
2014 طبعة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة  الطاقة

 حصيلة

إجنازات قطاع الطاقة
و املناجم لسنة 2013



لفهرس ا
تقدمي

نشاط احملروقات

نشاط الطاقة

نشاط املناجم

حتلية مياه البحر

الصحة والسالمة والبيئة

 املؤشرات االقتصادية للقطاع

تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة



لفهرس ا
تقدمي

نشاط احملروقات

نشاط الطاقة

نشاط املناجم

حتلية مياه البحر

الصحة والسالمة والبيئة

 املؤشرات االقتصادية للقطاع

تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة



الرئيسيني  القانونني  بتعديل  قام  وقد  الثالثة.  فروعه  أنشطة  تطوير   2013 العام  خالل  القطاع  واصل 
وإنتاجها  التقليدية  غير  احملروقات  استكشاف  ضوابط  استحداث  أجل  من  واملناجم،  باحملروقات  املتعلقني 

وحتفيز البحوث املنجمية.

وبالنسبة لإلجنازات، تكثفت جهود االستكشاف في قطاع احملروقات من خالل منو عمليات التنقيب التي أدت 
إلى اكتشاف 32 حقالً. ومع ذلك، انخفض إنتاج احملروقات مقارنة مبا مت اجنازه في سنة 2012.

وسعياً منه لتثمني احملروقات، واصل القطاع تأهيل محطات التكرير، وشهد العام 2013 استالم  مركبني 
 ،)AOA( للبتروكيماويات، وهما مركب “سورفيرت اجلزائر” لألسمدة ومصنع اجلزائرية العمانية لألسمدة

وقطار نقل الغاز الطبيعي املميع في سكيكدة وكذلك تشغيل العديد من مرافق النقل.

وأما في مجال تسويق احملروقات، فقد انخفض حجم الصادرات بنسبة 7 % باملقارنة مع إجنازات 2012. 
وبلغت القيمة اإلجمالية للصادرات نحو 63.5 مليار دوالر أمريكي.

واستمر االستهالك الوطني من املواد البترولية في نسقه التصاعدي، مدفوعا بالطلب على مادتي املازوت 
والبنزين. ومت تلبية الطلب في جزء منه باللجوء إلى استيراد 5.0 مليون طن من املواد املكررة.

تقدمي



واتسم قطاع الطاقة بالطلب املتنامي بشدة على الكهرباء، والسيما بسبب االستهالك املنزلي. فاتخذ 
القطاع تدابير من أجل رفع قدرات اإلنتاج وتعزيز شبكة نقل وتوزيع الكهرباء والغاز.

وقد متّ في العام 2013 اجناز عدد من احملطات الكهربائية، مع االستمرار في تطوير برامج الطاقات املتجددة 
مثل مزرعة الرياح في أدرار ومحطة توليد الطاقة الشمسية في غرداية. 

وأما في مجال توصيل املنازل بشبكة الكهرباء والغاز، فقد سجل القطاع معدالت معتبرة من خالل إمداد 
كافة املنازل اجلزائرية تقريباً بالكهرباء، وبلوغ نسبة الربط بالغاز على املستوى الوطني ملا يقارب 52 %.

دينار جزائري  5.5 مليار  قدرها  عائدات  إلى حتقيق  أدى  ما  394 سند منجمي،  املناجم منح  فرع  وعرف 
للخزينة العمومية.

وعلى مستوى االجنازات، انخفض في سنة 2013 إنتاج احلديد والفوسفات واملعادن الثمينة واحلصى، في 
مقابل ارتفاع انتاج البوزالن والفلسبار والكلس. 

274 موظفاً، مما  واخيرا. ارتفع حجم القوى العاملة في قطاع الطاقة واملناجم بنسبة 2 % ليبلغ 000
يعكس زيادة قدرها 6400 فرصة عمل مباشرة.
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مقدمة:
الزلزالي املسح  في مجال  حاد  منو  مع حتقيق  اجليوفيزيائي،  النشاط  2013 بنمو  عام  في  احملروقات  فرع   متيزت حصيلة 

ذي األبعاد الثالثة. 

)32( اكتشافاً  )آبار كاملة االجناز( مع  حتقيق اثنني وثالثني  93 بئراً استكشافياً  وهكذا، انعكس هذا االرتفاع في حفر 
جديداً.

وبلغ االنتاج التجاري للمحروقات 149 طن مكافئ نفط في العام 2013، بانخفاض قدره 4 ٪ باملقارنة مع 2012.  

وأما  في نشاط املصب، واصل القطاع تأهيل محطات التكرير. وشهد العام 2013 إمتام تأهيل محطتي التكرير أرزيو 
وسكيكدة، ومواصلة العمل في مصفاة اجلزائر.

ومتيز مجال متييع الغاز الطبيعي بالبدء في تشغيل قطار نقل الغاز الطبيعي املميع لسكيكدة واالنتهاء تقريباً )99 ٪( 
من إجناز القطار املماثل ألرزيو، واستالم هاذين املرفقني من شأنه أن يفضي إلى زيادة قدرة تصدير الغاز الطبيعي املميع إلى 

أكثر من 35 مليار متر مكعب في العام.

وعلى اجلانب التسويقي، انخفض حجم احملروقات املصدرة بنسبة 7،2 ٪  بسبب انخفاض طلب زبائن سوناطراك من الغاز 
الطبيعي، وال سيما في املنطقة األوروبية، وبلغت قيمة الصادرات 63،5 مليار دوالر أمريكي، ما ميثل تراجعاً بنسبة 10 ٪ 

قياساً للعام السابق، بسبب أيضا التراجع الطفيف في سعر البترول إلى 109 دوالر للبرميل.

وارتفع االستهالك احمللي من املنتجات البترولية مبا يقارب 5 ٪ في سنة 2013، لتسجل 17،5 مليون طن، وذلك بسبب 
زيادة استهالك املازوت والبنزين.

33،3 مليار متر  وعرفت كميات الغاز الطبيعي املسّوقة في السوق احمللية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة )٪ 1،9 + (، مبا قيمته 
مكعب، مدفوعاً في املقام األول باالستهالك الذاتي ملركّبي الغاز الطبيعي املميع في أرزيو و سكيكدة )٪2،2 +( وكذلك 

استهالك املنازل )11٪ +(.

وأخيراً، مت حشد استثمارات إجمالية مبا يقرب من 11 مليار دوالر أمريكي خالل سنة 2013 من أجل تطوير النشاطات 
اخملتلفة لفرع احملروقات.
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I- نشاط املنبع البترولي 
1 - االستكشاف :

1.1 - وضعية اجملال املنجمي للمحروقات : 

يعادل  مربعاً، مبا  1 كيلومتراً  096 بنهاية العام 2013،  بلغت املساحة املشغولة من اجملال املنجمي الوطني للمحروقات 066
71 ٪ من اجملال املنجمي االجمالي، كما هو مبني في اجلدول املوالي :

 

وضعية اجملال املنجمي للمحروقات في سنة 2013

اجملال املنجمي املشغول   سوناطراك وشركائها
)% 71,3(

اجملال املنجمي غير 
املشغول  )42 %(

إجمالي اجملال املنجمي 
الوطني

066 096 1كم2, منها: 
442 536 1  كم2   376 440 كم2,

668 657التنقيب

398 392البحث

000 46االستغالل

 

1 كلم2، وهو ما يدل على  096 واجلدير بالذكر أن املساحة املشغولة قد زادت في سنة  2013 بنسبة تقارب 23 ٪ لتبلغ 066
تكثيف اجلهود التي بذلها القطاع في مجال التنقيب والبحث .

 االستغالل %3,0

 البحـــث %25,5

 التنقيب  %42.8

  اجملال املنجمي غير املشغول %28,7

 اجملال املنجمي للمحروقات

1 كلم2 536  اإلجمالي : 422
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2.1 - النشاط الزلزالي :  

.)3D( وذي األبعاد الثالثة )2D( تواصل تطور النشاط اجليوفيزيائي إذ سجل ارتفاعاً في املسح الزلزالي ذي البعدين

17 كيلومتراً  وفي الواقع شهد اجلهد اإلجمالي لنشاط االستكشاف ارتفاعاً حادا في العام 2013، والذي تُرجم إلى اكتساب 028
باجلهد اخلالص  29 ٪، وذلك  ارتفاعاً مبعدل  2012، ما يعكس  )3D( مقارنة بسنة  الثالثة  األبعاد  الزلزالي ذي  من املسح  مربعاً 

لشركة سوناطراك، الذي عوض تراجع إسهام الشركاء في هذا النشاط.
 

`

بفضل  أيضاً  وذلك   ،2013 عام  في  9 كيلومتراً  وباملثل، سجل املسح الزلزالي ذي البعدين )2D( ارتفاعاً قدره 7 ٪، فبلغ 283
جهود سوناطراك اخلالصة التي غّطت انخفاض مساهمة الشركاء في هذا اجملال، كما هو موضح أدناه :

 

تطور املسح الزلزالي ذي األبعاد الثالثة
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 3.1 -احلفر االستكشافي :

258 متراً  146 384 متراً، مقابل  عرف نشاط احلفر االستكشافي خالل العام 2013 ارتفاعاً معتبراًً )٪49 +(، إذ مت حفر 330
في العام 2012. 

وباملثل، ارتفع عدد اآلبار املنجزة بنسبة 41 ٪، من 66 بئراً في عام 2012 إلى 93 بئراً مت االنتهاء من حفرها في سنة 2013، ومت 
اجناز 91 ٪ منها بفضل اجلهود اخلالصة لسوناطراك.

األمتار احملفورة اآلبار املنجزة متاماًسنة 2013

424  85365سوناطراك بجهدها اخلالص 

906 818في إطار الشراكة 

330 93384اجلهد اإلجمالي 

  
    

ويجب التذكير بأن اجلهد اإلجمالي لنشاط التنقيب قادته سوناطراك بجهدها اخلالص، حيث عوضت انخفاض اجلهود املبذولة في 
إطار الشراكة.

1-االكتشافات :

حققت شركة سوناطراك وشركائها اثنني وثالثني )32( اكتشافاً في مجال احملروقات خالل سنة 2013، منها تسعة وعشرين 
)29( اكتشافاً حّققتها سوناطراك بجهودها اخلالصة.

وتتّوزع االكتشافات االثنان والثالثون بني اثني عشر )12( اكتشافاً للزيت وخمسة )5( اكتشافات للغاز وأحد عشر )11( اكتشافاً 
للغاز املكثّف، وأربعة )4( اكتشافات أخرى للزيت والغاز املكثف.

 

التنقيب االستكشافي
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االكتشافات حسب احلوض :

يبنّي توزيع االكتشافات حسب األحواض أّن 56 ٪ منها مت حتقيقها بشكل أساسي في حوض بركني.

: 2013 وتوزيعها خالل سنة  التاليني يوضحان تفاصيل االكتشافات  واخلريطة   واجلدول 

اجملموعحاسي مسعودأهناتواد مياإيليزيبركنياحلوض

15913129سوناطراك 

3----3مع الشركاء

18913132اإلجمالي

تطور االكتشافات

0

7

20122013

14

21

28

35

24

7

3132

29

3

في إطار الشراكة سوناطراك (جهد خالص)

عدد االكتشافات



....................................................................................................................................................................................................................................................................................

احملروقات نشاط 

حصيلة اجنازات قطاع الطاقة واملناجم لسنة 2013 حصيلة اجنازات قطاع الطاقة واملناجم لسنة 2013
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

احملروقات نشاط 

حصيلة اجنازات قطاع الطاقة واملناجم لسنة 2013 حصيلة اجنازات قطاع الطاقة واملناجم لسنة 2013
13

   

 

 2 - كثافة التنقيب :

املعدل  أّن  حني  في  مربعاً،  100 كيلومتراً  يقدر متوسط كثافة التنقيب االستكشافي في اجلزائر بحوالي 17 بئراً في كل 00
10 كيلومتر مربع. العاملي هو حوالي 100 بئراً محفورة في 000

كثافة التنقيب حسب املنطقة

7

 الشرقآسياإفريقياالعالم
األوسط

 أمريكا
اجلنوبية

أوروبااجلزائر
الشرقية 

أوروبا
الغربية 
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توزيع االكتشافات حسب احلوض خالل سنة 2013

جهد خالص:
-1 اكتشاف للزيت

جهد خالص:
-1 اكتشاف للزيت

جهد خالص:
-1 اكتشاف للزيت
-2 اكتشافان للغاز

-5 اكتشافات للغاز املكثف
في إطار الشراكة:

-1 اكتشاف للغاز والغاز املكثف 

جهد خالص:
-6 اكتشافات للزيت

-6 اكتشافات للغاز املكثف
-3 اكتشافات للزيت والغاز املكثف

في إطار الشراكة:
-3 اكتشافات للزيت

جهد خالص:
-3 اكتشافات للغاز

1

1

18

9

3
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2 - احلفر التطويري :
أتاح اجلهد العام املبذول في تطوير حقول النفط حتقيق 98 بئراً، ما ميثل انخفاضاً بنسبة 37 ٪، مقارنة باجنازات سنة 2012.

احلفر التطويري

ً األمتار احملفورة اآلبار املنجزة متاما

293 177  62سوناطراك 

170 3690في إطار الشراكة 

463 98267اجلهد اإلجمالي 

 267 463 2012 إلى  العام  في  459 متراً  وُسّجل انخفاض بنسبة 42 ٪ من حيث عدد األمتار احملفورة، إذ تراجعت من 422
متراً في العام 2013. 

3 - اإلنتاج األولي :
بلغ اإلنتاج األولي التجاري للمحروقات 149 مليون طن مكافئ نفطي في سنة 2013، مقابل 156 مليون طن مكافئ نفطي في 

سنة 2012، ما يعكس انخفاضاً مبقدار 4،3 ٪، كما هو موضح فيما يلي :

االنتاج التجاري للمحروقات

20122013الوحدة
تطور

النسبة املئويةالكمية

2,9-1,5-51,149,6مليون طنالنفط اخلام 

5,3-4,6-86,181,5مليار م3الغاز الطبيعي 

7,7-0,7-9,38,6مليون طناملكثفات

--6,66,6مليون طنغاز البروبان املمّيع باحلقول 

4,3-6,7-155,5148,7مليون طن مكافئ نفطياإلجمالي 

التنقيب التطويري
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2012 2013
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آبار مت تنقيبها (جهد خالص) آبار مت تنقيبها (جهد في إطار الشراكة)

عدد الكيلومترات
التي مت تنقيبها 

اآلبار احملفورة
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4 - االستثمار في نشاط املنبع البترولي :
 

)االستكشاف وإنتاج احملروقات(، أي  2013 في نشاط املنبع البترولي  6،3 مليار دوالر أمريكي خالل سنة  مت استثمار ما يزيد عن 
بانخفاض قدره 17 ٪ مقارنة بسنة 2012.

اإلسهام  بفضل  وذلك  أمريكي،  دوالر  مليار   2،5 بلغ  إذ   )+ 39٪( عرف حجم االستثمار في مجال االستكشاف ارتفاعاً معتبراً 
الكبير لسوناطراك بجهودها اخلاصة.

وأما بالنسبة جملال »تطوير واستغالل احلقول«، فقد خصصت سوناطراك وشركاؤها مبلغ استثمار قدره 3،7 مليار دوالر أمريكي 
خالل العام 2013، في مقابل 5،7 مليار دوالر أمريكي سنة 2012، أي بتراجع نسبته 34 ٪. 

"استثمارات " االستكشاف
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20122013
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1 817
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257

2 526

2 269

في إطار الشراكة سوناطراك بجهدها خالص

مليون دوالر أمريكي

استثمارات "التطوير"
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في إطار الشراكة سوناطراك بجهدها خالص 

مليون دوالر أمريكي
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1.4 - مشاريع تطوير نشاط املنبع البترولي :
أهم املشاريع املنجزة أو في طور التنفيذ )حتى نهاية العام 2013(

املشروع
التقدم احملرز 

)%(
التكلفة االجمالية 
)مليون دوالر أمريكي(

التاريخ املتوقع لبداية 
التشغيل أو إمتام اإلجناز 

تطوير حقل الغاز منزل جلمت شرق )سوناطراك-
)FCP-Eni

جانفي  3262013 1002

إعادة تأهيل قطاري غاز البروبان املميع 100 
و300 رورد نوس

أوت  100212013

 LDHPو  ZKINA وحدة غاز البروبان املميع
بحاسي مسعود

سبتمبر  7372013 1001

ديسمبر  4512013 1001تطوير حقل الغاز بحاسي طويل

876 1003طوير حقل الزيت املرك )سوناطراك/أناداركو(
االستالم املؤقت في الثالثي 

األول من العام 2014

لثالثي األول من العام  0592014 961تطوير حقل الغاز رورد نوس )كوارتزيت حمرا(

الثالثي األول من العام 932312014استرجاع الغازات املصاحبة في حوض بركاوي

تطوير حقل الزيت بير سباع )سوناطراك/
)PVEP/PTTEP

جانفي  705452015

تطوير حقل الزيت بير مسانا )سوناطراك/
)Hess/Petronas

جانفي  682202015

ضغط الغاز في عني أميناس
)BP/Statoil/سوناطراك(

فبراير  782572015

تطوير حقل الغاز جنوب عني صالح منزل جلمت 
)BP/Statoil/شرق )سوناطراك

أبريل  6922015 711
  

 5 - النقل عبر خطوط األنابيب :

سجل حجم احملروقات املنقولة في سنة 2013 عبر شبكة الشمال تراجعاً بنسبة 40 ٪ باملقارنة مع الكميات املنقولة في سنة 
 : أدناه  2012، كما هو موضح 

حجم احملروقات املنقولة (مليون طن مكافئ نفط)

20122013

71

151
145

63

شبكة الشمال شبكة اجلنوب 
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1.5 - مشاريع تطوير نشاط النقل عبر خطوط األنابيب :

استمرت سوناطراك خالل سنة 2013 في اجناز برنامجها لتوسيع شبكة النقل عبر األنابيب. وتتمثل املشاريع األساسية لهذا 
البرنامج فيما يلي :

املشاريع الرئيسية املنجزة أو قيد التنفيذ )حتى نهاية 2013(

السعةاملشروع
التقدم احملرز 

)%(
التكلفة االجمالية 

)مليون دوالر(
التاريخ املتوقع لبدء التشغيل 

أو إمتام االجناز

ستة )6( مستدوعات للتخزين في 
حوض احلمرا

307 م3 نوفمبر  200100542013

:GR4 48« خط أنابيب الغاز

- خط: رورد نوس-حاسي رمل

- محطة حاسي رمل 
9,490 مليار م3/سنة

: 830  

658

172

ديسمبر 

2013

2017

متديد خط أنابيب نقل غاز البروبان 
II املرحلة LR1 املميع

- خط: حاسي مسعود-حاسي  رمل

- محطة حوض احلمرا 

4,5 مليون طن/
السنة

95

14

: 334

232

                     
102

استالم اجلزء ذي األولوية في أوت 
البدء في تشغيل 2013و 

بنهاية  األنبوب  90 % من 
2013

2015

 GZ3-42« إحالل خط األنابيب
)نادور-قناندة(

-781252014 

إضافة جهاز ضغط توربيني ثالث 
حملطة تن فويني تنبوكرت

 )GR1/GR2( TFT
-61402014

إعادة تأهيل القطعة 5 خلط األنابيب  
 )pc5/Gz4(

-1982015

)GR5-48( خط انابيب الغاز

- خط: رقان-كرشبة وكرشبة-حاسي 
رمل

محطة حاسي رمل

8,627 مليار م3/السنة

: 1 379 

1 143

236

2015

2016
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6 -  تطوير مشاريع سوناطراك على الصعيد الدولي :
تتمثل حصيلة نشاطات سوناطراك على الصعيد الدولي في عام 2013 فيما يلي :

موريتانيا :
 TA1 الكتلة  اإلنتاج للمحيط املسمى  بالشراكة في  املتعلق  1 للعقد  رقم  امللحق  يونيو على  • التوقيع في شهر   
14  مليون   األبعاد مع شركة سينوبك بقيمة  ثنائي  زلزالي  يوليو على عقد الكتساب مسح  • التوقيع في شهر    

أمريكي،              دوالر 
البعد، ثنائي  الزلزالي  باجناز  أشغال املسح  • البدء في ديسمبر   

العام 7،8 مليون دوالر في نهاية  تراكمية بقيمة  إجنازات  العام وحتقيق  أمريكي خالل  دوالر  1،9مليون  • إنفاق    
  2013             

 
: أدناه  SIPEX NUMHYD في مرحلة االستكشاف، كما هو مفصل  املوكلة لشركة  الثالثة  تونس   : دخلت اجملاالت 

   : • رخصة كبودية   
الثانية لفترة سنة، للمرة  الرخصة  وتُأّشر على متديد  باحملروقات متنح  املكلفة  • الوزارة   

أمريكي في نهاية دوالر  21.2 مليون  تراكمية بقيمة  إجنازات  العام وحتقيق  أمريكي خالل  دوالر  1.3 مليون  • إنفاق     
.2013              عام 

 
• رخصة احلمراء :   

اجملال على مدى فترة سنتني، واألخيرة في هذا  الثالثة  املرحلة  تنفيذ  •   البدء في   
380 كم، البعد على مساحة  ثنائي  الزلزالي  اجناز املسح  • االنتهاء من   

أمريكي في نهاية دوالر  تراكمية بقيمة18،4 مليون  إجنازات  العام وحتقيق  أمريكي خالل  دوالر  2.8 مليون  •  إنفاق    
2013؛              عام 

: • رخصة شمال الشطوط   
،2015 العام  إلى غاية شهر مارس من  الرخصة  اتفاق لتجديد  • ابرام   

أمريكي في نهاية  دوالر  1،7مليون  تراكمية بقيمة  إجنازات  العام وحتقيق  أمريكي خالل  دوالر  0.02 مليون  • إنفاق    
2013؛              عام 

ليبيا :
• الكتلة 065 :  

تقرير إعداد  االنتهاء من  الليبية من أجل  للنفط  الوطنية  الثاني لفترة عام واحد ممنوح من قبل املؤسسة  • التمديد    
              التطوير؛

املتعلقة بخطة تطوير االستكشاف، الدراسة  بايسيب تنجز  • شركة   
بنهاية  أمريكي  دوالر  108،9 مليون  تراكمية بقيمة  إجنازات  العام وحتقيق  أمريكي خالل  دوالر  2.4 مليون  • إنفاق    

2013؛              العام 
 : 95/96 • الكتلة   

آبار الليبية من أجل حفر خمسة  للنفط  الوطنية  الثاني لفترة عام واحد ممنوح من قبل املؤسسة  • التمديد    
             استكشافية؛

)03( آبار؛ ايجابية في ثالثة  آبار استكشافية. ومت حتقيق اكتشافات  أربعة  • حفر   
أمريكي دوالر  55.9 مليون  تراكمية بقيمة  إجنازات  العام، وحتقيق  أمريكي خالل  دوالر  34.6 مليون  • إنفاق   

2013؛ العام              بنهاية 

مالي :
 : 20 • الكتلة   

البلد؛ التي وقعت هذا  2012  بسبب األحداث  •وقف األشغال في شهر مارس   
38.3 مليون دوالر أمريكي بنهاية عام تراكمية بقيمة  العام وحتقيق إجنازات  0.06 مليون دوالر أمريكي خالل  • إنفاق    

2013            
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النيجر :
التنقيب في مجال كفرا، بالنسبة ألعمال  واملواصفات  الشروط  إعداد دفتر  • االنتهاء من   

العام  بنهاية  أمريكي  دوالر  22،5 مليون  تراكمية بقيمة  اجنازات  العام وحتقيق  أمريكي خالل  دوالر  0،8 مليون  • إنفاق    
   2013             

     
 

وتوّضح اخلارطة التالية توزيع مشاريع سوناطراك على الصعيد الدولي :

 

  

مشاريع سوناطراك على الصعيد الدولي

  EDP اكتساب 2 % من شركة -
 البرتغال (الكهرباء)

اململكة املتحدة وهولندا
-  حجز سعات إلعادة التحويل

 إلى الغاز والتسويق 

ايطاليا
- تسويق الغاز شركة
( %100 SGI أس جي 

ليبيا:
- مجاالن (65 و96/95)

 لالستكشاف في حوض غدامس

 كوريا
- حجز سعات لتخزين

 النفط اخلام

 سنغافورة
- التسويق

مالي 
- 1 كتلة استكشاف

موريتانيا
-  3 كتل استكشاف

اسبانيا 
-   شركة ريغانوسا (10 % سوناطراك):

  إعادة التحويل إلى الغاز
-  شركة جيبسا (30 % سوناطراك): 

التوليد املشترك للطاقة
- شركة سي جي سي (30 % 

سوناطراك ): التسويق
-  شركة سي جي سي (100 % 

  سوناطراك ): التسويق
- شركة بروبانشام (49 % سوناطراك):

   بيتروكيماويات
- سوتو 4(25 %): الكهرباء

النيجر 
-1 كتلة استكشاف كفرا

:تونس 
- 2 كتلتان لالستكشاف 

البيرو 
-  الكتلتني رقم 88 و56 (حقول في طور التطوير)

-  خط انابيب نقل البترول والغاز 

فرنسا 
-  تسويق الغاز 
الطبيعي املميع
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II- نشاط املصب البترولي
1 - التكرير : 

إن كمية النفط اخلام واملواد املكثفة املعاجلة في عام 2013 بلغت 24،3 مليون طن، أي بارتفاع قدره 2،6 ٪ مقارنة مبا مت اجنازه في 
سنة 2012، وذلك بسبب زيادة قدرات املعاجلة في محطتي سكيكدة وأرزيو للتكرير.

كما أن كمية النفط اخلام  املستورد  في سنة 2013 بلغت 172 ألف طن، ما يعكس تراجعاً بنسبة 40 ٪ مقارنة بالكمية 
املسجلة في العام املنقضي.

وإجماالً مت إنتاج 23،7 مليون طن من املواد املكررة في العام 2013، أي بنمو قدره ٪4،3 بالقياس إلى سنة 2012.
 

2 - إنتاج الغاز الطبيعي املميع :
بلغ إنتاج مركّبات متييع الغاز الطبيعي 25،0 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي املميع خالل العام 2013، ما يعني ارتفاعاً 

.2012 بالعام  بنسبة  % 2،4 + مقارنة 

انتاج املواد املكررة (كيلو طن)

0

6000

20122013

12000

18000

2400022 735
23 719

مواد أخرى زيت الوقود البروبان املميع وقود الطائرات النفتا مازوت بنزين

املواد االسفلتية. إنتاج  اخلام املستورد لدواعي  1 -    النفط 
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3 - إنتاج غاز البروبان املميع : 

عرفت كمية غاز البروبان املميع املعاجلة في وحدات الفصل تراجعاً بنسبة 4،5 ٪، فتقلصت إلى 6،3 مليون طن في العام 2013.

وكذلك انخفضت كميات غاز البروبان املميع املنتجة في وحدات التمييع بنسبة 23،5 ٪ لتسجل 0،3 مليون طن في سنة 2013، 
مقابل 0،4 مليون طن في سنة 2012. 

غير أن كميات غاز البروبان املميع املنتجة في محطات التكرير ارتفعت ارتفاعاً معتبراً )%27 +( لتبلغ 0،6 مليون طن في سنة 
.2013

وإجماالً، بلغ اإلنتاج احمللي من غاز البروبان املميع )مبا في ذلك احلجم املنتج في محطات التكرير( 7،2 مليون طن في عام 2013، 
مقابل 7،4 مليون طن في عام 2012، أي بانخفاض يقارب 3 ٪، كما هو مبني أدناه :

االنتاج الوطني للغاز البروبان املميع

20122013
التطور

النسبة املئويةالكمية 

27,0+0,13+0,50,6التكرير

4,5-0,30-6,66,3وحدات الفصل

23,5-0,08-0,40,3مركبات متييع الغاز الطبيعي

2,7-0,26-7,47,2اجمالي انتاج غاز البروبان املميع

 

انتاج مركبّات متييع الغاز الطبيعي (ألف متر مكعب غاز طبيعي مميع)

0

9000

20122013

18000

27000
24 443

25 022

GL1 سكيكدة GL2 أرزيو GL1 أرزيو
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4 -  البتروكيماويات :
عرف إنتاج البتروكيماويات هبوطاً بنسبة 16 ٪ خالل العام 2013، مسجالً 1،2 مليون طن مقابل 1،5 مليون طن سنة 2012، 

وذلك بسبب تراجع إنتاج مواد األمونياك وامليثانول. 

20122013الوحدة: ألف طن
التطور

النسبة املئويةاحلجم

28-238-859621األمونياك

30-34-11278امليثانول

8-7-8578الهيليوم

6+7+108115أزوت والفوسفور والبوتاسيوم

12+34+292326مواد أخرى* 

16-238-217 4561 1االجمالي

املواد األخرى : *: النترات، اآلزوت، البولي اثيلني عالي الكثافة، الصودا، بولي كلور الفينيل،  الهيبوكلوريت، كلوريد الهيدروجني، محلول اليوريا-
نترات األمونيوم، سوبر فوسفات أحادي+سوبر فوسفات ثالثي...

5 - مشاريع قيد االجناز :
عرفت سنة 2013 تسارع في اجناز املشاريع املدرجة في نشاط حتويل احملروقات، كما هو موضح فيما يلي :

املشاريع املنجزة و/أو التي هي قيد االجناز في نشاط املصب البترولي

املشروع
طاقة املشروع )مليون طن/

سنة(
التقّدم احملرز )%( الشركة املنفذة

تاريخ بداية 
االستغالل

مركب األمونياك واليوريا، أرزيو 
»سورفارت«، بالشراكة مع 

أوراسكوم

أمونياك : 1,45
اليوريا : 1,14

)UHDE( )أملانيا(،
أوراسكوم لإلنشاء 

والصناعة اجلزائر
1002013

 IIمركب األمونياك واليوريا أرزيو
AOA«، بالشراكة مع مجموعة 

سهيل بهوان القابضة

أمونياك : 1,32
اليوريا : 2,31

ميتسوبيشي للصناعات 
الثقيلة )MHI( )اليابان(، 

دايوو & C )كوريا(
1002013

قطار الغاز الطبيعي املميع 
سكيكدة

4,5KBR1002014  فبراير

4,7قطار الغاز الطبيعي املييع أرزيو 
سنامبروغيتي/شيودا/

سايبام
مارس  992014

إعادة تأهيل مصفاة أرزيو
رفع طاقة اإلنتاج من 2.5 إلى 

 3.75
مجموعة هيونداي أجن/
دايوو احملدودة/هاوا إجن

1002014

إعادة تأهيل مصفاة سكيكدة 
رفع طاقة اإلنتاج من 15 إلى 

 16.5
992014سامسونغ إجن

إعادة تأهيل مصفاة اجلزائر 
العاصمة 

رفع طاقة اإلنتاج من 2.7 إلى 
 3.6

612016تكنيب

   

I
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III-  مبادالت احملروقات
1 - الواردات : 

بلغ حجم الواردات من احملروقات أكثر من 5 مليون طن في العام 2013، وهو ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 8 ٪ مقارنة بسنة 2012، 
ومردّ ذلك أساساً هو زيادة واردات البنزين )%35 +(، كما يوضحه اجلدول التالي :

واردات احملروقات
التغيراتالكمية

النسبة املئويةالكمية20122013

1-34-728 7622 2املازت

35+411+592 1811 1البنزين

9,6+377+320 9434 3اجملوع اجلزئي/ الوقود

51-149-295146النفط اخلام املستورد

1+3+201204زيت الوقود

50+94+187281الزفت

274+52+1971مواد أخرى* 

اجملموع
8,1+377+022 6455 4احلجم )103 طن متري(

6,8+298+661 3634 4القيمة )106 دوالر أمريكي(

الطائرات. األثير، وقود  بوتيل  ثالثي  امليثيل  )*( االثيلني، 

2 - صادرات احملروقات :

1.2 - سوق النفط :

شهد العام 2013 استقرار سعر البترول املصّدر عند مستوى 109 دوالر للبرميل، أي بتراجع طفيف )٪ 2 -( قياساً بالعام 2012. 

التغيرات الشهرية ألسعار النفط اخلام املصدّر (دوالر أمريكي/البرميل)

دوالر/البرميل

90

100

110

120

130

140

جانفي
راير

فب
فريلمارس

أ
وانماي

ج

ويلية
ج

أوت
مبر

وبرسبت
كت

أ
مبر

نوف

مبر
ديس

متوسط 2013= 109.03 دوالر للبرميلمتوسط 2012= 111.2 دوالر للبرميل

2012

2013
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ويوضح اجلدول التالي تغّيرات أسعار البترول اخلام اجلزائري )املزيج الصحراوي(، باملقارنة مع خامات مرجعية أخرى ومتوسط أسعار 
سلة أوبك.

التغيرات )%(20122013

2,0-111,2109,0املزيج الصحراوي )اجلزائر(

2,7-111,6108,6برنت

3,3-109,5105,9سلة أوبيك

4,1+94,198,0متوسط غرب تكساس »دبليو تي أي«

املصدر : منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك(

2.2 - الصادرات  :

سجلت صادرات احملروقات خالل العام 2013 انخفاضاً بنسبة 7،2 ٪، حيث بلغت 102 مليون طن مكافئ نفطي، وبلغت قيمة 
هذه الصادرات 63،5 مليار دوالر أمريكي، أي بتراجع قدره 10 ٪، كما هو مبني في اجلدول التالي :

توزيع الصادرات حسب املادة

الوحدة
التطورالكمية

النسبة املئويةاحلجم20122013

11,9-3,8-31,928,1مليون طنالنفط اخلام 

5,9+0,3+5,15,4مليون طنملواد املكثفة

3,2+0,4+12,412,8مليون طناملواد املكررة 

3,6-0,2-5,55,3مليون طنغاز البروبان املميع 

12,5-4,6-36,832,2مليار م3لغاز الطبيع

1,3+0,2+15,015,2مليار م3الغاز الطبيعي املميع 

اإلجمالي

7,1-7,8-109,6101,8مليون طن مكافئ نفطياحلجم 

10,0-034 7-536 57063 70مليون دوالر أمريكيالقيمة 

3,1-19,8-643,89624,13دوالر/طن مكافئ نفطيمتوسط السعر
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3.2 - ميزان املبدالت :

يتبنّي من ميزان املبدالت للمحروقات لسنة 2013 أن الرصيد اإلجمالي الصافي للصادرات هو 96.3+ مليون طن مكافئ نفط، 
ويعكس هذا انخفاضاً باملقارنة مع ما مت اجنازه في سنة 2012، وذلك بسبب ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات، كما هو موضح  

في اجلدول التالي :

20122013مليون طن مكافئ نفط
التغّيرات

النسبة املئويةالكمية

7,1-7,8- 109,6101,8الصادرات 

8,1+0,4+5,15,5الواردات

7,8-8,2-104,596,3صافي الصادرات

4.2 -  التوزيع اجلغرافي للصادرات :

متثل أوروبا الزبون األساسي للجزائر )69 ٪(، تليها أمريكا )17 ٪(، ثم آسيا وأوقيانوسيا )10 ٪(. وال تشكل الصادرات إلى إفريقيا 
إالّ 4 ٪، وهي موجهة إلى تونس واملغرب ومصر.

ويوضح الشكل البياني التالي توزيع الصادرات حسب املناطق :

 

أسيا وأوقيانوسيا 10 %أفريقيا 4 %

أوروبا  69 %

توزيع الصادرات حسب املناطق

أمريكا 17 %
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IV- توزيع املنتجات النفطية

1 - االستهالك الوطني :
بلغ حجم االستهالك الوطني من املنتجات النفطية 17،5 مليون طن في سنة 2013، مقابل 16،7 مليون طن في سنة 2012، 

ما ميثل زيادة بنسبة 4،6 ٪، ويرجع هذا االرتفاع إلى زيادة االستهالك من املواد التالية :

،+ 11,9 % : • البنزين   
،+ 3,5%: • املازوت   

• مواد اإلسفلت: % 9,8 +.  

ومن جهة أخرى، انخفض استهالك غاز البروبان املميع بنسبة 3.1 ٪، ليسجل 2.0 مليون طن.

االستهالك الوطني من املنتجات البترولية

20122013الوحدة : 1000 طن متري
التغيرات

النسبة املئويةالكمية

11,9+407+823 4163 3البنزين

3,5+333+783 4509 9املازوت

3,3+17+506523وقود الطائرات

6,0+16+264280وقود السفن )مازوت+ زيت الوقود(

3,1-65-046 1112 2غاز البروبان املميع: مبا في ذلك

2,3-35-533 5681 1البوتان

9,9-20-200180البروبان

2,8-10-333 343غاز البروبان املميع املستخدم كوقود

4,8+758+455 74816 15اجملموع اجلزئي

9,8+80+809888املواد الزفتية

7,4-12-160148زيوت التشحيم

11,8-3-2220مواد خاصة

4,6+772+511 73917 16اإلجمالي

1.1 - توزيع استهالك وقود املركبات : 

ميثل حجم االستهالك الوطني من وقود املركبات ما يزيد عن 89 ٪ من مجمل استهالك املواد البترولية. وقد ارتفع من 15،0 مليون 
طن في سنة 2012 إلى 15،7 مليون طن في سنة 2013، أي بزيادة قدرها 4،5 ٪. 

وكان النصيب األكبر من االستهالك ملادة املازوت )62،5 ٪( ثم البنزين بأنواعه )24،4 ٪(. وميثل استهالك غاز البروبان املميع نسبة  ٪13،1 
،حيث أن2،1 ٪ فقط منه يُستخدم كوقود للمركبات.
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وتوزعت مبيعات وقود املركبات عبر محطات اخلدمات خالل سنة 2013 بني مؤسسة نافطال التي استحوذت على نسبة 95 ٪ 
والباقي كان من نصيب محطات التوزيع اململوكة للمشغلني اخلواص.

مؤسسة نفطال  95 %

املتعاملون اخلواص 5 %

غاز البروبان املميع
 املستخدم كوقود 2,1 %

غاز البروبان املميع 10,9 %

البنزين 24,4 % مازوت 62,5 %

 هيكلية استهالك وقود املركبات

االجمالي : 15.7 مليون طن
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2 - مشاريع التطوير :  

تتضمن حصيلة الرخص املمنوحة في سنة 2013 للقيام مبشاريع متعلقة بنشاط تخزين املنتجات النفطية وتوزيعها، ما يلي :

• )144( محطة خدمات؛  

املميع؛ البروبان  وتوزيع غاز  • )01( مركز لتعبئة   

الزفتية؛ املواد  وتوزيع  • )02( مركزان لتخزين   

الزفتية؛ املواد  وتوزيع  • )01( مركز لتشكيل   

التشحيم؛ زيوت  وتوزيع  • )03( مراكز لتخزين   

الوقود. وتوزيع  • )02( مركزان لتخزين   



....................................................................................................................................................................................................................................................................................

احملروقات نشاط 

حصيلة اجنازات قطاع الطاقة واملناجم لسنة 2013 حصيلة اجنازات قطاع الطاقة واملناجم لسنة 2013
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

احملروقات نشاط 

حصيلة اجنازات قطاع الطاقة واملناجم لسنة 2013 حصيلة اجنازات قطاع الطاقة واملناجم لسنة 2013
31

V - املؤشرات االقتصادية
1 -  املقاييس املالية : 

ارتفعت  2012. ومع ذلك،  بعام  10 ٪  مقارنة  بانخفاض قدره  أي  دينار جزائري،  5 مليار  بلغ رقم أعمال سوناطراك  374
.2013 دينار في  5 مليار  القيمة املضافة لسوناطراك بنسبة 1،3 ٪ لتصل إلى 007

السابق، ما يعكس  العام  دينار في  3 مليار  919 دينار، مقابل  3 مليار  وقُّدر عائد اجلباية النفطية لعام 2013 مببلغ 696
تراجعاً بنسبة 5،6 ٪.

2 - اليد العاملة في سوناطراك :
61 عامالً.  تراجع تعداد اليد العاملة في سوناطراك، مبن فيهم العمال املؤقتون، تراجعاً طفيفاً )2،4 ٪( إلى 255

ويتوزع تعداد اليد العاملة في سوناطراك حسب الفئة املهنية واالجتماعية كما يلي:
 

إجمالي اليد العاملة في مجموعة سوناطراك

املؤقتون التنفيذ التحكم إطارات

61255 62 772
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مقدمة :
اعتمد القطاع برنامجاً مهما لالستثمارات على املدى املتوسط، ما من شأنه أن يعزز إنتاج الكهرباء وتوزيعها من أجل 

تلبية الطلب املتنامي بشدة، والسيما في فصل الصيف.

توجد  وشهد العام 2013 البدء في تشغيل 19 محطة كهربائية ذات سعة إجمالية قدرها 1300 ميغاوات. وباملثل، 
7 ميغاوات. 500 االجناز ذات سعة إجمالية  25 محطة أخرى في طور 

15 ميغاوات مع نهاية العام 2013، وهو ما ميثل ارتفاعاً  وبلغت الطاقة املزوّدة للحظيرة الوطنية إلنتاج الكهرباء 097
بنسبة 16 ٪ بالقياس إلى سنة 2012.

6 كيلومتر(. 000( وترافقت هذه االجنازات مع برنامج تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء )11000 كيلومتر( والغاز 

وبلغ اإلنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية 60 تيراوات/ساعي في سنة 2013، ما يعكس ارتفاعاً مبا يزيد عن 4 ٪.

وعرف االستهالك الوطني من الكهرباء زيادة معتبرة، وذلك بسبب االرتفاع الكبير الستهالك املنازل، والسيما الستعمال 
مكيفات الهواء.

التي  للغاز  العمومي  والتوزيع  بالكهرباء  اإلمداد  2013 من حيث  الدولة في سنة  بذلتها  التي  باجلهود  التنويه  ويجدر 
سمحت برفع نسبة اإلمداد بالكهرباء إلى 99،9 ٪، ونسبة التوصيل بشبكة الغاز إلى 52 ٪.
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I- الكهرباء :   

1 - مشاريع التطوير :
واصل القطاع جهوده التنموية في هذا الفرع من خالل اجناز البني التحتية إلنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وذلك ابتغاء تلبية 

الطلب املتزايد وحتسني نوعية اخلدمات.

1.1 - املشاريع املنجزة :

تعززت احلظيرة الوطنية إلنتاج الكهرباء في عام 2013 بتشغيل العديد من محطات توليد الكهرباء، منها محطة كدية الدراوش 
1 ميغاوات. في والية الطارف بسعة  قدرها 200

وتتوزع هذه احملطات املستلمة في سنة 2013 حسب وسائل اإلنتاج، على النحو التالي :
 

السعة )ميغاوات(عدد املولداتاملوقع )الوالية(وسائل اإلنتاج

200 31كدية الدراوش )الطارف( دورة مركبة

468حاسي مسعود )ورقلة(توربينات الغاز املتنقلة

اجملموع اجلزئي )1(
)شبكة بينية مترابطة(

268 1-محطتان

محطات الديزل

10,5عني بلبال )أدرار(

21تيمايوين )أدرار(

30,6مقيدن )أدرار(

43برج باجي مختار )أدرار(

31,5أم لعسل )تيندوف(

42املوقع1 )تيندوف(

42املوقع 2 )تيندوف(

21تيبلبالة )بشار(

21املوقع 3 )بشار(

10,5تينلكوم )إيليزي(

10,5برج عمر إدريس )إيليزي(

52,5دبداب )إيليزي(

20,6برج احلواس )ايليزي(

10,5تينزاواتني )متنراست(

21عني قزام )متنراست(

10,4إيدلس )متنراست(

15القولية )غرداية(

اجملموع اجلزئي )2( )شبكة 
منفصلة( شركة الكهرباء 
SKTM والطاقات املتجددة

24-17 محطة

292 191اإلجمالي
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2.1 -  مشاريع قيد االجناز :

وسائل  حسب  7 ميغاوات. وتتوزع  يوجد في طور االجناز حالياً خمس وعشرون )25( محطة جديدة بسعة إجمالية قدرها 538
اإلنتاج كما يلي :

املوقع )الوالية(وسائل اإلنتاج
السعة 

)ميغاوات(
تاريخ بداية التشغيلالتقدم احملرز )%(

توربينات الغاز املتنقلة

240992013فكيرينة )أم البواقي(*

240992013مسيلة )مسيلة(*

34942013أدرار )أدرار(*

68922013الوادي )الوادي(*

161902014أميزور )بجاية(*

2014-40محطة احلامة )اجلزائر العاصمة(

2014-39بوفاريك III )بليدة(

2014-98محطة بني مراد )بليدة(

2014-177مسيلة )مسيلة(

2014-79ورقلة )ورقلة(

2014-60محطة أحمر العني )تيبازة(

2014-60محطة براقي

--296 1اجملموع اجلزئي

تورينات الغاز 

264872014عي جاسر II)باتنة(

426732014لبرق )خنشلة(

661612015حاسي مسعود )ورقلة(

546172015بوتليليس )وهران(

36892015حاسي الرمل )األغواط(

70412014بوفاريك II )بليدة(**

59152014تيلغمت III )األغواط(**

45762014اوماش II )بسكرة(**

--017 4اجملموع اجلزئي

دورة مركبة 

015232016 1عني ارنات )سطيف(

131152016 1جنات )بومرداس(

--146 2اجملموع اجلزئي

البينية  للشبكة  اجلزئي  اجملموع 
املترابطة للشمال

-459 227 محطة

68602014زاوية الكنتة )أدرار(*توربينات  غاز    متنقلة  

--68 1 محطةاجملموع اجلزئي للشبكة املنعزلة للجنوب

الطاقات املتجددة
-1085مزرعة الرياح ل"كبرتان" )أدرار(

منصة األلواح لتوليد الطاقة 
الشمسية )غرداية(

1,160-

--11,1 2 محطةاجملموع اجلزئي للطاقات املتجددة

--538 257 محطةاإلجمالي
;2013 *- اخملطط اإلستعجالي لصيف 

  .2014 **- اخملطط اإلستعجالي لصيف 
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2 -  تطّور الطاقة املزودة : 
13 ميغاوات في  003 2013، مقابل  15 ميغاوات في نهاية عام  بلغت الطاقة املزودة للحظيرة الوطنية إلنتاج الكهرباء 097
يزيد عن 16 %. وكانت حصة سونلغاز من ذلك 62 %، وقُّدرت حصة املنتجني املستقلني  سنة 2012. أي ما يعادل ارتفاعاً 

ب 38 %.

3 - إنتاج الكهرباء : 
بلغ إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية 59،9 تيراوات ساعي في عام 2013، مقابل 57،5 تيراوات ساعي في عام 2012، أي بزيادة 

قدرها 4،2 ٪، كما هو مبني في اجلدول أدناه :

توزيع إنتاج الطاقة الكهربائية حسب املصدر

20122013تيراوات ساعي

سونلغاز  )الشركة اجلزائرية إلنتاج 
الكهرباء+شركة الكهرباء والطاقات املتجددة(

29,023,6

منتجون آخرون:

Kahrama  كهرماء       
SKS  شركة كهرباء سكيكدة       

SKB شركة كهرباء البرواقية       
SKH النوس        شركة كهرباء حجرة 

SKT ترقة        شركة كهرباء 
SKK الدراوش        شركة كهرباء  كدية 

 

24,0

2,6
5,4
2,8
8,6
4,5
0,1

31,4

2,6
6,1
1,2

10,4
6,8
4,4

محطة الطاقة الشمسية SPP1 حاسي الرمل
)طاقة هجينة غاز-طاقة شمسية(

1,21,2

محطات سوناطراك
3,33,7

57,559,9اإلنتاج اإلجمالي

تطور الطاقة املزودة (ميغا وات)

موارد هجينة الطاقة املائية توربينات بخارية الديزل ركّبة دورة مُ توربينات الغاز

15 097

13 003

20122013
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4 - االستهالك الوطني من الكهرباء :
ارتفع االستهالك الوطني من الكهرباء )مبا في ذلك استهالك املنتجني الذاتني والكهرباء الضائعة( من 57،3 تيراوات ساعي في 
العام 2012 إلى 59،8 تيراوات ساعي في العام 2013، أي بزيادة قدرها 4.4 ٪. وهذا االرتفاع مردّه خاصة الطلب القوي للمنازل.

وتتوزع مبيعات سونلغاز للمستهلكني على النحو التالي :
 

5 -  شبكة نقل وتوزيع الكهرباء :

أي  304 كيلومتراً،  247 ليبلغ  في نهاية سنة 2013، زاد االمتداد اإلجمالي لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء ب 11008 كيلومتر 
بنسبة ارتفاع قدرها 4 ٪.

إجمالي مبيعات سونلغاز من الكهرباء

الضغط املنخفضالضغط املتوسط الضغط العالي

45,1
43,2

20122013
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شبكة نقل وتوزيع الكهرباء (كلم)

الضغط املنخفضالضغط املتوسط الضغط العالي
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6 - اإلمداد بالكهرباء في املناطق الريفية :
3 منزالً جديداً،  بلغ عدد مراكز اإلمداد بالكهرباء املوصولة بالشبكة 134 مركزاً في سنة 2013، أي ما يعني وصل أكثر من 480

1 منزالً.  200 ما رفع عدد املنازل الريفية املوصولة بشبكة الكهرباء إلى 506

7 - املشتركون في الكهرباء :

)باحتساب كافة الزبائن( في العام 2013، ما يعكس  319 مشتركاً  بلغ عدد املشتركني اجلدد املوصولني بشبكة الكهرباء 689
.2012 انخفاضاً طفيفاً )%2،0 -( مقارنًة بسنة 

وبهذا، بلغ إجمالي عدد املشتركني في الكهرباء 7،75 مليون مشترك في العام 2013، ما رفع معدل الربط بشبكة الكهرباء على 
املستوى الوطني إلى 99،9 ٪ .

ويتوزع املشتركون حسب مستوى الضغط كما يلي:

التغيرات  

)%(العدد20122013املشتركون

1,9+2+103105الضغط العالي

3,7+714 1+590 87648 46الضغط املتوسط

4,3+973 317+837 699 8647 381 7الضغط املنخفض

4,3+689 319+532 748 8437 428 7مجموع الزبائن

عدد املساكن الريفية املوصولة بالكهرباء

1 200 506 1 197 026

20122013
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Suivi du bon fonctionnement de la caisse de péréquation
et de compensation des tarifs de transport des 
hydrocarbures et des produits pétroliers. 

Autorité de Régulation des Hydrocarbures

Site web : www.arh.gov.dz
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II- الغاز الطبيعي 

1 - استهالك الغاز الطبيعي :
سجل االستهالك الوطني من الغاز الطبيعي ارتفاعاً معتدالً بنسبة 1،4 ٪ في العام 2013 مقارنة بالعام 2012، ليستقر عند 

33،3 مليار متر مكعب.  

وتتوزع هذه الزيادة في االستهالك الوطني من الغاز الطبيعي كما يلي :

•  سونلغاز:) 1،6٪ +(،  
•  االستهالك الذاتي ملركّبات الغاز الطبيعي املميع: )٪ 2،2+(،  

•  مركّبات املواد الكيماوية والبيتروكيماوية: )٪ 10،4 -(،  
•  آخرون ) 19،3٪  -(.  

وبلغت مسحوبات سونلغاز 24،7 مليار متر مكعب في العام 2013، مقابل 24،3 مليار متر مكعب في العام 2012، أي بارتفاع 
نسبته 1،6 ٪، كما هو مفصل أدناه :

توزيع مسحوبات سونلغاز
التغيرات 

)%(احلجم20122013مليار متر مكعب

-14,113,6إمدادات حملطات توليد الكهرباء 0,5 - 3,6

8,8 +0,9 +10,311,2املبيعات، منها:

املنخفض 11,0+0,7 +6,67,3-الضغط 

املتوسط 9,1 + 0,1 +0,80,9-الضغط 

املرتفع 3,5 + 0,1 +2,93,0-الضغط 

1,6 +0,4 +24,324,7مجموع مسحوبات سونلغاز

االستهالك الوطني من الغاز الطبيعي

33,3 32,8
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ذلك  ومردّ   ،)-3،6  ٪( انخفاضا  الكهرباء  توليد  لتلبية حاجات محطات  الطبيعي  الغاز  سجلت مسحوبات شركة سونلغاز من 
2،37 وحدة  2012 إلى  2،57 وحدة حرارية/كيلووات ساعي في سنة  حتسني االستهالك اخلاص لتلك احملطات الذي تراجع من 

حرارية/كيلوات ساعي في سنة 2013، بسبب استخدام محطات ذات دورة مركّبة. 

ومع ذاك ارتفعت املبيعات لزبائن الضغط املنخفض )٪ 11،0+( والضغط املتوسط )٪ 9،1 +(.

2 - شبكة الغاز :

 ،2013 سنة  84 كيلومتراً  871 2012 إلى  في سنة  79 كيلومتراً  ارتفع طول شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي من 014
ما يعادل منواً نسبته 7،4 ٪.

3 - التوزيع العمومي للغاز الطبيعي :

في إطار برنامج التوزيع العمومي للغاز، قامت سونلغاز بتوصيل 39 موقعاً جديداً بشبكة الغاز، ما أدى إلى ارتفاع معدل التوصيل 
الوطني بالغاز إلى 52 ٪ بنهاية سنة 2013.

4 - املشتركون في الغاز الطبيعي :

باملقارنة مع   ٪ 8،1 أو ما يعادل منواً نسبته   ،2013 العام  بنهاية  3 مشتركاً  967 بلغ عدد املشتركني في الغاز الطبيعي 275
العام 2012. 

وكان توزيع عدد املشتركني حسب مستوى الضغط في نهاية العام 2013 كما يلي:   

20122013
التغيرات  

)%(العدد

4,9+10+206216الضغط العالي

7,3+343+070 7275 4الضغط املتوسط

8,1+086 298+989 961 9033 663 3الضغط املنخفض

8,1+439 298+275 967 8363 668 3مجموع الزبائن

شبكة نقل وتوزيع الغاز
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III- التحكم في الطاقة 
انصبت اجنازات الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استخدام الطاقة APRUE خالل العام 2013 بشكل أساسي على االستمرار 
في تنفيذ البرنامج التكميلي املسّطر في إطار االتفاقية املبرمة ما بني الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استخدام الطاقة ووزارة 

الطاقة واملناجم، وخاصة اإلجراءات التالية :

1. تعزيز القدرات :

أجريت أربع )4( دورات تكوينية في التخصصات التالية :

الصناعة؛ الطاقوي في  التدقيق  - خبراء    
البناء؛ الطاقوي في  التدقيق  - خبراء    

الصناعية؛ الطاقة  - العمال في مجال    
الطاقة في اخلدمات. - العمال في مجال    

.

: 2. الدراسات 

تضمنت اإلجراءات املتخذة لهذا الغرض فيما يلي :

البناء؛ • دراسة جلرد حالة قطاع تصنيع مواد   

وحافالت  التحتية  البنى  من حيث  االحتياجات  وتقييم  اجلزائر  مدينة  في  احلضري  النقل  عن  دراسة تشخيصية  • اجناز    
الطبيعي. بالغاز  التي تسير              النقل 

 .% 90 الدراسة  اجناز  العمومية. وبلغت نسبة  الوطنية لإلنارة  • دراسة جلرد حالة احلظيرة   

: البرنامج  3. تنفيذ 

تركزت االجنازات احملققة في إطار املرحلة األخيرة فيما يلي :

القائمة؛ بالنسبة للمباني  600 مسكن جديد، وإطالق حملة حتسيسية  بالنسبة ل  احلراري  • الفصل   

الفردية؛ بالطاقة الشمسية في املساكن  املاء  • تركيب سخانات   

ذات استهالك منخفض؛ • توزيع مصابيح   
 

العمومية مجهزة مبخّفتات  العالي مع تنصيب خزائن لإلنارة  الزئبق مبصابيح الصوديوم للضغط  • استبدال مصابيح    
             الضغط؛

 
دراسات جدوى( وبرامج دعم االستثمار؛ )دراسات تدقيق طاقوي،  القرار  اتخاذ  • مشاريع دعم   

 
الشأن؛ وتنفيذ حمالت حتسيسية بهذا  املميع املستخدم كوقود،  البروبان  بغاز  السياحية للعمل  السيارات  • حتويل   

 
الطاقة الشمسية. • تصميم وتركيب نظام المتصاص   
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وميثل اجلدول التالي املكاسب احملققة فيما يخص ترشيد الطاقة في الفترة 2011-2013 :

ترشيد الطاقة مضمون اإلجراء
)طن مكافئ نفط(

طن مكافئ ثاني أكسيد 
الكربون املَُتجنّب نشوؤه

إنارة ناجعة

 CESC سخانات مياه جماعية تعمل بالطاقة الشمسية

CESI سخانات مياه فردية تعمل بالطاقة الشمسية

HPE جناعة طاقوية عالية

حتديث املباني

اإلنارة العمومية

3 مصباح 750 000

10 م2 000 

12 م2 000

600 مسكن

1 مسكن 500

150 مصباح 000

138 500

2 154

2 871

80

678

24 256

318 550

4 954

6 603

184

1560

55 788

639 539387 168-البناء

دعم عملية اتخاذ القرار

دعم عملية االستثمار

50 دراسة

100 مشروع

-

133 000

-

306 000

000 000306 133-الصناعة

تدقيق طاقوي في مجال اخلدمات

تدقيق طاقوي في مجال الصناعة

تدقيق طاقوي في مجال النقل

55

130

4

2 000

27 000

300

4 600

62 100

690

IGCE 390 30067 29-الصناعات ذات االستهالك الشديد من الطاقة

استخدام غاز البروبان املميع كوقود للسيارات

 السياحية

املميع كوقود البروبان  السائرة باستخدام غاز   املركبات 

50 000

5 000

375 000

37 500

862 500

86 250

750 500948 412-النقل

779 709 3391 743-االجمالي
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IV- املؤشرات االقتصادية 

1 - رقم األعمال :
عرف رقم أعمال مجمع سونلغاز* منواً بنسبة 5 ٪ في عام 2013 ليبلغ 199 مليار دينار جزائري.

والتكنولوجيا وتقدمي اخلدمات(. التوزيع  التوزيع ونشاطات  املعامالت بني شركات اجملمع، وشركات  )باستثناء   * رقم أعمال مجموعة سونلغاز 

2 - االستثمارات : 
خصصت سونلغاز مبلغاً معتبراً لالستثمار قدره 408 مليارات دينار جزائري خالل العام 2013، أي بارتفاع نسبته 75 ٪ مقارنة 

بالعام 2012.

 

 تطور االستثمارات

408

233

20122013
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 رقم األعمال
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20122013
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200
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نشاط املناجم

I  -  اإلنتاج املنجمي
II -  تسيير السندات املنجمية

III-  املؤشرات اإلقتصادية

3 - اليد العاملة في مجمع سونلغاز :
 72 77 عامالً في نهاية العام 2013، مقابل 489 بلغ حجم اليد العاملة في مجمع سونلغاز )مبا فيهم العمال املؤقتون( 063

4 منصب شغل جديد. عامالً في عام 2012، ما يعني إنشاء 574

توزيع اليد العاملة في مجمع سونلغاز

72 489
77 063

20122013
0
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عامل



....................................................................................................................................................................................................................................................................................

الطاقة نشاط 

حصيلة اجنازات قطاع الطاقة واملناجم لسنة 2013 حصيلة اجنازات قطاع الطاقة واملناجم لسنة 2013

نشاط املناجم

I  -  اإلنتاج املنجمي
II -  تسيير السندات املنجمية

III-  املؤشرات اإلقتصادية



....................................................................................................................................................................................................................................................................................

املناجم نشاط 

حصيلة اجنازات قطاع الطاقة واملناجم لسنة 2013 حصيلة اجنازات قطاع الطاقة واملناجم لسنة 2013
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

املناجم نشاط 

حصيلة اجنازات قطاع الطاقة واملناجم لسنة 2013 حصيلة اجنازات قطاع الطاقة واملناجم لسنة 2013

Pub7



....................................................................................................................................................................................................................................................................................

املناجم نشاط 

حصيلة اجنازات قطاع الطاقة واملناجم لسنة 2013 حصيلة اجنازات قطاع الطاقة واملناجم لسنة 2013
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

املناجم نشاط 

حصيلة اجنازات قطاع الطاقة واملناجم لسنة 2013 حصيلة اجنازات قطاع الطاقة واملناجم لسنة 2013

مقدمة :
شهد فرع املناجم نتائج متباينة خالل العام 2013، إذ سجل ارتفعاً في إنتاج الفلسبار والبوزوالن من جهة، وانخفاضاً في إنتاج 

احلديد والفوسفات والركام من جهة أخرى.

I- اإلنتاج املنجمي 
1 - احلديد والفوسفات :

عرف إنتاج احلديد انخفاضاً كبيراً بنسبة 29 %، حيث بلغ 1،1 مليون طن.

انخفاضاً  2012، مسجالً  1،25 مليون طن سنة  2013 مقابل  1،15 مليون طن خالل العام  إنتاجه  أّما الفوسفات فقد بلغ 
بنسبة 8،1 %.

2 - الذهب والفضة :

عرف إنتاج املعادن النفيسة انخفاضاً كبيراً خالل العام 2013، مثلما هو مبنّي فيما يلي :
، 140 كيلوغراماً  57 % ليستقرّ عند حجم  اإلنتاج بنسبة  • الذهب : انخفاض     
. 27 كيلوغراماً  49 % ليستقر عند حجم  اإلنتاج بنسبة  : انخفض  • الفّضة     

1,10 

 

إنتاج احلديد والفوسفات (مليون طن)
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إنتاج الذهب والفضة (كلغ)

27

323

53

140

20122013
0

200

400

الفضةالذهب

49



50....................................................................................................................................................................................................................................................................................

املناجم نشاط 

حصيلة اجنازات قطاع الطاقة واملناجم لسنة 2013 حصيلة اجنازات قطاع الطاقة واملناجم لسنة 2013
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

املناجم نشاط 

حصيلة اجنازات قطاع الطاقة واملناجم لسنة 2013 حصيلة اجنازات قطاع الطاقة واملناجم لسنة 2013

 3 - الفلسبار والبوزوالن وامللح : 

ارتفع إنتاج الفلسبار بنسبة 10 %، ليبلغ 290 ألف طن في 2013.
أما البوزوالن، فقد شهد إنتاجه ارتفاعا كبيراً بنسبة 40 % ليستقر عند 292 ألف متر مكّعب في 2013.

وبلغ إنتاج امللح 188 ألف طن أي ما يعادل حجم إنتاجه في 2012.

4 - الركام وحجر الكلس والرمل :

سّجل إنتاج الركام انخفاضاً بنسبة 7،1 %، ليبلغ 39،9 مليون طن في العام 2013، أي بتراجع قدره 3 مليون طن. 
.2013 وشهد إنتاج االرمل إرتفاعا خفيفا بنسبة 3،3 % ، ليستقر عند 3،4 مليون م3 في 

وارتفع إنتاج حجر الكلس بنسبة 6 % خالل العام 2013، ليصل إلى 10،1 مليون متر مكّعب.

إنتاج الفلسبار والبوزوالن وامللح
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إنتاج الركام وحجر الكلس والرمل
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II- تسيير السندات املنجمية
منحت الوكالة الوطنّية للممتلكات املنجمّية 394 سنداً منجمّياً خالل العام 2013، وتتوزع  هذه السندات على النحو التالي :

السندات املنجمية املمنوحة في سنة 2013

اجملموعاملصدرالعددنوع السند

01رخصة استغالل للمناجم للحرفيني
طلب مباشر )باريت إيشمول - املؤسسة الوطنية 
للمنتجات املنجمية غير احلديدية و املواد املفيدة 

)ENOF
01

رخصة استغالل املواد املنجمية

متديد أجل168

298

تنازل / حتويل66

تنقيب27

توسيع09

نقل09

مواءمة08

طلب مباشر04

تغيير03

دمج احمليطات02

مناقصة01

توسيع املادة01

رخصة استغالل املواد املنجمية

مناقصة36

95

متديد أجل36

طلب مباشر14

حتويل04

توسيع02

نقل02

تنقيب01

394اجملموع

وقد أسفرت جهود تطهير إحداثيات األوساط املنجمية خالل العام 2013 عن :

• 05 إعالنات عن مناطق كمساحات مفتوحة،  
بتوقيف رخصة  االستغالل(. وقرارين  التجديد  بعدم  16 قراراً  30 إلغاء،  )43 سحباً،  91 سنداً منجمياً  • حترير    
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: التالي  النحو  2013 على  العام   وترد احلصيلة اإلجمالّية ملناقصات 

املناقصة: 04- عدد عملّيات 

املقترحة لالستكشاف: املناطق  52- عدد 

املمنوحة لالستكشاف: املناطق  40- عدد 

الوحدة : مليون دينار جزائري

املناقصات: 532,2 5- املبلغ اإلجمالي لعائدات 

10,5املبلغ اإلجمالي لعائدات بيع دفاتر الشروط:

542,7 5املبلغ اإلجمالي :

III- املؤشرات االقتصادية 

1 - رقم األعمال :
بلغ رقم األعمال الذي سجله فرع املناجم 77 مليار دينار في العام 2013، بزيادة نسبتها 4 % مقارنة بالعام السابق، السيما رقم 

أعمال املؤسسة الوطنية للرخام )%15 +( واملؤسسة الوطنّية للحصى )% 19  + (.

2 - اليد العاملة :
مقارنة   % 2 بنسبة  انخفاضاً  مسجالً   ،2013 العام  نهاية  مع  موظفاً   30 438 املناجم  فرع  العاملة في  اليد  بلغ حجم 

بالسنة السابقة. وجاء هذا التراجع نتيجة تناقص عدد املوظفني العاملني في القطاع اخلاص )6% -(.

حجم اليد العاملة في فرع املناجم

20 949

31 116

22 209

30 438
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نشاط حتلية مياه
البحر

I  - مشاريع التطوير
II - إنتاج املياه احملالة
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1 - مشاريع التطوير :  
9 استالم  إذ عرف  ملحوظاً،  تقّدماً  الوطني  التراب  تتوزع على  12 وحدة  الذي يضّم  البحر  مياه  لتحلية  الوطني  البرنامج   عرف 

الدراسة. والشلف، كما توجد وحدة بجاية قيد  بناء وحدتني أخرتني في وهران   وحدات فضالً عن استمرار أشغال 

البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر :

طاقة اإلنتاج )م³/اليوم(العددحالة املشروع

880 406 91محّطات في طور االستغالل

000 2700محّطات في طور االجناز

000 1100محّطات في طور الدراسة

880 206 122إجمالي البرنامج

ويبرز اجلدول التالي التقدم احملرز بنهاية العام 2013 للمحطتني قيد االنشاء

املوقعالوالية
طاقة اإلنتاج 
)م³/اليوم(

الشركاء
االستثمار 

)مليون دوالر أمريكي(
لتقدم احملرز

التاريخ املتوقع 
للتشغيل

000 500املقطعوهران
 Hyflux شركة

من سنغفورة
فبراير 2014 99 492%

000 200تنسالشلف
BE-  شركة
FESA من 

اسبانيا
أوت 752014 262%

2-إنتاج املياه احملاُلّة :
بلغ حجم إنتاج املياه احملالة 380 مليون متر مكّعب في العام 2013 أي بزيادة نسبتها 11 % مقارنة بالعام 2012، وذلك بعد 

الشروع في استغالل احملطات اجلديدة.

تطور إنتاج املياه احملالّة (مليون م3)
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الصحة والسالمة 
(HSE) والبيئة

 I-  حصيلة احلوادث والوقائع
 II- حوصلة لإلجنازات احملققة في مجال 

     الصحة والسالمة والبيئة
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05, Route Ouled Fayet, Chéraga, 
Algiers, Algeria 
Télé : +213 23 301 496, +213 23 301 501 
Fax : +213 23 301 499 
Mail : info@aec.dz 
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I- حصيلة احلوادث والوقائع املسجلة في القطاع 
يتبني من حصيلة سنة 2013 تسجيل انخفاض كبير في عدد الوفيات واإلصابات مبا ميثّل نسب ) ٪ 20-( و)٪33-( على التوالي 

مقارنة بالسنة السابقة، وذلك رغم زيادة عدد احلوادث.
 

تخّص الزيادة املسجلة في عدد احلوادث والوقائع خالل سنة 2013 فرع املناجم، كما هو موضح أدناه :

 

ويتضح من هذه احلصيلة أن 75 % من إجمالي الوفيات في العام 2013 ُسّجلت في فرع الطاقة )كهرباء، نقل وتوزيع الغاز(.

أّما األسباب املؤدية إلى هذه احلوادث فتبقى األسباب ذاتها املسجلة في السنة السابقة، وتتمثّل من جهة في عدم احترام العمال 
لقواعد السالمة أثناء عمليات التدخل على مستوى شبكات الكهرباء، ومن جهة أخرى في قّلة الصيانة لتجهيزات التدفئة احملّلية 

أو استعمال معدات غير مالئمة.

 إجمالي احلوادث والوقائع في القطاع
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II- حوصلة لإلجنازات احملققة في مجال الصحة والسالمة والبيئة 
أغلب  في  أسبابها  ترجع  والتلوث،  للتسرب  2013 حاالت  العام  في  القطاع  بها مؤسسات  قامت  التي  النشاطات  لقد خّلفت 

األحيان إلى عدم مالئمة بعض التجهيزات املتآكلة أو إلى انفصال معادنها من شّدة الضغط.

ويبنّي الشكل التالي توزيع الوقائع البيئّية املسجلة على مستوى مجمع سوناطراك وفروعه.

 

يتضح من الشكل البياني أّن أحد أهم أسباب التلوث البترولي لليابسة وللموارد املائية يتمثّل في قدم خطوط أنابيب احملروقات. أّما 
بقّية الوقائع، ما يعادل النصف تقريبا، فتنجم عن ضغط بخار ريد  )TVR(  ومختلف مصادر التلوث.

ومتّ إجراء سلسلة من العمليات الرامية إلى إعادة تأهيل املنشآت امللوثة، وذلك من خالل :

البترولي،  املنبع  الناجتة عن احلفر فيما يخص نشاط  النفايات  • معاجلة أحواض   
النقل،  اخلزّانات فيما يخّص نشاط  املتجمعة في قاع  األوحال  التخزين من  • معاجلة منشآت   

عارضاً،  تلوثاً  امللوثة  املنشآت  • معاجلة   

وتتمثّل اإلجنازات األساسّية املتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة في الفروع الثالثة للقطاع في ما يلي :

1 - فرع احملروقات :
1.1 - سوناطراك :

 أ(-  التحكم في اخملاطر الصناعية 

لقد متّ اتخاذ العديد من اإلجراءات الرامية إلى تأمني املنشآت واألشغال من جهة والتقليص من أثر النشاطات على صحة العمال 
والسكّان اجملاورين من جهة أخرى. 

مصادر تلوث
مختلفة  16%

TVR  (ضغط بخار ريد) 30%

تسربات احملروقات
واملواد األخرى 54%

 الوقائع البيئيّة املسجلة على مستوى شركة سوناطراك وفروعها

املغلقة. املناطق  داخل  رفع الضغط  إلى  العملّية  انبعاثات بخاريّة، وتفضي هذه  الوقود على إصدار  )TVR( :  هو معامل يقيس قدرة  ريد   2 - ضغط بخار 

2
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وانصّبت هذه اإلجراءات بشكل أساسي على :   

• عمليات التدقيق والتفتيش ذات الصلة بالصحة والسالمة والبيئة،  
املنشآت، • تعزيز أجهزة السالمة في كّل   

التنفيذ، املروريّة حّيز  العام للسالمة  • دخول اإلجراء   
والبيئة. والسالمة  • تنظيم عملّيات تكوين وحتسيس في مجاالت الصحة   

.)ICS( الطوارئ واألزمات: نظام السيطرة على احلوادث  2013 إنشاء نظاٍم إلدارة حاالت  العام   ب(- شهد 

.)ICS( شهد العام 2013 إنشاء نظاٍم إلدارة حاالت الطوارئ واألزمات : نظام السيطرة على احلوادث

وتتمثّل العملّيات املنجزة فيما يلي :

• إمتام برنامج التدقيق على مستوى 70 منشأة،  
• إعداد مخططات تدّخل داخلّية،  

• حيازة نظم جديدة لتعزيز أجهزة احلماية والتدّخل )مع متارين للمحاكاة(.  

ج(- إدارة البيئة :

معاجلة  على  أساساً  سوناطراك  مبجّمع  للنشاطات  البيئي  التسيير  سياسة  بتنفيذ  املتعّلقة  املّتخذة  اإلجراءات  أهم  تركّزت 
واسترجاع اخملّلفات السائلة وإدارة النفايات واألماكن امللّوثة. 

د(- الصحة في العمل :

متّيز العام 2013 في مجال الصّحة في العمل بإجناز املشاريع التالية :

،)ASL( الشؤون االجتماعّية  إدارة  بنى  املروري على  إجراء اخلطر  • اخلطر املروري : تطبيق   
•  إدارة النفايات :  تقييم نفايات أنشطة الرعاية )معدية كانت أو ساّمة( التي تفرزها املنشآت الصحّية،   

•  نظام السيطرة على احلوادث :  إجراء متارين محاكاة في مركز غاز البترول املميع السائب بسيدي أرسني  

2 - فرع الطاقة : 

1.2 - تدابير التقليل من عدد احلوادث املنزلّية :

اتّخذت جلنة ضبط الكهرباء والغاز )CREG( سلسلة من التدابير للحد من احلوادث املنزلّية، ومتثّلت فيما يلي : 

)أقراص مضغوطة وكتّيبات(، والوسائط األخرى  والتوعية عبر وسائل اإلعالم  التحسيس  • استكمال عملّيات   
• املشاركة مبعّية جمعيات حماية املستهلك في مختلف تظاهرات التوعّية بشأن االستعمال السليم لألجهزة املنزلّية،   

التجهيزات. التكفل مبراقبة مالئمة  املتعاملني على  • دفع   
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2.2 - زيارات تفتيشّية للمرافق الطاقويّة :

قامت جلنة ضبط الكهرباء والغاز في 2013، في إطار احترام القوانني، بتفتيش أربعة عشر مرفقأً طاقويّاً. يرتكز هذا التفتيش 
على العملّيات اآلتية :

السائلة، النفايات  اإلنبعاثات اجلوية ومخّلفات  • فحص   
 

والعاديّة، النفايات اخلطيرة  • مراقبة   
 

• احترام معايير السالمة،  
 

احلرائق. • استحداث وسائل مكافحة   

كما متّ خالل زيارات التفتيش عرض اجلانب التنظيمي، السيما هيكلة وظيفة الصحة والسالمة والبيئة .

3.2 - خطط عمل املتعاملني : 

عملت جلنة ضبط الكهرباء والغاز مبعّية املتعاملني على مالئمة نشاطاتها مع قوانني البيئة، وذلك من خالل : 

السائلة، واخملّلفات  اجلّوية  االنبعاثات  • استحداث نظام قياس   
 

التلوث الضوضائي واحلد منه، الوقاية من  دراسات تخّص األصوات بهدف  • إطالق   
 

الزيوت املستعملة، والتخلص من  وإعادة تصنيعها  النفايات املستعملة  • مواصلة عملّيات فرز   
 

الزيوت. التنظيمّية ملراكز تخزين واسترجاع  واملطابقة  املتهالكة  املعدات  • تطهير   

3 - فرع املناجم :
)ANGCM( العديد من اإلجراءات للحد من عدد احلوادث وخاصة من  اتخذت الوكالة الوطنية للجيولوجية واملراقبة املنجمية 

خالل جتميد األشغال واإلخطار بحاالت التحذير. كما قامت الوكالة بـ :

التجمعات اجلهوية، أثناء  اجملال  الفاعلني في  • حتسيس   

املفتوحة، املنجمّية في املساحات  دليل حول السالمة  •  إعداد   

املنجمّية. املنشآت  العاملني في  املوظفني  دورات تكوينية متواصلة بغية تطوير قدرات  • تنظيم   

املؤشرات االقتصادية
 للقطاع 

I  - رقم األعمال والقيمة املضافة
II - اليد العاملة في القطاع
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1 - رقم األعمال والقيمة املضافة :
6 دينار جزائري مسجلة في العام  6 مليار دينار جزائري في العام 2013، في مقابل 990 بلغ رقم أعمال القطاع أكثر من 510

.٪ 7 بانخفاض نسبته  أي   ،2012

دينار جزائري. 5 مليار  وشهدت القيمة املضافة ارتفاعاً بنسبة 3،4 ٪ مقارنة بالعام السابق، لتستقر عند حوالي 343

2 - اليد العاملة في القطاع :

سجل حجم اليد العاملة في قطاع الطاقة واملناجم )مبن فيهم العمال بصفة مؤقتة( زيادة بنسبة  2 ٪ في العام 2013، حيث 
6 فرصة عمل مباشرة.  400 273 عامالً، مما يعني خلق  بلغ 695

ويتوزع تعداد اليد العاملة في قطاع الطاقة واملناجم، وفق الفئات االجتماعّية واملهنّية، على النحو التالي :
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توزيع اليد العاملة في القطاع
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تدفق االستثمارات
 األجنبية املباشرة   

I -  تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة 
     حسب املناطق

II - تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة 
     حسب البلدان
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تدفق االستثمارات
 األجنبية املباشرة   

I -  تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة 
     حسب املناطق

II - تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة 
     حسب البلدان
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تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة :

دوالر  1،5 مليار  إلى  لتصل   ،٪ 30 بنسبة  انخفاضاً  واملناجم  الطاقة  )IDE( في قطاع  املباشرة  األجنبية  االستثمارات  سجلت 
أمريكي في العام 2013.

إلى تناقص هذه االستثمارات اخلاصة بنشاط املنبع لفرع احملروقات، فإّن االستثمارات األجنبّية املباشرة لفرع  وإن كان ذلك راجعاً 
 Général( إلكتريك  و جنرال  اتفاق شراكة بني سونلغاز  التوقيع على  بعد  وذلك  االنخفاض،  من هذا  أبطأت جزئياً  قد  املناجم 

أمريكي. دوالر  560 مليون  اجلزائر مبا قيمته  إجناز مركب صناعي في  Electric( من أجل 

I - تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة حسب املناطق :

تبقى أوروبا على رأس قائمة املستثمرين األجانب بنسبة 60 % من إجمالي مبلغ االستثمارات األجنبّية املباشرة، مثلما هو مبنّي 
أدناه:

 

االستثمارات األجنبية املباشرة في قطاع الطاقة واملناجم
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مليار دوالر أمريكي

أمريكا الشمالية 16,0 %

اإلجمالي: 1.5 مليار دوالر أمريكي

أسيا  25,7 %

أوروبا 58,1 %

بقية بلدان العالم 0,2 %

تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة حسب املناطق خالل سنة 2013
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II - تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة حسب البلدان :  

يبنّي توزيع تدفقات االستثمارات األجنبّية حسب الدول في 2013 أّن الواليات املّتحدة األمريكّية تتصّدر قائمة املستثمرين بقيمة 
227 مليون دوالر أمريكي أي بنسبة )15 %(، تليها كّل من إيطاليا )14 %( وبريطانيا العظمى )13 %( والنرويج )10 %(.

وميثّل مجموع تدفقات هذه الدول األربعة املستثمرة الى أكثر من 50 % من إجمالي االستثمارات األجنبية املباشرة في 2013. 
كما يبلغ متوّسط االستثمارات األجنبّية املباشرة للبلد الواحد 80 مليون دوالر أمريكي. 

 

الدول األخرى*: تشمل )االمارات العربية املتحدة وبلجيكا والبرتغال وتونس(

تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة في قطاع الطاقة واملناجم (مليون دوالر أمريكي)

 الواليات املتحدة
األمريكية

إيطاليا

بريطانيا
العظمى 

النرويج

تايالندا

فيتنام

فرنسا

اسبانيا

ماليزيا

أملانيا

الدامنارك 

الصني

أستراليا

روسيا

كندا

*دول أخرى
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الطاقة  وزارة 
والتنظيم. واالقتصاد  لإلستراتيجية  العامة  املديرية 

مقام أ، وادي حيدرة

اجلزائر. العاصمة،  اجلزائر  677 اجلزائر محطة،  بريد  صندوق 

:                  هاتف 

   فاكس :                                        
info@mem-algeria.org :الكتروني  بريد 

dgs_mem@mem.gov.dz
webmaster@mem-algeria.org

www.mem-algeria.org : االلكتروني  املوقع 

 +213 (0) 21 48 85 26       
+213 (0) 21 48 85 22
 +213 (0) 21 48 85 57


