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دون تحمل أعباء  ،إن تطور دور الدولة حتم عليها إيجاد آليات حديثة لضمان السيرورة الحسنة لالقتصاد  
كبيرة، وهو ما جعلها تفكر في خلق هيئات مستقلة لإلشراف على مختلف القطاعات، يديرها الخبراء وأهل 

جعل الدولة تتفرغ ي األمر الذي  اختصاص وينظمها ويحميها القانون، سميت بسلطات الضبط االقتصادي،
لمهمة استشراف المستقبل والتخطيط له، مع احتفاظها بدور الضامن الرئيسي في االقتصاد، بعد أن تحولت 

  .من إنتاج السلع والخدمات إلى إنتاج القوانين 
 دراستنا وتنظيمها، وقد حاولنا في قادر على ولوج كل القطاعات االقتصادية ،الضبط االقتصادي كآلية   
الطبيعي للدولة، والتي يصعب تحويلها في القطاعات ذات االحتكار  دور الضبط االقتصادي دراسة هذه

الذي على غرار قطاع الكهرباء  ،كونها من القطاعات الحساسة وذات البعد االستراتيجيللقطاع الخاص، 
ال يزال حاد األوروبي، وحرر في بعض الدول على غرار االتكان محور دراستنا في هذا العمل، حيث 

، وهو ما جعلنا نبحث عن دور هذه وعموديا في العديد من الدول األخرى على غرار الجزائر متكامال أفقيا
  . السلطة في هذا القطاع

على غرار تحديد شروط الدخول والخروج، تحديد ام سلطات الضبط في قطاع الكهرباء، تعددت مه    
، وهذه النقطة كانت محل أموال ي جودة خدمات تكافئ ما يدفعونه مناألسعار، وحماية حق العمالء ف

لقياس الجودة الداخلية في مؤسسات  ااسقاطنا لدور سلطة الضبط في هذا القطاع، حيث اقترحنا نموذج
، والذي خولنا للحكم على ميناه بنموذج نقطة الجودة المثلىسلمؤسسة سونلغاز،  توزيع الكهرباء والغاز 

وهي  2014-2010للفترة ما بين  ،مديرية توزيع على المستوى الوطني 58ات المقدمة في جودة الخدم
  .فترة دفتر الشروط األول الموقع بين مديريات التوزيع ووزارة الطاقة 

جودة الخدمات مؤسسات توزيع الطاقة الكهربائية  ، الطاقة الكهربائية،سلطة الضبط :  الكلمات المفتاحية
 .صناعة الشبكات 

Abstract  
The evolution of the role of the state necessitated to finding new mechanisms,for 
these they created a new independent authorities managed by the experts and 
protected by the law,called regulated of secteurs, all these make the regulated 

state,it’s having turned from the production of goods and services to produce laws. 
The regulation can regulated any secteur, like these sector it’s was a monopoly 

natural of state, and the electric sector was one of theme .  
the regulatore of electric sector have a lot of  functions like determine the conditions 
of entry and exit of market,price fixing, and the protection of customers' right to 
quality services, for these we proposed a model to measure the internal quality in 

electricity distribution and gas Foundation Sonelgaz ةwe called model the Optimal 
quality point  to judge the service quality   the 58th Directorate of distribution at the 

national level between 2010 to 2014. 
bution of : regulator of sector, electric power, quality of service distriKey words

electric power enterprises, the networking industry. 
  


