– تكلفة عمليات التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها
اﻷصلية.
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– وبن ـ ـاء عـ ـﲆ الدستـ ـ ـ ـور ،ﻻ سيم ـ ـ ـا اﳌادتـ ـان  ٥-١١2و141
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضـ ـى القان ـ ـون رق ـ ـم  ١٣-١٩اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  ١٤ربي ـ ـع
الثاني عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  2٠١٩الذي ينظم
نشاطات اﳌـحروقات ،ﻻ سيما اﳌادتان  ١١٦و 2٣٠منه،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳌلحق الثاني
ملفا طلب تـحويل اﳌلكية و/أو التخﲇ
 - ١عند انقضاء مدة اﻻمتياز :
أ – البطاق ـ ـة التقني ـ ـة لنظ ـ ـام النقـ ـ ـل بواسطـ ـ ـة اﻷنابيـ ـ ـب
اﳌعني،
ب – جرد مفصل لﻸنابيب واﳌنشآت اﳌدمجة اﳌوجودة
ﰲ حالة اشتغال جيدة،
ج – جرد مفصل لﻸنابيب واﳌنشآت اﳌدمجة اﳌوجودة

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٧٥-2١اﳌؤرخ ﰲ
 ١٩ذي القع ـ ـدة ع ـ ـ ـام  ١٤٤2اﳌواف ـ ـق  ٣٠يوني ـ ـو سنـ ـ ـة 2٠2١
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  28١-2١اﳌؤرخ ﰲ 2٦
ذي القعـ ـدة عـ ـام  ١٤٤2اﳌوافـ ـق  ٧يولي ـو سن ـة  2٠2١واﳌتضم ـن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٣٩-2١اﳌؤرخ ﰲ
 ١٩شّوال عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣١مايو سنة  2٠2١الذي يحدد
صﻼحيات وزير الطاقة واﳌناجم،
يرسم ما يأتي :

قدم،
ﰲ حالة ِ
د – كل وثيقة أخرى مطلوبة وفًقا للقواعد التي تضعها
سلطة ضبط اﳌـحروقات.
 - 2ﰲ حالة التنازل التام عن اﻻمتياز من قبل صاحب
اﻻمتياز أو سحبه من طرف الدولة ،أو ﰲ حالة التوقف
النهائي ﳉزء من نظام النقل بواسطة اﻷنابيب :
أ – البـ ـطـ ـاقـ ـة الت ـق ـن ـي ـة ل ـن ـظ ـام ال ـن ـق ـل ب ـواس ـطة اﻷنابيب
اﳌعني،

القسم اﻷول
أحك ـام عام ـة
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تـ ـطـ ـب ـي ـق ـا ﻷح ـك ـام اﳌ ـادتـ ـﲔ  ١١٦و 2٣٠م ـ ـن
القانون رقم  ١٣-١٩اﳌؤرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني عام ١٤٤١
اﳌ ـوافـ ـق  ١١ديـ ـس ـم ـبـ ـر سـ ـنـ ـة  2٠١٩الـ ـذي يـ ـن ـظ ـم ن ـش ـاط ـ ـات
اﳌـحروقـ ـ ـات ،يـ ـ ـهـ ـ ـدف هـ ـ ـذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديـ ـ ـد كـ ـ ـيـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ـات
احتساب تكلفة برنامج التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ

ب – مذكرة تفسيرية لطلب ﲢويل اﳌلكية و/أو التخﲇ،

حالتها اﻷصلية ،واﳌراجعة الدورية لهذه التكلفة وحساب

ج – جرد مفصل لﻸنابيب واﳌنشآت اﳌدمجة اﳌوجودة

اﻻعتمادات السنوية وتقييسها.

ﰲ حالة اشتغال جيدة،

اﳌاّدة  : 2تطبق أحكام هذا اﳌرسوم عﲆ :

د – جرد مفصل لﻸنابيب واﳌنشآت اﳌدمجة اﳌوجودة
قدم،
ﰲ حالة ِ

– اﳌؤسسة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة أو اﻷطـ ـراف اﳌتـ ـعـ ـاقـ ـدة ﰲ إطـ ـار
امتياز اﳌنبع أو عقد اﳌـحروقات ،عﲆ التواﱄ،

هـ – كل وثيقة أخرى مطلوبة وفًقا للقواعد التي تضعها
سلطة ضبط اﳌـحروقات.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم تنفيذي رقم  ٣١٧-2١مؤّرخ ﰲ  5محّرم عام ١٤٤٣
اﳌوافق  ١٤غشت سنة  ،202١يحدد كيفيات احتساب
تـ ـكـ ـلـ ـفـ ـة بـ ـرن ـامج ال ـت ـخﲇ ع ـن اﳌواق ـع وإع ـادت ـه ـا إﱃ
ح ـال ـت ـه ـا اﻷصل ـي ـة ،واﳌراج ـعـة الـدوريـة لـهـذه الـتـكـلـفـة
وحساب اﻻعتمادات السنوية وتقييسها.
–––––––––––

– العقود السارية اﳌفعول اﳌبرمة ﲟوجب القانون رقم
 ٠٧–٠٥اﳌؤرخ ﰲ  ١٩ربيع اﻷّول عام  ١٤2٦اﳌوافق  28أبريل

سنة  2٠٠٥واﳌتعلق باﳌـحروقات ،اﳌعدل واﳌتمم.
القسم الثاني
التعاريف

اﳌاّدة  : ٣يقصد ،ﰲ مفهوم هذا اﳌرسوم ،ﲟا يأتي :
تكلفـ ـ ـة برنام ـ ـج التخ ـ ـﲇ عـ ـ ـن اﳌواقـ ـ ـع وإعادتهـ ـ ـ ـ ـا إﱃ
حالتـ ـها اﻷصلي ـ ـة  :اﳌبلغ اﳌوافق للعمليات اﳌتوّقعة ﰲ

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

برنامج التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية،

– بناء عﲆ تقرير وزير الطاقة واﳌناجم،

اﳌتضمن ﰲ مخطط التطوير.
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 ٩محّرم عام  ١٤٤٣هـ
 ١٨غشت سنة  202١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٣
اﳉريدة الرسم ّ

الن ـف ـاي ـات  :أي ج ـ ـس ـ ـم أو م ـ ـادة م ـ ـت ـبـ ـق ـ ـيـ ـة م ـ ـن الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ـرة
التعاقدية نتجت خﻼل فترة التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها
إﱃ حالتها اﻷصلية ،موضوع التخﲇ.
إزالـ ـة الـ ـت ـلـ ـوث  :إزالـ ـ ـة اﳌـ ـواد الـ ـك ـي ـم ـي ـائ ـي ـة و /أو اﳌواد
اﳋطرة اﳌتواجدة ﰲ منشأة أو موقع ،وكل عملية تطهير
اﳌوقع محتمل تلوثه.
الت ـف ـك ـيـ ـك  :الـ ـعـ ـم ـلـ ـيـ ـات الـ ـتـ ـي تـ ـس ـم ـح ب ـال ـس ـح ـب م ـاديا
للمنشآت السطحية والهياكل القاعدية.
الهـ ـي ـاكـ ـل ال ـقـ ـاعـ ـديـ ـة  :ال ـق ـواعد الصناعية وقواعد اﳊياة
واﳌقرات اﻹدارية.
اﳌـ ـن ـشـ ـآت الس ـط ـح ـي ـة  :وحـ ـدة إن ـت ـاج اﳌـحروقات و/أو
ج ـم ـي ـع ﲡه ـي ـزات ال ـفصل واﳌع ـاﳉة وال ـتـثـبـيت والـتـجـزئـة
والضغـ ـ ـط واﳊقـ ـ ـن والـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـزيـ ـ ـن والـ ـ ـتصريـ ـ ـف ،ﲟا ﰲ ذلك
شب ـك ـات ال ـت ـج ـم ـي ـع وال ـتـفـريـغ ،بـاﻹضافـة إﱃ رؤوس اﻵبـار
واﳌنشآت اﳌرتبطة بها.
خ ـط ـة ت ـسـيير اﳌخاطر  :تدابير الوقاية واﳊماية التي
ي ـ ـجب ات ـ ـخـ ـاذهـ ـا لضمـ ـان سﻼمـ ـة اﻷشخـ ـاص واﳌمـ ـتـ ـلـ ـكـ ـات
والبيئة ،أثناء عمليات التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ
حالتها اﻷصلية.
خـ ـطة اﳌ ـت ـاب ـع ـة واﳌ ـراق ـب ـة ﳌ ـا ب ـع ـد التخ ـﲇ  :جـ ـميع
العمليات التي تسمح ﲟراقبة مختلف التأثيرات البيئية.
اﳌوقع  :مكان وجود اﳌنشآت السطحية.
القسم الثالث
التخل ـ ـي عن اﻵب ـ ـار
ﻻ إذا لم تصبح
اﳌاّدة  : ٤ﻻ يمكن التخﲇ نهائيا عن بئر إ ّ
لـ ـهـ ـا أي ـة م ـن ـف ـع ـة ف ـن ـي ـة ﻻست ـع ـم ـال ﻻح ـق أو إذا ك ـانت ﲤث ـل
مشاكل تتعلق بالسﻼمة ،وبعد موافقة كتابية من الوكالة
الوطنية لتثمﲔ موارد اﳌـحروقات )ألنفط(.
اﳌاّدة  : 5يجب أن يتضمن البرنامج النموذجي للتخﲇ
النهائي عن اﻵبار ،ﰲ إطار مخطط التطوير ،عﲆ اﳋصوص
ما يأتي :
– مخطط التخﲇ النهائي عن البئر،
– خطة إعادة تأهيل منصة البئر،
– إعادة اﳌوقع اﳌجاور للبئر إﱃ حالته اﻷصلية.
اﳌاّدة  : ٦ﰲ حالة التخﲇ النهائي عن بئر خﻼل مرحلة
اﻻستغﻼل ،فإنه يجب عﲆ اﳌؤسسة الوطنية أو اﻷطراف
اﳌتعاقدة ،حسب اﳊالة ،أن تعرض مسبقا عﲆ )ألنفط(،
طلب التخﲇ النهائي عن هذه البئر.
تبّلغ )ألنفط( اﳌؤسسة الوطنية أو اﻷطراف اﳌتعاقدة،
حسب اﳊالة ،وبعد استشارة سلطة ضبط اﳌـحروقات،
بقرارها بالتخﲇ النهائي عن البئر.

ﰲ نهاية عمليات التخﲇ عن البئر ،يجب إرسال تقرير
نهائي يوضح بالتفصيل جميع العمليات اﳌنفذة باﻹضافة
إﱃ خطة اﳌتابعة واﳌراقبة ﳌا بعد التخﲇ ،إﱃ )ألنفط(
وسلطة ضبط اﳌـحروقات.
اﳌاّدة  : ٧يجب أن يكون التخﲇ النهائي عن اﻵبار حسب
الكيفيات اﳌـحددة ﰲ القسم السادس من هذا اﳌرسوم.
القسم الرابع
التخﲇ عن اﳌنشآت السطحية والهياكل القاعدية
اﳌاّدة  : ٨يجب أن يتضمن برنامج التخﲇ عن اﳌواقع
وإع ـادت ـه ـا إﱃ ح ـال ـت ـه ـا اﻷصل ـيـة ،الـبـنـود اﳌخصصة لـلـتـخﲇ
اﳌت ـعـلـق بـاﳌنشآت السطـحـيـة والـهـيـاكـل الـقـاعـديـة اﳌتـو ّقـع
التخﲇ عنها خﻼل وﰲ نهاية مرحلة اﻻستغﻼل ،وكذا إعادة
اﳌواقع اﳌرتبطة بها إﱃ حالتها اﻷصلية.
اﳌاّدة  : ٩ﻻ يمكن التخﲇ نهائيا عن اﳌنشآت السطحية
والهياكل القاعدية ،إﻻ إذا لم تصبح لها أي منفعة ﻻستعمال
ﻻحق وبعد موافقة كتابية من )ألنفط(.
اﳌاّدة  : ١0ﰲ ح ـ ـال ـ ـة التـ ـ ـوق ـ ـف ع ـ ـ ـن اسـ ـت ـخـ ـ ـدام مـ ـ ـنـ ـشـ ـ ـأة
سط ـ ـح ـ ـي ـ ـة خـ ـﻼل مـ ـرحـ ـلـ ـة اﻻستـ ـغـ ـﻼل ،يـ ـجب عﲆ اﳌؤسسة
الوطنية أو اﻷطراف اﳌتعاقدة ،حسب اﳊالة ،أن تعرض عﲆ
)ألـ ـنـ ـفـ ـط( طـ ـلب الـ ـتـ ـخﲇ الـ ـنـ ـه ـائي ع ـن ذات اﳌنشأة ،وت ـب ـّل ـغ
)ألنفط( بقرارها بعد استشارة سلطة ضبط اﳌـحروقات.
يـ ـجب إرسال تـ ـق ـري ـر ن ـه ـائي ي ـوضح ب ـال ـت ـفصي ـل ج ـم ـي ـع
عـ ـمـ ـل ـي ـات ال ـت ـخﲇ ع ـن اﳌوق ـع وإع ـادت ـه إﱃ ح ـال ـت ـه اﻷصل ـي ـة
بـ ـاﻹضافـ ـة إﱃ خـ ـطـ ـة اﳌتـ ـابـ ـعـ ـة واﳌراقـ ـبـ ـة ﳌا ب ـع ـد ال ـت ـخﲇ
بـ ـالـ ـنسب ـة ل ـل ـت ـخﲇ ﰲ اﳌوق ـع ،إﱃ )أل ـن ـف ـط( وسل ـط ـة ضب ـط
اﳌـحروقات.
اﳌاّدة  : ١١يجب أن يشمل التخﲇ عن اﳌنشآت السطحية
وال ـه ـي ـاك ـل ال ـق ـاع ـدي ـة ج ـم ـي ـع ال ـع ـم ـل ـي ـات الضروري ـة ل ـت ـفـكـيـكـهـا
وإزالتها.
ﻻ إذا كان اﳌوقع
اﳌاّدة  : ١2ﻻ ُتن ـفـ ـذ عـ ـم ـل ـي ـات ال ـت ـف ـكـيك إ ّ
منة وكانت جميع التجهيزات قد ﰎ
وجميع اﳌنشآت مؤ ّ
عزلها وصرفها وتنظيفها ،وإذا اقتضى اﻷمر ،إزالة التلوث
منها ،وقد ﰎ قطع توصيل الهياكل والدوائر الكهربائية ،ثم
يتبعها التفكيك والتدمير ﰲ الهندسة اﳌدنية ،وﻻ يمكن
ب ـدء ع ـم ـل ـي ـة ال ـت ـف ـك ـيك إﻻ ب ـع ـد ال ـت ـط ـه ـي ـر ال ـك ـامـل لـلـمـنشآت
السطحية والهياكل القاعدية.
اﳌاّدة  : ١٣يـ ـجـ ـب أن يـ ـكـون التخﲇ النهائي عن اﳌنشآت
السطحية والهياكل القاعدية ،حسب الكيفيات اﳌـحددة ﰲ
القسم السادس من هذا اﳌرسوم.

 ٩محّرم عام  ١٤٤٣هـ
 ١٨غشت سنة  202١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٣
اﳉريدة الرسم ّ

القسم اﳋامس
إعادة اﳌواقع إﱃ حالتها اﻷصلية
اﳌاّدة  : ١٤يجب أن تنفذ أشغال إعادة اﳌواقع إﱃ حالتها
اﻷصلية ضمن احترام التنظيم اﳌعمول به ،وعند اﻻقتضاء،
أفضل اﳌعايير واﳌمارسات الدولية.
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اﳌاّدة  : 20يجب أن يتم إعداد برنامج التخﲇ عن اﳌواقع
وإعادتهـ ـ ـا إﱃ حالته ـ ـا اﻷصليـ ـة وفًقا للتنظيـ ـم اﳌعمـ ـول ب ـ ـه،
وعـ ـنـ ـد اﻻقـ ـتضاء ،ل ـل ـم ـع ـاي ـي ـر وأفضل اﳌم ـارسات ال ـدول ـي ـة.
ويجب أن يتضمن عﲆ اﳋصوص ،العناصر اﻵتية :
– قائمة وصفية للقواعد واﳌقاييس واﻷنظمة اﳌطبقة
ﰲ إطار احترام البيئة،

اﳌاّدة  : ١5يجب إجراء دراسات تفصيلية للشروع ﰲ
إزال ـ ـة ت ـ ـل ـ ـوث اﻷرض واﳌي ـ ـاه اﳉوف ـ ـي ـ ـة وﲢدي ـ ـد ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ـات
اﳌعاﳉة اﳋاصة بكل نوع من أنواع النفايات.

– وصف للسياق التنظيمي واﳌعياري اﳌتعلق بالتخﲇ
عـ ـن اﻵبـ ـار واﳌنشآت السطـ ـحـ ـي ـة وال ـه ـي ـاك ـل ال ـق ـاع ـدي ـة وك ـذا
اﳌتعلق بإعادة اﳌواقع إﱃ حالتها اﻷصلية،

اﳌاّدة  : ١٦يجب أن تشمل عملية إعادة اﳌوقع إﱃ حالته
اﻷصلـ ـي ـة ج ـم ـي ـع ال ـع ـم ـل ـي ـات ال ـتي تسم ـح بإع ـادة اﳌوق ـع إﱃ
اﳊالة التي تناسب ،قدر اﻹمكان ،اﳊالة التي كان عليها قبل
بدء نشاطات اﳌنبع ،ويجب أن تسهر عﲆ اﳊفاظ عﲆ
البيئة وسﻼمة اﻷشخاص .وتخص عملية إعادة اﳌواقع إﱃ
حالتها اﻷصلية ،عﲆ اﳋصوص ،ما يأتي :

– دراسات التأثير اﳌتوّقعة ،اﳌباشرة وغير اﳌباشرة،
القصيرة واﳌتوسطة والطويلة اﳌدى ،عﲆ البيئة،

– إزالة التجهيزات والنفايات الناﲡة عن عملية الهدم،
– التكفل الدائم بجميع النفايات اﳌترسبة وتلك الناﲡة
عـ ـن عـ ـمـ ـلـ ـيـ ـات الـ ـتـ ـخﲇ ع ـن اﳌنشآت السط ـح ـي ـة وال ـه ـي ـاك ـل
القاعدية واﻵبار،
– معاﳉة اﻷراضي اﳌلوثة واﳌياه اﳉوفية والسطحية
اﳌلوثة،
وثة،
– التخلص من اﳌـحروقات وأي مادة مل ّ ِ
– إعادة تأهيل و/أو ﲢسﲔ اﳌنظر الطبيعي الذي تغير
خﻼل اﻻستغﻼل.
القسم السادس

– جـ ـ ـرد تفصيـ ـ ـﲇ يشمـ ـ ـل  :اﻵب ـ ـار واﳌنشـ ـ ـ ـآت السطحي ـ ـ ـة
والهياكل القاعدية ،موضوع التخﲇ،
– وصف مفصل لعمليات التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها
إﱃ حالتها اﻷصلية ،وكذا اﳉدول الزمني اﳌوافق،
– خطة تسيير اﳌخاطر،
– خطة إزالة تلوث اﳌنشآت السطحية والهياكل القاعدية
وأرض اﳌوقع واﳌياه اﳉوفية،
– خطة تسيير التأثيرات البيئية السلبية أثناء مرحلة
التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية .ويجب أن
تتضمن هذه اﳋطة عﲆ اﳋصوص ما يأتي :
• الوقاية من التلوث والتحكم فيه،
• التسيير اﳌستدام للنفايات،
• إع ـ ـادة تأه ـ ـيـ ـل اﳌواقـ ـع واﻷراضي واﳌيـ ـاه اﳉوفـ ـيـ ـة
والسطحية اﳌلوثة،

برنامج التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها

• تسيير اﳌواد الكيميائية،

اﻷصلية الواجب تقديمه ﰲ مخطط التطوير

• اﻹعﻼم والتحسيس البيئي،

اﳌاّدة  : ١٧برنامـ ـ ـج التخ ـ ـ ـﲇ ع ـ ـن اﳌـ ـواق ـ ـع وإعادتهـ ـ ـ ـا إﱃ
حالتها اﻷصلية ،جزء ﻻ يتجزأ من مخطط التطوير الذي
ُيعرض عﲆ )ألنفط( للموافقة عليه.
يتمثل برنامج التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها
اﻷصلية ﰲ مجموع اﻷشغال الﻼزمة ﻹعادة اﳌواقع إﱃ حالة
تتناسب ،قدر اﻹمكان ،مع اﳊالة اﻷولية.
اﳌاّدة  : ١٨بع ـ ـ ـد استشـ ـ ـ ـارة سلط ـ ـ ـة ضب ـ ـ ـط اﳌـحروق ـ ـ ـات،
تفصل )ألنفط( ﰲ برنامج التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ
حالتها اﻷصلية .ويمكن أن يتم ﲢديث هذا البرنامج ،أثناء
مرحلة اﻻستغﻼل ،من خﻼل مراجعة مخطط التطوير.
اﳌاّدة  : ١٩يجـ ـ ـب أن يوض ـ ـح برنامـ ـج التخ ـﲇ عـن اﳌواقع
وإعـ ـادتـ ـهـ ـا إﱃ حـ ـالـ ـتـ ـهـ ـا اﻷصلـ ـيـ ـة ،بشكـ ـل م ـن ـفصل ،اﻷشغ ـال
الواجب إنجازها ،أثناء وبعد مرحلة اﻻستغﻼل .ويجب أن
تـ ـكـ ـون الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـيـ ـات اﳌتـ ـع ـل ـق ـة بأشغ ـال ال ـت ـخﲇ ع ـن اﳌواق ـع
وإع ـادت ـه ـا إﱃ ح ـالـتـهـا اﻷصلية ،م ـفصل ـة حسب ن ـوع ال ـه ـي ـك ـل
واﳌنشأة وحسب طبيعة النشاط.

• مراقبة ومتابعة التأثيرات البيئية اﳌـحتملة.
القسم السابع
تكلفة برنامج التخﲇ
اﳌاّدة  : 2١يجـ ـ ـب أن تكـ ـ ـون تكلفـ ـ ـة برنام ـ ـج التخ ـ ـﲇ عـ ـ ـن
اﳌواق ـع وإع ـادت ـه ـا إﱃ حـالـتـهـا اﻷصلية حسب ن ـوع ال ـه ـيـكـل
واﳌنشأة وحسب طـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـعـ ـ ـة الـ ـ ـنشاط ،طـ ـ ـبـ ـ ـقـ ـ ـا ﻷح ـ ـك ـ ـام ه ـ ـذا
اﳌرسوم ،وأن تكون مقسمة وفًقا للنموذج اﳌلحق بامتياز
اﳌنبع أو عقد اﻹسناد ،حسب اﳊالة.
اﳌاّدة  : 22تتوﱃ اﳌؤسسة الوطنية ،ﲢت مسؤوليتها،
تسيير اﻻعتمادات اﳌوجهة لتمويل عمليات التخﲇ عن
اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية.
وﰲ نـ ـ ـهـ ـ ـاي ـ ـة م ـ ـرح ـ ـل ـ ـة اﻻست ـ ـغ ـ ـﻼل ،ي ـ ـجب عﲆ اﳌؤسسة
الوطنية ﰲ حالة امتياز اﳌنبع أو اﻷطراف اﳌتعاقدة ﰲ
حالة عقد اﳌـحروقات ،تدارك أي تلوث وأي ضرر يلحق
بالبيئة يسببه استغﻼل حقل واحد أو أكثر.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٣
اﳉريدة الرسم ّ

30

اﳌاّدة  : 2٣ﰲ حالـ ـ ـة أشغـ ـ ـال التخ ـﲇ اﳌتوّقعـ ـ ـ ـة خـ ـﻼل
م ـرح ـل ـ ـ ـة اﻻست ـغ ـﻼل ،فإن ـه ي ـجب أن ت ـوضح ت ـك ـل ـف ـة بـرنـامج
الـ ـتـ ـخﲇ ع ـن اﳌواق ـع وإع ـادت ـه ـا إﱃ حـالـتـهـا اﻷصلية ،م ـبـلـغ
ال ـتـكـلـفـة اﳌتـعـلـق بـاﻷشغـال الـواجب تـنـفـيـذهـا خـﻼل مـرحـلـة
اﻻستغﻼل ،ومبلغ التكلفة اﳌتعلق باﻷشغال اﳌتوّقعة ﰲ
نهاية مرحلة اﻻستغﻼل.
اﳌاّدة  : 2٤بغـ ـ ـض النظـ ـ ـر عـ ـ ـن التعديـ ـ ـﻼت اﳌ ـ ـدرج ـ ـ ـة ﰲ
برنامج التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية
وﰲ ال ـت ـك ـل ـف ـة اﳌرت ـب ـط ـة ب ـه ﰲ إط ـار اﳌراجـعـات اﳌتـعـلـقـة
ﲟخـ ـطـ ـط الـ ـتـ ـط ـوي ـر ،فإن ـه ي ـجب أن تشك ـل ت ـك ـل ـف ـة ب ـرن ـامج
التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية موضوع
مـ ـراجـ ـعـ ـات كـ ـل خ ـمس ) (٥سن ـ ـوات ،تـ ـعـ ـرض عﲆ )ألـ ـنـ ـفـ ـط(
للموافقة عليها ،بحيث يجب أن يتم إدراج اﳌراجعة اﻷوﱃ
بدءا من تاريخ التبليغ باﳌوافقة عﲆ مخطط التطوير.
القسم الثامن
اعتم ـ ـاد التخل ـ ـي
اﳌاّدة  : 25يتم حساب مبلغ اﻻعتماد الواجب دفعه ﰲ
كل سنة مدنية وتقييسه ،وفًقا للصيغة اﻵتية :
م إ س )ن( = )ت.ب.ت.ا )ن( – ت.م.م )ن– * ( (١ا.م.م )ن(  /ح.ا.ق
)ن–(١
بحيث :

 ٩محّرم عام  ١٤٤٣هـ
 ١٨غشت سنة  202١م

ﲟجرد أن يصبح اﳌؤشر م متوفرا ،يجب القيام بتسوية
م إ س اﳌـحسوبة.
ﰲ حالة توقف وزارة العمل اﻷمريكية عن نشر اﳌؤشر،
ت ـ ـق ـ ـوم )أل ـ ـن ـ ـف ـ ـط( ب ـ ـت ـ ـبـ ـلـ ـيـ ـغ اﳌؤسسة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة واﻷطـ ـراف
اﳌتعاقدة ﲟصدر بديل جديد.
ت.إ.م )ن– : (١تراكـ ـ ـم اﻻعتم ـ ـادات اﳌدفوعـ ـة ،معبـ ـًرا عن ـ ـه
بـ ـالـ ـدوﻻر اﻷمـ ـريـ ـكي ،مـ ـن الـ ـبـ ـدايـ ـة إﱃ غـ ـاي ـة السن ـة اﳌدن ـي ـة
السابقة للسنة اﳌالية اﳌعنية.
إ.م.م )ن(  :اﻹنتاج اﳌتوّقع عﲆ مساحة استغﻼل للسنة
اﳌدنية )ن( ،كما هو موضح ﰲ بيانات اﻹنتاج الواردة ﰲ
مخطط التطوير اﳌوافق عليه من قبل )ألنفط(.
ح.إ.إ )ن– : (١اﳊ ـج ـ ـم اﳌ ـقـ ـ ـدر لﻼحت ـي ـاطيات الـتـي يـمـكـ ـن
استرجاعها واﳌوافق للمدة اﳌتبقية من مرحلة اﻻستغﻼل
التـع ـاق ـديـة .وتتمثل قيمة هذا اﳌعيار ﰲ حجم اﻻحتياطيات
التي يمكن استرجاعها ،الوارد ﰲ مخطط التطوير اﳌوافق
عـ ـلـ ـيـ ـه مـ ـن قـ ـبـ ـل )ألـ ـن ـف ـط( ،وال ـذي ي ـخصم م ـن ـه ت ـراك ـم اﻹن ـت ـاج
اﳌتوّقع )ا.م.م( للسنوات التي سبقت السنة اﳌدنية اﳌعنية.
ﰲ حالة ما إذا كانت عمليات التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها
إﱃ حالتها اﻷصلية متوّقعة خﻼل مرحلة اﻻستغﻼل ،فإنه
يجب أن يخصم اﳌبلغ اﳌعادل لهذه اﻷشغال من قيمة مبلغ
تكلفـ ـة برنامـ ـج التخـ ـﲇ عـ ـن اﳌواقـ ـع وإعادتهـ ـ ـا إﱃ حالته ـ ـ ـا
اﻷصلية )ت .ب .ت .ا( التي يجب أخذها ﰲ اﻻعتبار عند
حساب اﻻعتماد السنوي.

م إ س )ن(  :مبلغ اﻻعتماد السنوي للسنة )ن( ،معبًرا
عنه بالدوﻻر اﻷمريكي.

اﳌاّدة  : 2٦يس ـ ـاوي مبل ـ ـغ اﻻعتم ـ ـاد السنـ ـ ـوي للتخ ـ ـ ـﲇ،
اﳌواف ـق ل ـلسن ـة اﻷخ ـي ـرة م ـن م ـرح ـلـة اﻻستـغـﻼل الـتـعـاقـديـة،
الفرق بﲔ مبلغ تكلفة برنامج التخﲇ عن اﳌواقع وإعادتها
إﱃ حـالـتـها اﻷصلية )ت ب ت ا( ،بـ ـعـ ـد الـ ـتـ ـقـ ـي ـيس ،واﳌب ـل ـغ
التراكمي لﻼعتمادات اﳌدفوعة.

يتم تقييس ت .ب .ت .ا بضرب ت .ب .ت .ا اﳌشار إليه
ﰲ اﳌادة  2١أعﻼه ،ﰲ العامل م )ن( /م ) ،(٠حيث :

اﳌاّدة  : 2٧يجـ ـ ـ ـ ـب أن ُيدف ـ ـ ـع مبل ـ ـ ـ ـغ اﻻعتمـ ـ ـ ـ ـاد الس ـن ـ ـ ـوي
اﳌـحتسب ﰲ اﳊسابات البنكية التي فتحتها اﳌؤسسة
الوطنية ﰲ كل سنة مالية ،وفًقا للكيفيات اﳌـحددة ﰲ
امتياز اﳌنبع أو عقد اﻹسناد ،حسب اﳊالة.

ت .ب .ت .ا )ن(  :مبلغ تكلفة برنامج التخﲇ عن اﳌواقع
وإعادتها إﱃ حالتها اﻷصلية ،اﳌذكور ﰲ اﳌادة  2١أعﻼه ،مع
تقييس مطبق للسنة اﳌدنية )ن(.

م )ن(  :قيمة اﳌؤشر السنوي اﳌرجعي“ ،مؤشر أسعار
اﳌستهلك” الذي تنشره ﰲ بداية كل سنة مدنية “وزارة
الـ ـعـ ـمـ ـل اﻷمـ ـريـ ـكـ ـيـ ـة” ،ﰲ سلسلـ ـة “جـ ـم ـي ـع اﳌست ـه ـل ـكﲔ ﰲ
اﳌن ـاط ـق اﳊضري ـة ،ب ـال ـنسبـة ﳉمـيـع اﳌواد اﻻستـهـﻼكـيـة،
غير اﳌعدلة وغير اﳌقيسة موسميًا وفقًا ﳌتوسط الفترة
.“ ١٩8٤–١٩82
م ) : (0قيمة اﳌؤشر السنوي اﳌـحدد أعﻼه ،التي تنشر
ﰲ بداية السنة التي يتم خﻼلها تقدﱘ مخطط التطوير إﱃ
)ألنفط( للموافقة عليه.
ﰲ حالة مراجعة تكلفة برنامج التخﲇ أو تعديلها ،يجب
أن تكون القيمة م) (٠الواجب تطبيقها للفترة اﳌتبقية من
فترة اﻻستغﻼل ،متناسبًة مع اﳌؤشر القاعدي اﳌعمول به
عند تاريخ اﳌراجعة والتعديل.

ﰲ حالة حدوث تأخير ﰲ النشر أو عدم توفر اﳌؤشر م
لسنة معّينة ،فسيتم استخدام ،بصورة مؤقتة ،آخر مؤشر م
متوفر.

القسم التاسع
أحكـ ـ ـ ـام انتقالية وختامية
اﳌاّدة  : 2٨تدفع اﻻعتمادات التي ﰎ ﲢديدها قبل بداية
سري ـ ـان القان ـ ـون رق ـ ـم  ١٣-١٩اﳌؤرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني عام
 ١٤٤١اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  2٠١٩واﳌذك ـ ـور أعـ ـﻼه ،ﰲ
اﳊس ـ ـاب البنكي اﳌبّين ﰲ اﳌادة  2٧أعﻼه ،وذلك طبقا ﻷحكام
اﳌادة ) 2٣٠الفق ـ ـرة  (٣م ـ ـن القانـ ـ ـون رق ـ ـم  ١٣-١٩اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ ١٤
ربي ـ ـ ـع الثان ـ ـ ـي ع ـ ـ ـام  ١٤٤١اﳌواف ـ ـ ـق  ١١ديسمب ـ ـ ـر سنـ ـ ـ ـة 2٠١٩
واﳌذكور أعﻼه.
اﳌادة  : 2٩ينش ـ ـر ه ـ ـ ـذا اﳌرسـ ـوم ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الّرسمـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
ح ـ ـّرر باﳉزائ ـ ـر ﰲ  ٥محـ ـّرم ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌوافـ ـق  ١٤غش ـت
سنة .2٠2١
أيمن بن عبد الرحمان

 ٩محّرم عام  ١٤٤٣هـ
 ١٨غشت سنة  202١م
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مراسيم فردّية
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2محرم عام  ١٤٤٣اﳌوافق ١١
غشت سنة  ،202١يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات
برئاسة اﳉمهورية.
––––––––––––
ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئـ ـ ـ ـ ـاسي مؤرخ ﰲ  2مـ ـح ـرم ع ـام ١٤٤٣
ا ﳌ و ا ف ق  ١١غ ش ت س ن ة  ،2٠2١ت ـ ـنـ ـهـ ـى مهام فاروق بلقصة،
بصفته مديرا للدراسات برئاسة اﳉمهورية ،ﻹحالته عﲆ
التقاعد.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2محرم عام  ١٤٤٣اﳌوافق ١١
غش ـ ـت سنـ ـ ـة  ،202١يتضم ـ ـن إنه ـ ـاء مه ـ ـام مكلف ـ ـﲔ
بالدراسات والتلخيص برئاسة اﳉمهورية.
––––––––––––
ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئـ ـ ـ ـ ـاسي مؤرخ ﰲ  2مـ ـح ـرم ع ـام ١٤٤٣
ا ﳌ و ا ف ق  ١١غ ش ت س ن ة  ،2٠2١ت ـ ـنـ ـهـ ـى مهام السيدة والسيد
اﻵتي اسماهما ،بصفتهما مكلفﲔ بالدراسات والتلخيص
برئاسة اﳉمهورية ،لتكليفهما بوظائف أخرى :

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2محرم عام  ١٤٤٣اﳌوافق ١١
غشت سنة  ،202١يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين
بوزارة الشؤون اﳋارجة  -سابقا.
––––––––––––
ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئـ ـ ـ ـ ـاسي مؤرخ ﰲ  2مـ ـح ـرم ع ـام ١٤٤٣
ا ﳌ و ا ف ق  ١١غ ش ت س ن ة  ،2٠2١ت ـ ـنـ ـهـ ـى ،ابتداء من أّول غشت
سنـ ـة  ،2٠2١مـ ـهـ ـام السادة اﻵتـ ـي ـة اسم ـاؤه ـم بصف ـت ـه ـم ن ـواب
مديرين بوزارة الشؤون اﳋارجية  -سابقا :
– رمـ ـزي تـ ـل ـواش ،ن ـائب م ـدي ـر لﻺع ـت ـم ـادات واﳌق ـاب ـﻼت
والزيارات الرسمية،
– لوناس حاجي ،نائب مدير للمؤﲤرات،
– مسعود أكروم ،نائب مدير لﻼمتيازات الدبلوماسية
والقنصلية.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2محرم عام  ١٤٤٣اﳌوافق ١١

– فلة راﱎ،
– إبراهيم صدوق.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2محرم عام  ١٤٤٣اﳌوافق ١١
غشت سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة  ،202١يـ ـتضمـ ـن إنـ ـهـ ـاء مـ ـهـ ـام مـ ـكـ ـل ـف ـة
بال ـ ـ ـ ـ ـدراس ـ ـ ـ ـات والتلخ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـص ﲟص ـ ـ ـالـ ـ ـ ـح و س ي ــــــ ط
اﳉمهورية.
––––––––––––
ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئـ ـ ـ ـ ـاسي مؤرخ ﰲ  2مـ ـح ـرم ع ـام ١٤٤٣
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  ١١غ ش ت س ن ة  ،2٠2١ت ـ ـنـ ـهـ ـى مهام السيدة حبيبة
رب ـي ـعي ،بصف ـت ـه ـا م ـك ـل ـف ـة ب ـالـدراسات والـتـلـخـيص ﲟصالـح
وسيط اﳉمهورية.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2محرم عام  ١٤٤٣اﳌوافق ١١
غشت سن ـ ـ ـ ـ ـ ـة  ،202١ي ـ ـتضم ـ ـن إن ـ ـهـ ـاء مـ ـهـ ـام رئـ ـيسة
دراسات ﲟصالح وسيط اﳉمهورية.
––––––––––––
ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئـ ـ ـ ـ ـاسي مؤرخ ﰲ  2مـ ـح ـرم ع ـام ١٤٤٣
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  ١١غ ش ت س ن ة  ،2٠2١ت ـ ـنـ ـهـ ـى مهام السيدة راضية
ب ـ ـ ـ ـوديسة ،بصف ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـا رئـ ـ ـ ـيسة دراسات ﲟصالـ ـ ـ ـح وسيـ ـ ـ ـط
اﳉمهورية.

غشت سنة  ،202١يتضمن إنهاء مهام قضاة.
––––––––––––
ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئـ ـ ـ ـ ـاسي مؤرخ ﰲ  2مـ ـح ـرم ع ـام ١٤٤٣
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  ١١غ ش ت س ن ة  ،2٠2١ت ـ ـنـ ـهـ ـى مهام السادة اﻵتية
أسماؤهم بصفتهم قضاة ،بسبب الوفاة :
– أحمد بوحريز دايج ،ابتداء من  ١8يوليو سنة ،2٠2١
– موراد فيﻼﱄ ،ابتداء من  2٠يوليو سنة ،2٠2١
– نصر الدين بودان ،ابتداء من  22يوليو سنة .2٠2١
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2محرم عام  ١٤٤٣اﳌوافق ١١
غشت سنة  ،202١يتضمن إنهاء مهام مدير اﳌركز
الوطني للمخطوطات.
––––––––––––
ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئـ ـ ـ ـ ـاسي مؤرخ ﰲ  2مـ ـح ـرم ع ـام ١٤٤٣
ا ﳌ و ا ف ق  ١١غ ش ت س ن ة  ،2٠2١ت ـ ـنـ ـهـ ـى ،ابتداء من  2٣يونيو
سنة  ،2٠2١مهام السيد أحمد بلعالم ،بصفته مديرا للمركز
الوطني للمخطوطات.

 ٩محّرم عام  ١٤٤٣هـ
 ١٨غشت سنة  202١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٣
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مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2محرم عام  ١٤٤٣اﳌوافق ١١

مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  2٨ذي اﳊجة عام  ١٤٤2اﳌوافق

غشت سنة  ،202١يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير

 ٧غشت سنة  ،202١يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير

باﳌجل ـ ـ ـس ال ـ ـ ـوطن ـ ـ ـي اﻻقتصـ ـ ـ ـادي واﻻجتمـ ـ ـاعـ ـ ـي

بوزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي.
––––––––––––

والبيئي.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2محرم عام ١٤٤٣
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  ١١غ ش ت س ن ة  ،2٠2١ت ـ ـنـ ـهـ ـى مهام السيدة سعاد
حايد ،بصفتها نائبة مدير للتحليل والدراسة السلوكيﲔ
باﳌجلس الوطني اﻻقتصادي واﻻجتماعي والبيئي ،بناء
عﲆ طلبها.
––––––––––––––––––––––H

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  28ذي اﳊجة عام ١٤٤2
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  ٧غشت س ن ة  ،2٠2١تنهى مهام السيدة ليﲆ
أوب ـاغ ـة ،بصف ـت ـه ـا ن ـائـبـة مـديـر لـلـتـكـويـن اﳌتـواصل بـوزارة
التعليم العاﱄ والبحث العلمي.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  2٨ذي اﳊجة عام  ١٤٤2اﳌوافق
 ٧غشت سنـ ـ ـ ـة  ،202١ي ـتضم ـن ت ـع ـيﲔ اﳌف ـتش ال ـع ـام
لوﻻية أم البواقي.
––––––––––––

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2محرم عام  ١٤٤٣اﳌوافق ١١
غشت سنة  ،202١يتضمن تعيﲔ مديرين للدراسات
برئاسة اﳉمهورية.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2محرم عام ١٤٤٣
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  ١١غ ش ت س ن ة  ،2٠2١تعّين السيدة والسيد اﻵتي
أسماهما ،مديرين للدراسات برئاسة اﳉمهورية :

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  28ذي اﳊجة عام ١٤٤2
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  ٧غشت س ن ة  ،2٠2١يعﲔ السيد ميلود كرﱘ
بياز ،مفتشا عاما ﰲ وﻻية أو البواقي.
––––––––––––––––––––––H
م ـرسوم ت ـن ـف ـيـذي مؤرخ ﰲ  2٨ذي اﳊجـ ـ ـ ـة عـ ـ ـ ـام ١٤٤2
اﳌوافق  ٧غشت سنة  ،202١يتضمن تعيﲔ رئيس
ديوان الواﱄ اﳌنتدب للمقاطعة اﻹدارية لذراع
الريش بوﻻية عنابة.

– فلة راﱎ،

––––––––––––

– إبراهيم صدوق.

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  28ذي اﳊجة عام ١٤٤2

––––––––––––––––––––––H

ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  ٧غشت س ن ة  ،2٠2١يعﲔ السيد نذير بقاري،

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2محرم عام  ١٤٤٣اﳌوافق ١١

رئـ ـيسا لـ ـديـ ـوان الـ ـواﱄ اﳌنـ ـتـ ـدب ل ـل ـم ـق ـاط ـع ـة اﻹداري ـة ل ـذراع

غشت سنة  ،202١يتضمن تعيﲔ رئيسة دراسات
برئاسة اﳉمهورية.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2محرم عام ١٤٤٣
اﳌوافق  ١١غشت سنة  ،2٠2١تعﲔ السيدة صليحة طويلب،
رئيسة للدراسات برئاسة اﳉمهورية.
––––––––––––––––––––––H
مرسـ ـوم تنفي ـ ـذي م ـ ـؤرخ ﰲ  2٨ذي اﳊجـ ـة عـ ـام ١٤٤2
اﳌواف ـ ـق  ٧غشـ ـت سنـ ـة  ،202١يتضمن إنهاء مهام
مفتش باﳌفتشية العامة ﰲ وﻻية تيسمسيلت.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  28ذي اﳊجة عام
 ١٤٤2ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  ٧غشت س ن ة  ،2٠2١تنهى مهام السيد

الريش بوﻻية عنابة.
––––––––––––––––––––––H
مرس ـ ـوم تنفيـ ـ ـذي مـ ـ ـؤرخ ﰲ  2٨ذي اﳊجـ ـ ـة عـ ـ ـام ١٤٤2
اﳌواف ـ ـ ـق  ٧غش ـ ـ ـت سن ـ ـ ـة  ،202١يتضم ـ ـ ـن تع ـ ـ ـ ـيﲔ
مديريـ ـ ـن للش ـ ـ ـؤون الدينيـ ـ ـة واﻷوقـ ـ ـاف ﰲ بعـ ـ ـض
الوﻻيات.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  28ذي اﳊجة عام ١٤٤2
ا ﳌ و ا ف ـ ق  ٧غشت س ن ة  ،2٠2١يعﲔ السادة اﻵتية أسماؤهم،
مديرين للشؤون الدينية واﻷوقاف ﰲ الوﻻيات اﻵتية :
– أحمد خالدي ،ﰲ وﻻية تيميمون،
– عبد اﳊميد مربعي ،ﰲ وﻻية برج باجي مختار،
– عبد القادر بلخيثر ،ﰲ وﻻية بني عباس،

مـ ـيـ ـلـ ـود كـ ـرﱘ ب ـي ـاز ،م ـف ـتشا ب ـاﳌف ـتشي ـة ال ـع ـام ـة ﰲ وﻻي ـة

– عبد اللطيف عرعار ،ﰲ وﻻية إن صالح،

تيسمسيلت ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

– لقمان العالم ،ﰲ وﻻية إن قزام،

 ٩محّرم عام  ١٤٤٣هـ
 ١٨غشت سنة  202١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٣
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– عبد العزيز بومدين ،ﰲ وﻻية تقرت،
– زبير بن يكن ،ﰲ وﻻية جانت،
– براهيم خالدي ،ﰲ وﻻية اﳌغير،
– أحمد بوخني ،ﰲ وﻻية اﳌنيعة.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  2٨ذي اﳊجة عام  ١٤٤2اﳌوافق
 ٧غشـ ـ ـ ـ ـت سنـ ـ ـ ـة  ،202١يتضم ـ ـ ـ ـن التع ـ ـ ـ ـيﲔ بجـ ـامعـ ـ ـ ـة
أم البواقي.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  28ذي اﳊجة عام ١٤٤2
ا ﳌ و ا ف ق  ٧غشت س ن ة  ،2٠2١يعﲔ السادة اﻵتية أسماؤهم،
بجامعة أم البواقي :
– عبد اﳊفيظ زايدي ،أمينا عاما،
– خيـ ـر الديـ ـن لعمام ـ ـرة ،نائـ ـ ـب مديـ ـر ،مكلف ـ ـا بالعﻼق ـ ـات
اﳋارجيـ ـ ـ ـة والتعـ ـ ـاون والتنشيـ ـ ـط واﻻتص ـ ـ ـال والتظاه ـ ـ ـرات
العلمية،
– ش ـ ـوقـ ـي محفوظـ ـ ـي ،عيم ـ ـ ـدا لكلي ـ ـ ـة العـ ـلـ ـ ـوم والعل ـ ـ ـوم
التطبيقية.
––––––––––––––––––––––H
مرس ـ ـوم تنفي ـ ـ ـذي مـ ـ ـؤرخ ﰲ  2٨ذي اﳊج ـ ـة عـ ـ ـ ـام ١٤٤2
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مراسي ـ ـم تنفيذي ـ ـة مؤرخ ـ ـة ﰲ  2٨ذي اﳊجـ ـة عـ ـ ـام ١٤٤2
اﳌوافق  ٧غشـ ـت سنـ ـة  ،202١تتضمن تعيﲔ عمداء
كليات بجامعة تيزي وزو.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  28ذي اﳊجة عام ١٤٤2
ا ﳌ ـ و ا ف ـ ق  ٧غشت س ن ة  ،2٠2١يعﲔ السيدان اﻵتي أسماهما،
عميدين للكليتﲔ اﻵتيتﲔ بجامعة تيزي وزو :
– رضوان قارة ،كلية الهندسة الكهربائية واﻹعﻼم اﻵﱄ،
– عمار طالب ،كلية الطب.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  28ذي اﳊجة عام ١٤٤2
ا ﳌ ـ و ا ف ق  ٧غشت س ن ة  ،2٠2١يعﲔ السيدان اﻵتي أسماهما،
عميدين للكليتﲔ اﻵتيتﲔ بجامعة تيزي وزو :
– محمـد سعيد مطاهري ،كلية العلوم البيولوجية والعلوم
الفﻼحة،
– صالح زواوي ،كلية هندسة البناء.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  28ذي اﳊجة عام ١٤٤2
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  ٧غشت س ن ة  ،2٠2١تعﲔ السيدة دليلة محلبي،
عميدة لكلية العلوم اﻻقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
بجامعة تيزي وزو.
––––––––––––––––––––––H

اﳌوافـ ـق  ٧غشـ ـت سن ـة  ،202١يتضمن تعيﲔ عميد

مرسـ ـوم تنفيـ ـذي م ـ ـؤرخ ﰲ  2٨ذي اﳊج ـ ـة عـ ـام ١٤٤2
اﳌوافـ ـق  ٧غشت سنة  ،202١يتضمن تعيﲔ عميد
كلية الطب بجامعة مستغاﱎ.
––––––––––––

ا ﳌ و ا ف ـــ ق  ٧غشـ ـ ـت س ن ـــــ ة  ،2٠2١يعـ ـ ـﲔ السي ـ ـد رض ـ ـا فهـ ـ ـري

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  28ذي اﳊجة عام ١٤٤2
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  ٧غشت س ن ة  ،2٠2١يعﲔ السيد مختار رياض

كلية الطب بجامعة بجاية.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  28ذي اﳊجة عام ١٤٤2
بوبزاري ،عميدا لكلية الطب بجامعة بجاية.
––––––––––––––––––––––H
م ـرسوم ت ـن ـف ـيـذي مؤرخ ﰲ  2٨ذي اﳊجـ ـ ـ ـة عـ ـ ـ ـام ١٤٤2
اﳌوافق  ٧غشت سنة  ،202١يتضمن تعيﲔ اﻷمﲔ
العام ﳉامعة بسكرة.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  28ذي اﳊجة عام ١٤٤2
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  ٧غشت س ن ة  ،2٠2١يعﲔ السيد حكيم هنانو،
أمينا عاما ﳉامعة بسكرة.
––––––––––––––––––––––H
م ـرسوم ت ـن ـف ـيـذي مؤرخ ﰲ  2٨ذي اﳊجـ ـ ـ ـة عـ ـ ـ ـام ١٤٤2
اﳌوافق  ٧غشت سنة  ،202١يتضمن تعيﲔ عميد
كلية علوم الطبيعة واﳊياة بجامعة البليدة .١
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  28ذي اﳊجة عام ١٤٤2
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  ٧غشت س ن ة  ،2٠2١يعﲔ السيد سماعﲔ مقاتﲇ،
ع م ي د ا لكلية علوم ا ل ط ب ي ع ة واﳊياة بجامعة البليدة .١

محمـد ،عميدا لكلية الطب بجامعة مستغاﱎ.
––––––––––––––––––––––H
مرسـ ـوم تنفيـ ـذي مـ ـؤرخ ﰲ  2٨ذي اﳊجـ ـة عـ ـام ١٤٤2
اﳌواف ـ ـق  ٧غشـ ـت سنة  ،202١يتضمن تعيﲔ اﻷمﲔ
العام ﳉامعة وهران .١
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  28ذي اﳊجة عام ١٤٤2
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  ٧غشت س ن ة  ،2٠2١يعﲔ السيد يوسف سيدهم،
أمينا عاما ﳉامعة وهران .١
––––––––––––––––––––––H
مرس ـ ـوم تنفيـ ـذي م ـ ـؤرخ ﰲ  2٨ذي اﳊج ـ ـة ع ـ ـام ١٤٤2
اﳌوافق  ٧غشت سنة  ،202١يتضمن تعيﲔ اﻷمينة
العامة ﳉامعة خميس مليانة.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  28ذي اﳊجة عام ١٤٤2
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــــ ق  ٧غش ـ ـ ـت س ن ـــــ ة  ،2٠2١تع ـ ـ ـ ـ ـﲔ السيـ ـ ـ ـدة سـ ـامي ـ ـ ـة
بن إسماعيﲇ ،أمينة عامة ﳉامعة خميس مليانة.
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 ٩محّرم عام  ١٤٤٣هـ
 ١٨غشت سنة  202١م

قرارات ،مقّررات ،آراء
مصالح الوزير اﻷّول

ﻷحكام اﳌادة  11من اﳌرسوم التنفيذي رقم  182-04اﳌؤّرخ

جة ع ـام  ١٤٤2اﳌواف ـق ١٣
ق ـرار مـ ـؤّرخ ﰲ  ٣ذي اﳊ ّ
يوليو سنة  ،202١يتضمن تعيﲔ أعضاء اﳌجلس
العلم ـ ـ ـ ـي والتقن ـ ـي ﳌ ـ ـ ـؤسس ـ ـ ـ ـة ت ـ ـرقيـ ـ ـ ـة وتسييـ ـ ـ ـر
هياكـ ـ ـل دع ـ ـ ـم اﳌؤسسات الناشئة.
–––––––––––
ﲟوج ـب ق ـرار م ـؤّرخ ﰲ  ٣ذي اﳊجّة ع ـام  ١٤٤2اﳌواف ـق
 ١٣يوليـ ـ ـو سن ـة  ،2٠2١يع ـ ـ ـّين اﻷعضـ ـ ـاء اﻵتي ـ ـ ـة أسماؤهـ ـ ـم،
تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ١٩من اﳌرسوم التنفيذي رقم ٣٥٦-2٠
اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ ١٤ربيـ ـع الثان ـ ـي ع ـ ـام  ١٤٤2اﳌواف ـ ـق  ٣٠نوفمب ـر
سن ـ ـة  2٠2٠واﳌتضم ـ ـن إنش ـ ـاء مؤسس ـ ـة ترقيـ ـة وتسيي ـ ـر
هياكل دعم اﳌؤسسات الناشئة وﲢديد مهامها وتنظيمها
وسيرهـ ـ ـا ،ﰲ اﳌجل ـ ـس العلم ـ ـي والتقن ـ ـي ﳌؤسس ـ ـة ترقيـ ـة
وتسيير هياكل دعم اﳌؤسسات الناشئة :

واﳌتضمن إحداث مراكز وطنية ﻻستقبال الفتيات والنساء

– السيد سليم حساني ،باحث،
– السيد فؤاد دحاك ،باحث،
– السيد مراد بلخالفة ،باحث،
– الس ـ ـيد مهـ ـدي نـ ـداف ،خبي ـ ـر ﰲ مج ـ ـال التكنولوجيـ ـ ـات
اﳊديثة،
– السيـ ـ ـد فري ـ ـد غـ ـ ـاﱎ ،خبيـ ـر ﰲ مج ـ ـال التكنولوجيـ ـ ـات
اﳊديثة،
– السيد يونس قرار ،كفاءة وطنية ﰲ مجال تكنولوجيات
اﻹعﻼم واﻻتصال،
– السيد وليد غانمي ،مؤسس مؤسسة ناشئة،
– السي ـ ـد بشي ـ ـر ت ـ ـاج الديـ ـ ـن ،ﳑث ـ ـل عـ ـن النظ ـ ـام البيـ ـئي
للمؤسسات الناشئة.

وزارة التضامن الوطني واﻷسرة
وقضايا اﳌرأة
قرار مؤّرخ ﰲ  2رمضان عام  1442اﳌوافق  14أبريل سنة

 ،2021يتضمـ ـ ـن تعـ ـ ـ ـ ـيﲔ أعض ـ ـ ـاء مجلـ ـ ـ ـس التوجيـ ـ ـ ـ ـه
للمركز الوطني ﻻستقبال الفتيات والنساء ضحايا
العنف ومن هن ﰲ وضع صعب لبوسماعيل  -وﻻية

تيبازة.

`````````````````````````
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  2رمضان عام  1442اﳌوافق 14
أبريل سنة  ،2021يعّين اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم ،تطبيقا

ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام  1425اﳌوافق  24يونيو سنة 2004

ضحايا العنف ومن هن ﰲ وضع صعب وتنظيمها وسيرها،
اﳌع ـّدل واﳌت ـّم ـم ،ﰲ م ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـلس ال ـت ـوج ـيـه لـلـمـركـز الـوطـني
ﻻستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن ﰲ وضع
صعب لبوسماعيل  -وﻻية تيبازة ،ﳌدة ثﻼث ) (3سنوات
قابلة للتجديد :
– كريم ـ ـة بهلـ ـ ـول ،ﳑثلـ ـة عـ ـن وزيـ ـرة التضامـ ـن الوطنـ ـي
واﻷسرة وقضايا اﳌرأة ،رئيسة،
– حبيبة بوعزني ،ﳑثلة عن وزير العدل ،حافظ اﻷختام،
– فضيلة بن عﻼل ،ﳑثلة عن وزير الداخلية واﳉماعات
اﶈلية،
– مهدي ـ ـه برانكيـ ـة ،ﳑثل ـ ـ ـة ع ـ ـن وزي ـ ـر الصح ـ ـة والسكـ ـ ـان
وإصﻼح اﳌستشفيات،
– نسيمـ ـة بلحـ ـداد ،ﳑثل ـ ـة ع ـ ـن وزي ـ ـرة التكوي ـ ـن والتعلي ـم
اﳌهنيﲔ،
– صوريا زيكارة ،ﳑثلة عن وزير التربية الوطنية،
– عم ـ ـاد آيت الصديـ ـق ،ﳑثل عن وزير الشؤون الدينية
واﻷوقاف،
– لي ـ ـﲆ الفي ـ ـاض ،ﳑثلـ ـ ـة ع ـ ـن الوزي ـ ـرة اﳌكلفـ ـة باﻷسـ ـرة
وقضايا اﳌرأة،
– نعيم ـة عب ـد الﻼوي ،ﳑثل ـة عـ ـن جمعي ـة “اﻷم ـل واﳊيـاة“
لوﻻية تيبازة،
– عقيلـ ـ ـة بوع ـ ـﻼم ،ﳑثل ـ ـة ع ـ ـن جمعيـ ـة “ياسمـ ـﲔ لقضاي ـا
اﻷسرة” لوﻻية تيبازة،
– فضيل ـة زمي ـح ،ﳑثل ـة منتخبة ع ـن مستخدمـي اﳌركـ ـز
الوطني ﻻستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن
ﰲ وضع صعب لبوسماعيل ،لوﻻية تيبازة،
– بدر الدين عليوي ،ﳑثل منتخب عن مستخدمي اﳌركز
الوطني ﻻستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن
ﰲ وضع صعب لبوسماعيل ،لوﻻية تيبازة.

 ٩محّرم عام  ١٤٤٣هـ
 ١٨غشت سنة  202١م
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– راضية قداح ،ﳑثلة عن اﳌجلس اﻹسﻼمي اﻷعﲆ،
– عائشة قوادري بوجلطية ،ﳑثلة عن اﳌجلس الوطني
ﳊقوق اﻹنسان،

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ`````````````````
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  9ذي القعدة عام  1442اﳌوافق 20
يونيـ ـو سنـ ـة  ،2021يعـ ـّين اﻷعض ـاء اﻵتية أسماؤهم ،تطبيقا

ﻷحكام اﳌادة  7من اﳌرسوم التنفيذي رقم  421-06اﳌؤّرخ ﰲ
أّول ذي الـ ـقـ ـع ـدة ع ـ ـام  1427اﳌواف ـ ـق  22ن ـوف ـم ـبـر سنـة 2006

واﳌتضمن إنشاء مجلس وطني لﻸسرة واﳌرأة ،ﰲ اﳌجلس
الوطني لﻸسرة واﳌرأة ،ﳌدة ثﻼث ) (3سنوات قابلة للتجديد
مرة واحدة :

– نادية جوابري ،ﳑثلة عن اﳌجلس الوطني اﻻقتصادي
واﻻجتماعي والبيئي،
– نشيدة ميﻼط ،ﳑثلة عن الديوان الوطني لﻺحصائيات،
– فـ ـاﰌ داودي ،ﳑثـ ـ ـل عـ ـ ـ ـن ال ـ ـديـ ـ ـوان ال ـ ـوطن ـ ـي ﳌك ـافح ـ ـ ـة
اﳌخدرات وإدمانها،
– وسيلة حبيﲇ ،ﳑثلة عن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية
اﳌقاوﻻتية،

– صباح عياشي ،رئيسة،

– حورية بداني بايق ،ﳑثلة عن وكالة التنمية اﻻجتماعية،

– إيمان حاج جيﻼني ،ﳑثلة عن الوزارة اﳌكّلفة بالداخلية

– صبيحة ميلودي ،ﳑثلة عن الوكالة الوطنية لتسيير

واﳉماعات اﶈلية،
– سعـ ـيـ ـد خـ ـلـ ـي ـفي ،ﳑث ـﻼ ع ـن ال ـوزارة اﳌكّلفة بالشؤون
اﳋارجية،
– رفيقة حجايلية ،ﳑثلة عن الوزارة اﳌكّلفة بالعدل،
– صفية مامش ،ﳑثلة عن الوزارة اﳌكلّفة باﳌالية،
– سميرة مخالدي ،ﳑثلة عن الوزارة اﳌكلّفة بالشؤون
الدينية واﻷوقاف،
– آسي ـ ـا لعـ ـ ـور ،ﳑثل ـ ـ ـة عـ ـ ـن الـ ـ ـوزارة اﳌكلّفـ ـ ـة بالتربي ـ ـة
الوطنية،
– أم ـ ـال عدوان ـ ـي ،ﳑثل ـ ـة عـ ـن ال ـ ـوزارة اﳌكّلفـ ـ ـة بالفﻼح ـ ـة
والتنمية الريفية،
– نادي ـ ـة جرع ـ ـون ،ﳑثل ـ ـة عـ ـن ال ـ ـوزارة اﳌكّلف ـ ـة بالصحـ ـة
والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
– حسيبة قاسي ،ﳑثلة عن الوزارة اﳌكّلفة بالثقافة،
– سليمان قادة ،ﳑثﻼ عن الوزارة اﳌكّلفة باﻻتصال،
– صليحة لعويسي ،ﳑثلة عن الوزارة اﳌكّلفة بالتعليم
العاﱄ والبحث العلمي،
– نسيم ـ ـة بلحـ ـداد ،ﳑثلـ ـة عـ ـن الـ ـوزارة اﳌكّلفـ ـة بالتكويـ ـن
والتعليم اﳌهنيﲔ،
– خيرة بلقاسم ،ﳑثلة عن الوزارة اﳌكّلفة بالعمل والتشغيل
والضمان اﻻجتماعي،
– نـ ـجـ ـوى شاكـ ـر ولـ ـيﲆ ال ـف ـي ـاض ،ﳑث ـل ـتﲔ ع ـن ال ـوزارة
اﳌكّلفة بالتضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة،
– وريدة آيت أمير ،ﳑثلة عن الوزارة اﳌكّلفة بالشباب،
– نسيمة بن حبيلس ،ﳑثلة عن الوزارة اﳌكّلفة بالصناعة،
– نعيمة ناصر باي ،ﳑثلة عن الوزارة اﳌكّلفة بالسياحة
والصناعة التقليدية،

القرض اﳌصغر،
– نصيرة جغري ،أستاذة باحثة جامعية،
– محـمد العربي بدرينة ،أستاذ باحث جامعي،
– نوال باشا ،أستاذة باحثة جامعية،
– نبيلة حساني عبد الشكور ،أستاذة باحثة جامعية،
– فاطمة الزهراء بولفضاوي ،باحثة ،ﳑثلة عن مركز البحث
العلمي والتقني ﰲ علم اﻹنسان اﻻجتماعي واﻻقتصادي،
– يمينـ ـة رح ـ ـو ،باحث ـ ـة ،ﳑثل ـ ـة ع ـ ـن مرك ـ ـز البح ـث العلمي
والتقني ﰲ علم اﻹنسان اﻻجتماعي واﻻقتصادي،
– غاني ـ ـة دروة حمدانـ ـي ،باحثـ ـة ،ﳑثلـ ـة عن مركز البحث
العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية،
– فتيحة خلوت ،باحثة ،ﳑثلة عن مركز البحث العلمي
والتقني لتطوير اللغة العربية،
– الكاين ـ ـة حم ـ ـاش ،باحث ـ ـة ،ﳑثل ـ ـة ع ـ ـن مركـ ـ ـز البح ـ ـ ـث ﰲ
اﻻقتصاد اﳌطبق من أجل التنمية،
– نريم ـ ـان ب ـ ـن عبـ ـد الرحم ـ ـان ،باحثـ ـة ،ﳑثل ـ ـة عـ ـن مرك ـ ـز
البحث ﰲ اﻻقتصاد اﳌطبق من أجل التنمية،
– سليم ـ ـة شري ـ ـف ،ﳑثلة عن اﳉمعية الوطنية “اﳌرأة
والتنمية الريفية”،
– زين ـ ـب م ـ ـروان ،ﳑثل ـ ـة عـ ـ ـن اﳉمعي ـ ـة اﳉزائري ـ ـة ﶈ ـ ـو
اﻷمية “ اقرأ “،
– لي ـ ـﲆ واﱄ ،ﳑثلـ ـ ـة ع ـ ـ ـن اﳉمعي ـ ـة ال ـوطني ـ ـة ﻻضطـ ـ ـراب
التوحد باﳉزائر،
– زوليخ ـ ـة ب ـ ـ ـن خ ـ ـ ـروف ،ﳑثلـ ـ ـة ع ـ ـن اﳉمعيـ ـ ـة الوطني ـ ـة
ﳌساندة اﻷشخاص اﳌعوقﲔ “ البركة “،
– زهرة رميكي ،ﳑثلة عن الكشافة اﻹسﻼمية اﳉزائرية.
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وزارة اﻷشغال العمومية
ق ـرارم ـؤّرخ ﰲ  5محرم عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ١٤غشت سنة
 202١ي ـح ـدد تشك ـي ـل ـة ال ـل ـج ـن ـة ال ـقـطـاعـيـة لـلصفـقـات
لوزارة اﻷشغال العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟـ ـوجـ ـب قـ ـرار م ـؤرخ ف ـي  ٥م ـحـ ـرم عـ ـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌ ـ ـوافـ ـ ـ ـق
 ١٤غشت سنة  ،2٠2١ﲢدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات
لوزارة اﻷشغال العمومية ،تطبيقا ﻷحكام اﳌادتﲔ  ١8٥و١8٧
من اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٧-١٥اﳌؤرخ ﰲ  2ذي اﳊجة
عام  ١٤٣٦اﳌوافق  ١٦سبتمبر سنة  2٠١٥واﳌتضمن تنظيم
الصفقات العمومية وتفويضات اﳌرفق العام ،كما يأتي :
بعنوان اﻷعضاء الدائمﲔ :
– السيد عـبـد ال ـرح ـم ـان ب ـوﳊل ـي ـب ،ﳑ ـث ـل وزيـ ـر اﻷشـغـ ـال
الـعـمـومـيـة ،رئـيـس ـا،
– السيد عبد الكرﱘ ساقو ،ﳑثل وزير اﻷشغال العمومية،
نائبا للرئيس،
– السيد مـحم ـد رافع ـي ،ﳑـث ـل قـط ـاع اﻷشـغـ ـال الـع ـم ـومـيـة،
عضوا،

– السيدة ف ـريـ ـدة سـنـ ـاج ،ﳑثـل ـة وزيـ ـر اﳌ ـال ـيـة )اﳌ ـديـرية
العامة للميزانية( ،عضوا،
– السيد حـس ـﲔ زع ـطـوش ،ﳑـثـل وزي ـر اﳌ ـالـيـة )اﳌ ـديرية
العامة للمحاسبة( ،عضوا،
– السيد رشيد معزوزي ،ﳑثل وزير التجارة ،عضوا،
بعنوان اﻷعضاء اﳌستخلفﲔ :
– السيد جيﻼﱄ بلـع ـيدي ،ﳑـثل قـط ـاع اﻷشـغـال الـعـمومية،
مستخلفا،
– السيدة نبـيـ ـلـة واع ـي ـل ،ﳑثـلـة قـطـاع اﻷشـغـال الـعـمومية،
مستخلفة،
– السيد ه ـشـام قـل ـم ـام ـن ،ﳑ ـث ـل وزي ـر اﳌ ـال ـيـة )اﳌ ـدي ـريـة
الـعـامة للميزانية( ،مستخلفا،
– السـيـد نـب ـيل منـصـوري ،ﳑـث ـل وزي ـر اﳌ ـالـيـة )اﳌديرية
العامة للمحاسبة( ،مستخلفا،
– السيد أمﲔ رحماني ،ﳑثل وزير التجارة ،مستخلفا،
تل ـغى أحـكـ ـام ال ـقـرار اﳌؤرخ ﰲ  ١٩رجب عام  ١٤٤2اﳌوافق

– السيدة نبـيـل ـة ب ـراي ـك ،ﳑثـل ـة قـط ـاع اﻷشـغـال العمومية،
عضوا،

 ٩محّرم عام  ١٤٤٣هـ
 ١٨غشت سنة  202١م

 ٣م ـارس سـنـة  2٠2١ال ـذي يـحـدد تشـكـيـلة اللـجـنة الـقـط ـاع ـيـة
للصـفـقات الوزارة اﻷشغال العمومية والنقل.

اﳌطبعة الرسمّية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

