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Abstract: 

In light of the developments that the world is witnessing and the development taking place 

at the level of research and communication technology, economic institutions are keen to 

keep pace with these developments by developing their information programs that aim to 

improve the cost-effectiveness of services provided to customers. Economic intelligence in 

improving the various services provided by the economic institution, and we focused in this 

study on the use of programs and means of remote control in the use and maintenance of 

electrical networks in the Sonelgaz institution, through the contribution of 

economic intelligence in the transmission and transformation of electrical energy. The 

remote control system represents a cost-effective solution for controlling and operating 

electrical networks. The use of this system allows real-time control of the main business. In 

addition, the flexibility of operation provided by the remote control system allows the 

operator to quickly make and implement the necessary decisions, hence the importance of 

remote monitoring and control hardware software that makes it possible to control the state 

of networks and work quickly by avoiding as much costly interventions as possible and thus 

improve services. The researcher concluded a set of result and recommendations, the most 

important of which is that economic intelligence is an essential mechanism in improving the 

quality of the various services provided by the economic institution and providing the 

necessary information in order to use it to make optimal decisions for the institution.   
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ن الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة االقتصادية ي تحسي 
ن
 إسهام الذكاء االقتصادي ف

كة الكهرباء والغاز معسكر"    "دراسة حالة مؤسسة شر

 

 بوطالب عكاشة

 إلجزإئر، سطمبولي معسكر  جامعة مصطف  ، إلباحث

 بوجرفة بنارص

 سطمبولي معسكر ، د 
 إلجزإئر، جامعة مصطف 

 

 

 :الملخص

ي يشهدها إلعالم و إلتطور إلحاصل عىل مستوى إلبحث و تكنولوجيا إإلتصال
ي ظل إلتطورإت إلت 

تحرص إلمؤسسات ، ف 

ي تهدف ؤل تحسي   مردإلمعلوماتيلك من خالل تطوير برإمجها وذهذه إلتطورإت  إإلقتصادية عىل موإكبة 
دية و ة إلت 

ي  ك إرتأينا من خالل هذه للذ، إلخدمات إلمقدمة للزبائن
إلدرإسة ؤل توضيح إلدور إلهام إلذي يلعبه إلذكاء إإلقتصادي ف 

ي هذه ، تحسي   إلخدمات إلمختلفة إلمقدمة من طرف إلمؤسسة إإلقتصادية
إلدرإسة عىل إستعمال برإمج  وركزنا ف 

ي ووسائ
ي إستعمال وصيانة إلشبكات إلكهربائية ف 

كة إلكهرباء و إلغاز سونالغاز  ل إلتحكم عن بعد ف  وذلك من  مؤسسة شر

ي نقل و تحويل إلطاقة إلكهربائية
  .خالل ؤسهام إلذكاء إإلقتصادي ف 

ي إلشبكات إلكهربائية وتشغيله
 من حيث إلتكلفة للتحكم ف 

ً
 فعاال

ً
ويتيح إستخدإم  ا. حيث يمثل نظام إلتحكم عن بعد حال

ي إلوقت إلفعىلي لألعمال إلرئيسية.  هذإ إلنظام إلتحكم 
ي يوفرها نظام إلتحكم ، باؤلضافة ؤل ذلك ف 

تتيح مرونة إلتشغيل إلت 

ي أهمية برإمج أجهزة إلمرإقبة وإلتحكم عن بعد ، وتنفيذها برسعة عن بعد للمشغل إتخاذ إلقرإرإت إلالزمة 
ومن هنا تأت 

ي تجعل من 
ي حالة إلشبكات وإلعمل برسعة عن إلت 

طريق تجنب أكبر قدر ممكن من إلتدخالت إلمكلفة  إلممكن إلتحكم ف 

  وبالتالي تحسي   إلخدمات. 

ي تحسي   نوعية  وقد خلص إلباحثان ؤل
مجموعة من إلنتائج وإلتوصيات أهمها يعتبر إلذكاء إإلقتصادي آلية جوهرية ف 

ورية قصد إستعمالها إلتخاذ طرف إلم مختلف إلخدمات إلمقدمة من  ؤسسة إإلقتصادية وتوفب  إلمعلومات إلض 

 . إلقرإرإت إألمثل للمؤسسة

 . نظام إلتحكم ،ةإلمعلوماتي ،إلذكاء إإلقتصادي: الكلمات المفتاحية
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 المقدمة: 

إت إلتقنية ، مما جعل إلعالم بشكل متسارع ومذهل وإلعلمية، وإإلقتصادية، يعيش إلعالم إليوم ثورة من إلتغب 

ة من خالل شبكات إإلتصال وتكنولوجيا إلمعلوماتأ إت إلمعلوماتيوقد أحدثت هذه إلثورة ، جمع قرية صغب  ة تغب 

ي إلمؤسسات خاصة إإلقتصادية منها 
ي مجال إلمعلومات و معالجتها و ، محورية ف 

ي إلتوسع و إلتكامل ف 
بحيث ساهمت ف 

ي أغرإض إلرقابة و إتخاذ إلقرإرإت إلمناسبة ورسم ؤتاحتها بسهولة و برسعة لمختلف إلمستف
يدين إلستخدإمها ف 

 إلسياسات إلمستقبلية. 

ة عىل إلقیام بقفزة نوعية من إقتصاد إلكم ؤل إقتصاد  ي ظل هذه إلمعطيات وجدت إلمؤسسة نفسها مجبر
وف 

ي تعتبر 
ي إلمعلومة إلت 

ي وبجدإرةإلنوع إلسيما إإلقتصاد إلمعتمد عىل إلدقة وإلشفافية ف  إتيجر فحت  يمكن ، إلمورد إإلسب 

وجودة عالية.  ، وذإت مصدإقية، كاملة،  ةات أكيدتنتج وتسوق فهي بحاجة دإئمة ؤل معلوم، لمنظمة إألعمال أن تبدع

ي ضل توجه بيئة إألعمال  كل هذه إلحتميات أدت ؤل وجود إلذكاء إإلقتصادي
إلذي يعد أحد أشكال إلتطور إإلقتصادي ف 

 .إقتصاد إلمعرفةؤل 

بالنسبة لمؤسسة سونالغاز تجاوز حدود إستخدإم إلتطبيقات إلتكنولوجية إلبسيطة  مفهوم إلذكاء إإلقتصادي ؤن

 
 
ي مجال حيث ، و أسلوب عمل و مخططات فعلية و إلخدمات إلرقمية بل أصبح منهجا

يسىع لتحقيق إستقاللية ف 

إف عىل تطوير قاعدة إلبياناتإلرقمنة و توسيع نطاق تأمي   بنك معلوماته ؤل جا كما تسىع إلمؤسسة من ، نب إؤلشر

ي إلشبكات إلكهربائية وتشغيلها
 .خالل تطوير أدوإته إلرقمية ؤل تحسي   إألنشطة إلعملياتية من خالل إلتحكم ف 

 

 :إشكالية الدراسة

 : ي إلتساؤل إلرئيسي إلتالي
ما مدى إسهام الذكاء ولتحقيق أهدإف هذه إلدرإسة قمنا بصياغة إؤلشكالية وإلمتمثلة ف 

ن الخدمات المقدمة من  ي تحسي 
ن
كة الكهرباء و الغاز معسكر االقتصادي ف  ؟طرف شر

 ولإلجابة عىل هذه إؤلشكالية تم صياغة إلفرضيات إلتالية: 

 طبيق إلذكاء إإلقتصاديلدى إلمؤسسة إهتمام كبب  بت. 

 ي تحسي   إلخدمات
 .إلذكاء إإلقتصادي له أثر بالغ ف 

 

 :أهداف الدراسة

 :يسىع إلباحثان م خالل هذه إلدرإسة ؤل تحقيق إألهدإف إلتالية

 وأهميتهومكوناته  بيان مفهوم إلذكاء إإلقتصادي. 

  .ي إلشبكات إلكهربائية
 بيان مفهوم وأهمية نظام إلتحكم عن بعد ف 

 ي إلمؤسسة محل إلدرإسة.  بيان
 وإقع إلذكاء إإلقتصادي ف 
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 :الدراسات السابقة

كات و إلمؤسسات  ي إلرسر
ي تناولت موضوع إلذكاء إإلقتصادي ف 

هناك إلعديد من إلدرإسات و إألبحاث إلت 

 إإلقتصادية

 :و نذكر منها

أطروحة  –تأصيله و استعماله "بعنوان " الذكاء االقتصادي فهمه وإنشاؤه و ، (4102، دراسة )حميدوش أدمحم -

ي إلعلوم إإلقتصادية
 .4102، 3جامعة إلجزإئر ، تخصص تحليل إقتصادي مقدمة لنيل شهادة إلدكتورإه ف 

ي تطور إلعالقات إإلقتصادية ليتم إلتنقل من إلذكاء إإلقتصاي 
ي ف 
وقد توصلت إلدرإسة ؤل وجود نظرة جديدة ف 

ي عىل توفب  إلمعلومة إلنافعة إل
ي تخدم مصلحة إلمنظمة ( ؤل نظام إلذكاء إإلق)إلمبت 

ي عىل كن أو إل ت 
تصادي )إلمبت 

 ( و بالتالي تسليط إلضوء عىل بعض إلمفاهيم إلخاصة بالحرب إإلقتصادية و إلدفاع إإلقتصادي. تكون

ي الرفع من الجودة ، (4144، دراسة )محسن بن الحبيب و فاتح نجاع -
ن
بعنوان "مساهمة الذكاء االقتصادي ف

كة إلوطنية للتأمينات ورقلة –" تأمينيةال  .4144، 14إلعدد ، 10إلمجلد، مجلة أفاق للبحوث و إلدرإسات، حالة إلرسر

يلعب إلذكاء ، وقد توصلت إلدرإسة أن إلذكاء إإلقتصادي أدإة فعالة وصول أي مؤسسة ؤل جودة إلمنتج إلمقدم

 
 
  إإلقتصادي دورإ

 
ي توفب  إلمعلومة إلالزمة عن بيئتها  بارزإ

ي إإلستجابة لرغبات و ، لدى مؤسسة إلتأمي   ف 
مما يسهم ف 

 توقعات إلزبائن. 

 Intelligence Econommique ,un outil de "بعنوان، ( 4109، دمحم أحسن بالبشي  ، دراسة ) بقدور حسان -

performance des, Organization ,Economic Development Review, Issue N°07,2019 

أن إلذكاء إإلقتصادي أصبح أدإة للمعرفة وإلفهم إلدإئم لحقائق إألسوإق وتقنيات وقد هدفت هذه إلدرإسة ؤل 

 وطرق تفكب  إلمنافسي   وثقافتهم و قدرتهم عىل تنفيذها. 

 The importance of information in Economic "بعنوان، ( 4108، بوعريوة رابية، دراسة ) بوكلية دمحم

Inteligence and relationship with the Knowledge Management of Companies , 

 .4102، 10إلعدد ، مجلة إلمستقبل إإلقتصادي

ي هذإ إلدرإسة إلمحاور إلتالية
 :سنتناول ف 

 للذكاء إإلقتصاديإؤلطار إلنظري  :إلمحور إألول. 

  ي
: ماهية خدمة نظام إلتحكم ف  ي

 .إلشبكات إلكهربائيةإلمحور إلثات 

  .ي مؤسسة سونالغاز معسكر
ي تحسي   إلخدمات ف 

 إلمحور إلثالث: درإسة حالة ؤلسهام إلذكاء إإلقتصادي ف 
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 :.اإلطار النظري للذكاء االقتصادي0

 :تعريف الذكاء االقتصادي 0.0

ثم إستغاللها فيما يخص ، يعرف إلبعض إلذكاء إإلقتصادي بأنه إلبحث عن إلمعلومة وجمعها و تحويلها ؤل معرفة -

ي إكتساب إألسوإق، يقظة إلمؤسسات
ه هو آإلعالمية.و فريق  بتحليل إألخطار إإلقتصادية إلناتجة عن إلتسابق ف  خر يعتبر

ي ذهنهم بوكالة إإلستخبارإت إلمركزية 
ي يرتبط ف 

نفسه إلجوسسة إإلقتصادية خاصة أن إلمصطلح إألنجلوسكسوت 

ي نظر إلمتخصصي   ، إألمريكية
ي يتم وضعها للوصول ؤل تطور  : هو مجموعة من إلوسائلوف 

ية و إلتقنية إلت  إلبرسر

يهتم بكل مايجرى و ، ؤن إلذكاء إإلقتصادي بعبارة أخرى إقتصاد بلد ما.  لتعدإه حت  يشموي، مؤسسة إقتصادية لقطاع ما 

ي إألسوإق
ية.  .يفعل ف   (4144)مسعودة، ؤنه نظام كامل تتوحد فيه إلتقنيات و إلكفاءإت إلبرسر

معالجة وبث إلمعلومة إلمفيدة لألعوإن و إلمتدخلي   ، كما يعرف أنه مجموعة من إألعمال إلمرتبطة بالبحث -

إتجياتهم.   (4102)محمود،  إإلقتصاديي   لصياغة إسب 

ورة إتخاذ إلقرإر  :يعرفه ويلينسكي عىل إنه - ورية لسب  وهو يسمح ، أدإة جمع ومعالجة وتحليل و ؤيصال إلمعلومة إلض 

 (4144)يوسف،  بإنتاج إلمعرفة ذإت إلمنفعة إلعلمية. 

حيث تم تعريفه أنه "مجموعة ، Henry martreمن طرف  0222هناك تعريف عمىلي للذكاء إإلقتصادي كان سنة  -

بطريقة ، و توزي    ع و نرسر إلمعلومات إلمفيدة لألعوإن إإلقتصاديي   ، إلمعالجة، إألعمال إلمنسقة و إلمرتبطة بالبحث

عية قانونية وط إلجودة و إلتكلفة، وإلحفاظ عىل إؤلرث إلالمادي للمؤسسة، شر ي ضل أحسن شر
 (4140)سعيد،  ".ف 

 

 (4141)سمية، ومن بي   أهم إلخصائص نذكر إلخصائص إلتالية: االقتصادي: خصائص الذكاء  4 0

ي إتخاذ إلقرإرإت؛ -
ي وإلتكتيكي للمعلومات ذإت إلمزإيا إلتنافسية ف  إتيجر  إإلستغالل إإلسب 

؛-  ؤرإدة قوية لتنسيق جهود إألعوإن إإلقتصاديي  

 إؤلدإرإت إلمركزية وإؤلقليمية؛، إلجامعات، وجود عالقات قوية بي   إلمؤسسات-

؛ -  ؤدماج ممارسات إلعمل إلضغطي وإلتأثب 

 إإلقتصادية وإلقانونية؛، إلتقنية، ؤدماج إلمعارف إلعلمية -

ي نرسر -
عية؛ إلرسية ف   إلمعلومات وإلحصول عليها بطرق شر
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 (4102)أدمحم، :يتكون إلذكاء إإلقتصادي من ثالث عنارص أساسية: مكونات الذكاء االقتصادي 3 0

 0 3 0 اتجية بحيث تخص إليقظة مرإقبة مجاإلت و نذكر ROUACHEحسب إلتصنيف إلذي جاء به :اليقظة اإلسير

 :منها

كاء من إلجانب  اليقظة التنافسية:  - ي بموجبها تحدد إلمنظمة إلمنافسي   إلحاليي   وإلممكني   وكذإلك إلرسر
إلت 

 إإلقتصادي و إلمالي 

 تتضمن جمع وإختيار ومعالجة و نرسر إلمعلومة إلخاصة بتطور إلمنتج وإألسوإق.  اليقظة التسويقية:  -

وط إلبنكية وقيم إلبورصة تكون إلتقنيات إلجديدة لإلدإرة محل :إليقظة إإلقتصادية و إلمالية - إإلهتمام وكذإلك إلرسر

 .وعملية إإلندماج و إإلتجاهات إإلقتصادية و إألسوإق إلمالية

ي و إآلثار  JAKOBIAKعرفها  اليقظة التكنولوجيا:  - ي و إلتكنولوجر
عىل أنها إلمالحظة وتحليل إلمحيط إلعلمي و إلتقت 

ة.  إعات وإلخدمات وطرق وي  هتم هذإ إلنوع من إليقظة باؤل  إإلقتصادية إلحارص  بدإع و إلطرق إلجديدة لإلنتاج و إإلخب 

ي تخص 
ي إؤلنتاج وتطور إلتكنولوجيات إلت 

ي تصنع إلفارق وتطور إلمعايب  ف 
إؤلنتاج إلجديدة و إلتطورإت إلتكنولوجيا إلت 

ة دإئرة قطاع إلبحث و إلتطوير للمنظمة وكذإ عمليات إلتصنيع.   مباشر

 

 0 3 0 ي يعرف إألمن :االتصال و األمن
طة وإلدفاعية لضمان نه مجموعة من إلوسائل أو إؤلمكانيات إلنشأ إلمعلومات 

إث ي  حماية إلب 
ي ،  للمؤسسة و نشاطاتها  إلمعلومات 

ي  كما يعرف بأنه إلحفاظ عىل إلمعلومات إلمتوإجدة ف 
أي نظام معلومات 

مد أو إلعفوي أو من إلمخاطر وإلكوإرث أو من مخاطر إإلستخدإم غب  إلصحيح سوإء إلمتع، من خطر إلضياع و إلتلف

 (4102)قرين،  إلطبيعية. 

 0 3 0   حسب إلجمعية إلفرنسية لتطوير إلذكاء إإلقتصادي  :التأثيAFDIE  فإن إلتأثب  يهتم بتغب  إلمحيط بصورة

تجية و موإجهة و عند إإلقتضاء تغب  قوإعد إللعبة لفائدة ، تالئم أهدإف إلمؤسسة إلمؤسسة لتحقيق أهدإفها إؤلسب 

ي قد تكون ضارة. 
 (4102)قرين،  إلتيارإت إلت 
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 (4108)طافر،  يمثل عنارص الذكاء االقتصادي 10الشكل رقم 

 

 (4108، المصدر )دمحمي وطافر 

 

 :االقتصادية الذكاء االقتصاديوظائف  2 0

 (LEVET, 1996) .يتميب   إلذكاء إإلقتصادي بأرب  ع وظائف أساسية

  ي
ي اإلرث العلمي والتقنن

ن
ي تكنولوجيا إلمعلومات، تحديد وحماية إلمعارف إلمكتسبةو المعرفة:  التحكم ف

، إلتحكم ف 

 تطوير ؤدإرة أشكال إلمعرفة. 

  ي بثقلها عىل إؤلرث و إلمنظمة بشكل عام:التهديدات والفرصالكشف عن
ي تلف 

إلتحكم ، تحديد إلتهديدإت إلت 

 من خالل إكتشاف إلفرص إلمتعلقة بالمعرفة إلجديدة وإلتكنولوجيات إلجديدة.  عولمة إإلقتصاد، تقنيات إليقظة

 اتجيات ن االسير ا ما يكون بالنهج إلجماعي وإلمتضافر أكبر بالحوإر و إلثقافة إلجماعية :التنسيق بي  ق يوإلتنس، غالب 

 .إلعلمي للمعلومات

   ي مجال إلمعرفة :تنفيذ ممارسات التأثي
ي توإجهها عولمة إألسوإق ، إإلستثمار ف 

كات إلت  إتيجية للرسر إلتأثب  كأدإة ؤسب 

 رإر لمنافسيهم. وتحليل كيفية إستخدإمها كملف تهديد مزعزع إلستق
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 أهمية و فوائد الذكاء االقتصادي -5- 0

ورة إلذكاء إإلقتصادي و إإلهتمام به عىل مستوى إلدولة و إلمؤسسات ؤضافة ؤل إلوظائف إلسابقة  ؤن تفعيل سب 

ة و متعددة، و إألساسية  (4102)منصف،  :نذكر منها يمكن أن يعود بفوإئد كثب 

ها و  - ورة إإلنفتاح عليه من خالل إلعمل إلجاد عىل إستفاء إلمعلومات ونرسر زيادة إلوعي بأهمية إلبيئة إلخارجية و رص 

إتجية.  ي إتخاذ إلقرإرإت إلمهمة و إؤلسب 
 تبادلها و إستغاللها ف 

إت و إستباقها  - ة يمكنها من زيادمما ، إلذكاء إإلقتصادي يسمح للدول و إلمؤسسات عىل حد سوإء من إكتشاف إلتغب 

ي حالة ترقب و إستعدإد و تحضب  دإئم  شعة إستجابتها لحاجة إلمجتمع
وتستطيع إلمؤسسة بفضل إلذكاء أن تكون ف 

إت مرتقبة.   لتغب 

ي تنشط فيها إلمؤسسة من خالل  -
إلذكاء إإلقتصادي يعتبر كأدإة تسمح بالتأويل و إلفهم إلجيد لحقيقة إألسوإق إلت 

كاء وثقافتهم و إهتمامهم و قدرتهم و قوة تأثب  كل طرف. معرفة تقنيات و طرق ت  فكب  إلمنافسي   و إلرسر

ي و  -
ي إلذكاء إإلقتصادي يؤدي ؤل أثرإء إلرصيد إلمعرف 

 .للمنظمات و إلدول إلمعلومات 

 

ي الشبكات الكهربائية4
ن
 :.نظام التحكم عن بعد ف

 :لمحة تعريفية لنظام التحكم عن بعد0.4

ي  :نظام إلتحكم عن بعد
إت إإلنقطاع إلطويلة بالتيار  إلتحكم بشبكات إلكهرباء هو نظام يساهم ف  ي إلحد من فب 

و ف 

ي وإعادة توزي    ع إألحمال إلكهربائية بما يتناسب مع أحمال إلمغذيات ومحطات إلتحويل إلرئيسية لضمان كفاءة 
إلكهربات 

ي وجودة إلكهرباء لدى إلزبائن حيث
م بالمحطات إلرئيسية من خالل غرفة إلربط وإلتحك يتم إلنظام إلكهربات 

 .وتحكم وإحدة مرإقبة

ي إلتخطيط إلمستقبىلي 
ي تجهب   قاعدة بيانات تساهم بشكل كبب  ف 

ة لهذإ إلنظام ف  باؤلضافة للمساهمة إلكبب 

ي 
 .لتطوير إلنظام إلكهربات 
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ي لنظام التحكم 14الشكل رقم   يمثل الشكل النموذج 

 

 

ن من إعداد  :المصدر  الباحثي 
 
 عىل وثائق المؤسسة اعتمادا

 

ي الشبكة الكهربائية: وظائف نظ4.4
ن
 ام التحكم ف

ي الشبكات الكهربائية 13الشكل رقم     :الوظائف الرئيسية لوحدة التحكم المطلوبة هي 
ن
 يمثل مبدأ نظام التحكم ف

 ؤمدإد إلطاقة إإلحتياطية لمعدإت إلتحويل وإلتحويل

 إلمحىلي وإلبعيد. ؤدإرة إلتحكم بالتبديل 

 إلكشف عن تيار إلخلل بي   إألطوإر أو إلطور إلمحايد. 

 قياس إلجهد وإلتيار

 كشف غياب إلجهد

 . ي
 فتح إلتبديل إلتلقات 

 تكوين إلبيانات )حفظ أو إستعادة إلتكوين أو تعديل

نامج يل تحديث إلبر  تب  

ن من إعداد  :المصدر  الباحثي 
 
 عىل وثائق المؤسسة اعتمادا
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 هداف نظام التحكم عن بعدأ 3.4

 معرفة أعطاب إلشبكة إلكهربائية -

ي محطات إلتحكم عن بعد -
ي إلمفاتيح ف 

 إلتحكم ف 

 ؤدإرة إؤلنذإرإت وإألحدإث.  -

 أرشفة إلقياسات وإألحدإث.  -

 ؤعادة ضبط أجهزة كشف إألعطال -

 قياس إلتيار أو إلجهد.  -

 

ن الخدمات المقدمة من طرف دراسة حالة إسهام الذكاء االقتصادي من خالل عنص 3 ي تحسي 
ن
 اليقظة التكنولوجيا ف

 :مؤسسة الكهرباء و الغاز معسكر

 تقديم المؤسسة موضوع الدراسة. 0.3

ي حدود صالحيتها بتوزي    ع إلطاقة ، مليار دينار  40مؤسسة توزي    ع إلكهرباء وإلغاز برأس مال قدره 
هي إلمسؤولة ف 

 إلعمالء من حيث إلتكلفة وضمان جودة إلخدمة وإألمن. إلكهربائية وإلغازية وتلبية إحتياجات 

: ، مؤسسة إلتوزي    ع لوإلية معسكر هي جزء من مؤسسة توزي    ع إلكهرباء وإلغاز   تابعة لمجموعة سونلغاز مهمتها هي

ي ظل 
ي تسمح بربط إلزبائن إلجدد وتسويق إلكهرباء وإلغاز ف 

تشغيل وصيانة شبكة توزي    ع إلكهرباء وإلغاز إلت 

 وجودة إلخدمة بأقل تكلفة. ، إألمنأفضل ظروف 

 

 مهام مؤسسة الكهرباء و الغاز معسكر: 4.3

  ي تطوير إلفروع إلخاص بالمديرية إلعامة )فيما يتعلق بالخدمات إلمقدمة للعمالء
، تطوير إلمبيعات، إلمشاركة ف 

 وتحصيل إلديون...(. 

 كة ومرإقبة إلتطبيق  تنفيذ إلسياسة إلتجارية للرسر

 زبائن تلبية طلبات ربط إلMT ،BT ،BP ،MP ، ي أفضل إلظروف من حيث إلتكلفة وإلوقت وإلمساعدة إلالزمة
ف 

 للعمالء. 

  .ية وإلمالية إلالزمة لعمل مؤسسة إلتوزي    ع  ؤدإرة وتنمية إلموإرد إلبرسر

  .ي إتصال مع أنشطة إلتوزي    ع
 ضمان إألشخاص وإلممتلكات ف 
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ي مؤسسة الكهرباء و  3. 3
ن
ي الرب  ح إسهام الذكاء االقتصادي ف

ن
الغاز معسكر وذالك من خالل دور اليقظة التكنولوجيا ف

ن الخدمات  االقتصادي و تحسي 

ي هذإ إؤلطار بت، (HTAلقد أجريت هذه إلدرإسة عىل جزء من إلشبكة إلكهربائية إلمتوسطة )
سليط إلضوء قمنا ف 

ي عند حدوث سلسلة من إإلنقطاع للتيار نظام إلتحكم عن بعد  ؤسهامعىل مدى 
إلذي يعتبر وفعالية هذإ إلنظام ، إلكهربات 

ي تحسي   إلخدمات إلمقدمة من طرف إلمؤسسة محل إلدرإسةمن بي   عنارص إليقظة إلتكنولوجيا 
وذإلك من خالل ، ف 

ة  Simulationؤجرإء محاكاة) ي فب 
 .من إلزمنمحددة ( لعمل هذإ إلنظام ف 

 (HTAة )جزء من الشبكة الكهربائية المتوسطيمثل  12الشكل رقم 

 

ن من إعداد  :المصدر  الباحثي 
 
 عىل وثائق المؤسسة اعتمادا
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  ي ضل عدم وجود نظام التحكم: دراسة الحالة األوىل
ن
 للطاقة الغي  موزعة )الغي  مباعة ( ف

ي تبعد عن مركز إلتحكم 
ي هذه إلحالة قمنا بدرإسة إنقطاع إلتيار إلكهرباء لمجموعة من إألحياء إلسكنية إلت 

ف 

ي و ؤرجاعه ؤل ، كلم  21بحوإلي 
حيث تقوم إلمؤسسة بإرسال أعوإن متخصصي   للتدخل من أجل ؤغالق إلقاطع إلكهربات 

ي وكلفة مايسم بالطاقة إلغب  مباعة تدخل عدة عوإمل ، إلوضعية إلعادية
ولحساب إلمدة إلزمنية إلنقطاع إلتيار إلكهربات 

ي إلجدإول إلتالية: 
 سوف نوضحها ف 

ة الزمنية المدروسة 10الجدول رقم  ي الفير
ن
ي ضل عدم وجود نظام التحكم ف

ن
ي ف

 يمثل المدة الزمنية النقطاع التيار الكهربائ 

إسم  إلتاري    ع

 إلخط 

ساعة فتح 

 إلقاطع
 غالق إلقاطعؤ ساعة

 إلمدة 

رقم 

 إلقاطع 
 إلمدة)ساعة( 

15/03/2022 A-F 18:08:37 19:08:37 01:01:11 J511 1,01 

01/04/2022 A-F 16:49:09 17:49:37 01:00:28 J511 0.11 

27/07/2022 A-F 19:56:37 20:57:48 01:01:11 J511 1,01 

30/07/2022 A-F 00:02:31 01:03:43 01:01:12 J511 1,01 

14/08/2022 A-F 16:19:31 17:20:50 01:01:19 J511 1,01 

03/10/2022 A-F 14:47:16 15:48:33 01:01:17 J511 1,01 

            6,05 

 

ن من إعداد  :المصدر  الباحثي 
 
 عىل وثائق المؤسسة اعتمادا

ي إلتوإري    خ
ي ف 
 يتضح من إلجدول أعاله أن إلمدة إلزمنية للطاقة إلغب  مباعة أثناء هذه إإلنقطاع للتيار إلكهربات 

ي إلجدول تقدر ب 
ي ضل إنعدإم وجود نظام إلتحكم عن بعد.  10ساعات و10إلمشار ؤليها ف 

 دقائق ف 
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ي نفس المدة المدروسة 14الجدول رقم 
ن
ي  يمثل حساب المبلغ المقدر بالدينار للطاقة الغي  موزعة ف

ن
ل عدم وجود نظام ظف

 التحكم

 رقم المحول 
استطاعة 

 المحول
 االستطاعة ب كيلواط %71نسبة 

1330 160 0,7 112 

8067 160 0,7 112 

3029 250 0,7 175 

8121 160 0,7 112 

6254 100 0,7 70 

824 400 0,7 280 

1314 250 0,7 175 

1363 250 0,7 175 

8050 160 0,7 112 

826 400 0,7 280 

6052 100 0,7 70 

6259 160 0,7 112 

825 250 0,7 175 

 1960     المجموع )بالكيلواط(

     مدة نقطاع الكهرباء) ساعة(
6,05 

موزعة )   Endالطاقة الغي 

kWh )     
00858 

 القيمة بالدينار

(KWH ----4DA10 )     
27234 

قيمة مدة التدخل = 

      10لكل ساعة 9314.34
56279.04 

الطاقة الغي  موزعة االجمالية 

     )دج( 
013700.12 

 

ن من إعداد  :المصدر  الباحثي 
 
 عىل وثائق المؤسسة اعتمادا

ي 
ة هي يتضح من إلجدول أعاله أن إلطاقة إلغب  مباعة ف  ئق كلفة إلمؤسسة دقا 10ساعات و10هذه إلفب 

ي دج وذ 013200.12
 ل إنعدإم وجود نظام إلتحكم عن بعد. ظلك ف 
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ي ضل وجود نظام التحكم: دراسة الحالة الثانية 
ن
 للطاقة الغي  موزعة )الغي  مباعة ( ف

ي لمجموعة من 
ي هذه إلحالة قمنا بنفس إلدرإسة إلنقطاع إلتيار إلكهربات 

ي تبعد عن مركز ف 
إألحياء إلسكنية إلت 

   21إلتحكم بحوإلي 
 
ي و ؤرجاعه ؤل إلوضعية إلعادية أوتوماتيكيا

و ، كلم حيث يقوم نظام إلتحكم بإغالق إلقاطع إلكهربات 

ي وكلفة إلطاقة إلغب  مباعة. 
 إلجدول إلتالي يوضح حساب إلمدة إلزمنية إلنقطاع إلتيار إلكهربات 

ة الزمنية المدروسةيمثل الم 13الجدول رقم  ي الفير
ن
  دة الزمنية للطاقة الغي  موزعة مع وجود نظام التحكم ف

 المدة)دقيقة(  رقم القاطع  المدة  غالق القاطعإ ساعة ساعة فتح القاطع اسم الخط  خالتاري    

15/03/2022 A-F 18:08:37 18:09:32 00:01:45 J511 0,45 

01/04/2022 A-F 16:49:09 16:49:37 00:00:08 J511 0,08 

27/07/2022 A-F 19:56:37 19:56:48 00:01:11 J511 0,11 

30/07/2022 A-F 00:02:31 00:02:43 00:01:12 J511 0,12 

14/08/2022 A-F 16:19:31 16:19:50 00:01:19 J511 0,19 

03/10/2022 A-F 14:47:16 14:47:33 00:01:17 J511 0,17 

            1,42 

ن من إعداد  :المصدر  الباحثي 
 
 عىل وثائق المؤسسة اعتمادا

ي إلتوإري    خ
ي ف 
 يتضح من إلجدول أعاله أن إلمدة إلزمنية للطاقة إلغب  مباعة أثناء هذه إإلنقطاع للتيار إلكهربات 

ي إلجدول تقدر ب دقيقةو
ي ضل وجود نظام إلتحكم عن بعد.  ثانية24إلمشار ؤليها ف 

 ف 

  المقدمة: التحليل من حيث نوعية الخدمة 

ي  12الجدول رقم 
ن
 ت مع وجود نظام نفس المدة المدروسة يمثل حساب المبلغ المقدر بالدينار للطاقة الغي  موزعة ف

 رقم المحول 
استطاعة 

 المحول
 االستطاعة ب كيلواط %71نسبة 

1330 160 0,7 112 

8067 160 0,7 112 

3029 250 0,7 175 

8121 160 0,7 112 

6254 100 0,7 70 

824 400 0,7 280 

1314 250 0,7 175 

1363 250 0,7 175 

8050 160 0,7 112 

826 400 0,7 280 

6052 100 0,7 70 

6259 160 0,7 112 

825 250 0,7 175 

 1960     المجموع )بالكيلواط(

 0,0245     مدة نقطاع الكهرباء) ساعة(

موزعة )   End kWh )     48,02الطاقة الغي 

 092.08     ( 0KWH ----4DAبالدينار) القيمة
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دج مع وجود 192.08 ثانية كلفة إلمؤسسة 24يتضح من إلجدول أعاله أن إلطاقة إلغب  مباعة لمدة دقيقة و 

 عن بعد نظام إلتحكم

 

 14و  10يمثل تكلفة الطاقة الغي  موزعة )غي  مباعة( للحالة رقم  15الشكل رقم 

 

ن من إعداد  :المصدر  الباحثي 
 
 عىل وثائق المؤسسة اعتمادا

 

 تفسي  النتائج للحاالت السابقة 

  دودية االقتصادية التحليل من حيث الرب  ح أو المرEconomic profitability 

ي إلحالة إألول هي  12و 14من خالل إلجدإول رقم 
 دج013700.12نالحظ أن تكلفة إلطاقة إلغب  مباعة ف 

ي إلحالة إلثانية هي  %22,24مايعادل 
مايعادل  دج094.18من ؤجمالي إلتكلفة بينما تكلفة إلطاقة إلغب  مباعة ف 

%من إلتكلفة إؤلجمالية وهذإ يدل عىل أن بوجود إليقظة إلتكنولوجيا تنقص إلمؤسسة من إلطاقة إلغب  مباعة 1,02

 
 
ة جدإ ي تعتبر من مقارنة مع إنع مما يؤدي ؤل إلرب  ح إإلقتصادي للمؤسسة بنسبة كبب 

دإم وجود إليقظة إلتكنولوجيا إلت 

 .قتصاديأهم عنارص إلذكاء إإل

  :التحليل من حيث نوعية الخدمة المقدمة 

ي إلحالة إألول هي  13و 10من خالل إلجدإول رقم 
 بينما دقائق 15ساعات و 6نالحظ أن مدة إنقطاع إلكهرباء ف 

ي إلحالة إلثانية هي 
إلمؤسسة لم ، وهذإ يدل عىل أن بوجود إليقظة إلتكنولوجيا  ثانية 27دقيقة ومدة إنقطاع إلكهرباء ف 

ك ة لمعدإت إلزبائن  تب   وزيادة عمر إإلستثمارإتزبائنها مدة طويلة من إنقطاع كهرباء مما يؤدي ؤل تفادي خسائر كبب 

 .ولوجياوتقليص مدة إلطاقة إلغب  مباعة وهذإ يفرس تحسي   نوعية إلخدمات مقارنة مع عدم إليقظة إلتكن

 

 

 

 

 

 

 تكلفة الطاقة الغري مباعة 
 بوجود اليقظة التكنولوجيا 

192.08 
0.18% 

تكلفة الطاقة الغري مباعة 
بعدم وجود اليقظة 

 التكنولوجيا
103711.0… 

 (  غيرمباعة) تكلفة الطاقة الغيرموزعة

1

2

3

4

5

6

7
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 الخاتمة: 

ورة حتمية لكل إلمؤسسات خاصة إإلقتصادية  إلذكاء إإلقتصاديخالل درإستنا يمكننا إلقول أن  من أصبح رص 

ي للمؤسسة، منها 
ي و لمعلومات 

دودية إإلقتصادية عتبر من أهم إلوسائل لزيادة إلمر كما ي،  لما يقدمه من ؤثرإء للرصيد إلمعرف 

وعليه فإن إلذكاء إإلقتصادي يمثل إلنظام إلذي من خالله يتم إلتأثب  عىل أدإء ، من إلتهديدإتحماية أصول إلمؤسسة و 

إتجيات إلمستقبلية ي إإلسب 
وعىل ضوء ، أنشطة إلمنضمات إإلقتصادية وتحسي   خدماتها إلمختلفة وإتخاذ إلقرإرإت ف 

 :نذكر منها ما يىلي ذإلك تم ؤثبات إلفرضيات إلمطروحة و إلوصول ؤل عدة نتائج و توصيات 

 

 النتائج: 

  .ي إألوقات إلمناسبة
ورة حتمية للمؤسسة من حيث توفب  إلمعلومات إلالزمة ف   يعتبر إلذكاء إإلقتصادي رص 

  .ي زيادة إلرب  ح إإلقتصادي للمؤسسة
 إلذكاء إإلقتصادي له دور بارز ف 

 ؤإل بتحسي   إلخدمات إلمقدمة  لكأن تلف  رضا إلزبون وإل يتحقق ذ حت  تكون إلمؤسسة إإلقتصادية ناجحة يجب

 .من طرف إلمؤسسة

  ي تعود بالفائدة عىل
إتجية إلت  يقدم إلذكاء إإلقتصادي لمؤسسة إلكهرباء وإلغاز إلقدرة عىل إتخاذ إلقرإرإت إؤلسب 

 إلمؤسسة. 

 لدى إلمؤسسة إهتمام كبب  بتطبيق إلذكاء إإلقتصادي. 

 ي تحسي   إلخدمات
 .إلذكاء إإلقتصادي له أثر بالغ ف 

 
 
كب   عىل مقوماته إألساسية وإلعمل عىل معالجة نقائصه نظرإ

ي يكتسبها إلذكاء إإلقتصادي يجب إلب 
ح ، لألهمية إلت  فنقب 

 : ي
ورية وهي كاآلت  ي نرإها رص 

 بعض إلتوصيات إلت 

 

 :التوصيات

 ي أشكال
ة من إلوقوع ف  ي إلمؤسسة من شأنه أن يحمي هذه إألخب 

إلغش  إإلعتماد عىل نظام إلذكاء إإلقتصادي ف 

 وإلتالعب وإؤلشإف بغية إلوصول لألهدإف إلمرجوة. 

  .ي كل إألقسام
ورة توسيع نطاق عمل إلذكاء إإلقتصادي ف   إلبد للمؤسسة محل إلدرإسة من رص 

 ي مجال إلذكاء إإلقتصادي
 .تكوين إلعمال ف 

  .ي كل إلمجاإلت
إمج بما يتناسب مع إلتطور إلحاصل ف   إلعمل عىل تحديث إلبر
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 :المراجع

PATUREL LEVET ( .0220 .) L'INTEGRATION DE LA DEMARCHE D'INTELLIGENCE ECONOMIQUE D 

ANS LE MANAGEMENT STRATEGIQUE .Ve Conférence Internationale de Management 

Stratégique (. 01-0)إلصفحات   Lille: L'ASSOCIATION INTERNATIONAL DE 

MANAGEMENT STRATEGIQUE AIMS. 

ي إلمؤسسة 4144أحمد بن يوسف. )، أحمد مصنوعة
ي دعم عملية إتخاذ إلقرإرإت ف 

(. دور إلذكاء إإلقتصادي ف 

 .402، مجلة إلمقريزي للدرإسات إإلقتصادية و إلماليةإإلقتصادية. 

ي إلمؤسسات إإلقتصادية إلجزإئرية4141أحمد ميىلي سمية. )
جلة إلدرإسات إإلقتصادية م .(. وإقع إلذكاء إإلقتصادي ف 

 .23، إلمعارصة

ي تحسيي   جودة إلخدمات إلمضفية4140بن دنيدينة سعيد. )
ي إلبنوك ، (. دور إلذكاء إإلقتصادي ف 

درإسة ميدإنية ف 

 .032، مجلة إقتصاد إلمال و إألعمال .إلجزإئرية

ي إلعلوم إإلقتصادية تخصص تحليل إق(. 4102حميدوش أدمحم. )
تصادي بعنوإن إلذكاء إإلقتصادي أطروحة دكتورة ف 

 .إلجزإئر: جامعة إلجزإئر "فهمه و ؤنشاؤه وتأصيله و ؤستعماله". 

ي ضل إليقظة إلتكنولوجية وإلذكاء إإلقتصادي(. 4102خالد أحمد عىلي محمود. )
 .إلعولمة وإقتصاد إلمعرفة ف 

 .إإلسكندرية: دإر إلفكر إلجامىعي 

كات 4102زهب  طافر. )، سميحة دمحمي ي تحسي   جودة إلخدمة إلتأمينية درإسة حالة شر
(. أثر إلذكاء إإلقتصادي ف 

 .12مجلة إلمدبر إلتأمي   إلجزإئرية بشار. 

. 4144طريق مسعودة. ) ي إلمؤسسات إإلقتصادية إلجزإئرية بالتحول إلرقمي
، مجلة إلمدبر(. عالقة إلذكاء إإلقتصادي ف 

12 (10) ،020. 

. )، طافر زهب  ، فةقرين لطي ي إلمؤسسة مع إؤلشارة لمؤسسة 4102بوسهمي  
(. إلذكاء إإلقتصادي إلدفاعي وأهميته ف 

 .022، (3) 3، مجلة إقتصاد إلمال و إألعمالإتصاإلت إلجزإئر. 

ي إلجزإئر. 4102أوإلد إلزإوي عبد إلرحمان. )، منصف بن خديجة
 مجلة(. درإسة تحليلية لممارسة إلذكاء إإلقتصادي ف 

 .022، إلدرإسات إلمالية و إلمحاسبية و إؤلدإرية
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