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 المرسلين  أشرف والصالة والسالم علىبسم هللا الرحمان الرحيم 

 

 ،والغازالسيد رئيس لجنة ضبط الكهرباء 

 السادة رؤساء وكاالت الضبط،

 السيد رئيس المدير العام لمجمع سونلغاز،

 واطارات قطاع الطاقة و التجارة، العليا، السادة اإلطارات المسيرة، اإلطارات

 السيدات و السادة ممثلي جمعيات حماية المستهلكين، 

 السيدات و السادة ممثلي الجمعيات،

 السيدات والسادة ممثلي االعالم، 

 الضيوف الكرام.

 

بمناسبة افتتاح  ،معكم اليوملكم عن سعادتي لوجودي  أعرباود، في البداية، ان 

لجنة ضبط الكهرباء والغاز الذي تنظمه التشاوري اإلعالمي واللقاء هذا شغال أ

جمعيات حماية المستهلكين ومديري الطاقة، بحضور صاحب االمتياز وهي لفائدة 

  غاز.الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء وال

، أيها السيدات والسادة، ان تدعوكم لجنة ضبط الكهرباء والغاز مبادرة طيبةانها ل

التنظيمي  اإلطارعرفها التي التطورات على والتعرف طالع لالالهام ا اللقاء الى هذ

 خاصة في الجوانب المتعلقة بالخدمة العمومية للكهرباء والغاز، المنظم للقطاع

 .دور المنظمالى جانب وبالمستهلكين وعالقاتهم بمتعاملي القطاع 

في إطار المهام الموكلة للجنة ضبط الكهرباء ويأتي انعقاد هذا اليوم اإلعالمي 

عبر القنوات  وتوزيع الغازالمتعلق بالكهرباء  01-02والغاز بموجب القانون   

احترام القوانين والتنظيمات  مدىومراقبة السيما فيما يخص حماية المستهلكين 

 .طرف صاحب االمتياز العمومية منوتحقيق الخدمة 
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لتوزيع الكهرباء  بان مهمة الخدمة العموميةذكر ، بودي ان اوبهذه المناسبة

التموين مع مهمة ضمان  01-02والغاز محددة بكل وضوح من طرف القانون 

  .ظروف االستمرارية ونوعية الخدمة أحسنبالطاقة لكل الزبائن في 

الجمهورية  والسيد رئيستطبيق برنامج الحكومة  إطارفي  الهدف، ويندرج هذا

وبأحسن مكان،  وفي كلفي كل وقت  المواطن،في متناول  وضع،الهادف الى 

لمناطق خاصة منها الربط بالطاقة  والغاز للكهرباء، خدمة عمومية نوعية تكلفة

خطة اإلنعاش  إطاروكذا للمستثمرين عامة في الفالحية مساحات الظل وال

 االقتصادي في البالد.

 

 السيدات والسادة،

 

تولي السلطات العمومية، اليوم، وخاصة في قطاع الطاقة اهتماما كبيرا لمتابعة 

ومراقبة مدى تنفيذ الخدمات العمومية للكهرباء وتوزيع الغاز. كما تضع المستهلك 

والمتعاملين في صلب اهتماماتها من اجل تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين 

وذلك  يفستهلكون من ذوي الدخل الضعالتكفل بالصعوبات التي يواجهها الم مع

 .المصلحة العامةعن  أفضلبطريقة  للدفاع

تشكل انشغاال رئيسيا للسلطات العمومية فان المنظم  كالمستهلحماية  واعتبارا ان

وجميع الفاعلين في القطاع مدعوون الى القيام بدورهم كامال من اجل تحسين 

 وتوزيع الغاز. ءللكهرباوتحديث الخدمة العمومية 

وفي هذا الشأن، فان السلطة المانحة ستسهر بالتعاون مع سلطة الضبط على ان 

امتيازات الكهرباء والغاز، مطابقا في كل وقت وفي كل مكان،  ريكون تسيي

دمة خالمستمرة لنوعية ال وذلك بالمتابعةللبالد  والنصوص التنظيميةللقوانين 

األداء المحددة في المخططات الخماسية المقدمة للمستهلك من خالل مؤشرات 

 لتعهدات صاحب االمتياز.

على صاحب  اف الموكلة له من طرف السلطة المانحة،دومن اجل تحقيق االه

باتجاه التحسين المستمر لتنفيذ الخدمة  أكثراالمتياز، مواصلة الجهود وتكثيفها 

 عالقته بالمستهلكين. وبالتالي تحسينالعمومية 
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الفاعلين االخرين المعنيين، حلقة  جمعيات حماية المستهلك، الى جانبكما تشكل 

وصل في سلسلة توعية واعالم المواطنين حول نوعية الخدمة العمومية للكهرباء 

 وتوزيع الغاز.

فعالية، من الضروري ان  أكثرولكي تكون االعمال التي تقوم بها هذه الجمعيات 

ن هياكلها وتنظيمها من اجل لعب ا وتعمل على تحسيجماعي تتضافر جهودها

 دورها كامال في الدفاع عن مصالح المستهلكين.

تهم هياكل المركزية للسلطة فديري الطاقة في الواليات، بصمكما يجب على 

المانحة، المساهمة أيضا في التكفل بالمهام المتعلقة بتنفيذ الخدمة العمومية 

، من اجل المساهمة في لمحليا والغاز وإيجاد الحلول على المستوى ءللكهربا

 جهود العصرنة وتحسين نوعية الخدمة التي باشرتها السلطات العمومية.

صاحب  الضبط،في الختام، ادعو جميع الفاعلين المعنيين، السلطة المانحة، سلطة 

السبل لتعزيز عالقاتهم  أفضلاالمتياز وجمعيات حماية المستهلكين للتفكير في 

للتعاون المستمر والسيما من خالل إرساء أواصر تعاون مستمر  بوضع إطار

وقوي بغية تضافر الجهود من اجل االستجابة النشغاالت وتطلعات المستهلكين 

والغاز عبر االنابيب وجميع أنشطة القطاع  ءللكهرباوتحسين الخدمة العمومية 

 ذات المصلحة المشتركة.

عها بتت والمناقشات التيذا اللقاء بان العروض التي ستقدم في ه وانا متيقن

سيوكل للمستهلك  والدور الذيزمة حول المكانة ستسمح بتقديم التوضيحات الال

التعاون بين مختلف لعالقات  أفضل وكذا تحديدالمنظومة الشاملة  إطارفي 

 األطراف المعنية لصالح القطاع.

 

منى لكم تالمي واعن االفتتاح الرسمي لهذا اليوم اإلع أعلنوبهذه المناسبة، 

 اشغالكم. والتوفيق في النجاح

 

 .ورحمة هللا والسالم عليكماشكركم على كرم االصغاء 

 

  

 


